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รายงานการดาํเนินงานตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาท่ียัง่ยืนของ       

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรอื ส.อ.ท.ได้จดัทําสรุปผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2558 

เพื่อรวบรวม และนําเสนอการดําเนินงานจากโครงการ หรอืกจิกรรมต่างๆ ของฝ่ายและสถาบนั ที่ได้มี

การดําเนินงานสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของ ส.อ.ท. ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ  ซึ่งเป็นการสร้างความ

เชื่อมัน่และพฒันาอุตสาหกรรมไทยให้เกดิ ความเข้มแขง็สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากลโดยพฒันา

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มของไทยใหย้ัง่ยนื เพื่อบรรลุวสิยัทศัน์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ซึง่การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิใน UN Global Compact ช่วยสรา้งการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable 

Development) ให้กบัสมาชกิ ภายใต้หลกัสากลในด้านแรงงาน สทิธมินุษยชน สิง่แวดล้อมและการ

ต่อตา้นการทุจรติ 

 

 1. ด้านสิทธิมนุษยชน  

 

 ในเรือ่งการดาํเนินงานเรื่องสทิธมินุษยชนของ ส.อ.ท. ไดเ้ลง็เหน็ถงึความสําคญัของการปกป้อง

และเคารพในสทิธมินุษยชน ใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนั เช่น เรื่องของการรบัพนักงานเขา้มาทํางาน โดย

ไม่ไดจ้าํกดัเพศ ศาสนา หรอืแมก้ระทัง่ผูพ้กิารเอง โดยปัจจุบนั ส.อ.ท. ไดจ้า้งงานผู้พกิารจาํนวน 3 คน

ซึง่การเคารพสทิธมินุษยชน อาจกล่าวถงึในเรื่องการปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ชุมชนและสงัคมรอบ

ขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของมนุษย ์และจะไมไ่ปละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของพนักงาน โดยมแีนวทาง

ปฏบิตั ิ  

 1) สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชนโดยหมัน่ตรวจตราดูแลไม่ใหอ้งคก์รเขา้ไปมี

ส่วนเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไมส่นบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน  

 2) ส่งเสรมิการปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในองคก์ร และกระตุ้นใหป้ฏบิตัติาม

หลกัการของสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล 

 นอกจากแนวทางปฏิบตัิจะมตีารางที่เป็นตัวเลขจําแนกให้เห็นจํานวนพนักงานทัง้ชายหญิง 

ศาสนา ทีเ่ป็นพนกังานของ ส.อ.ท. ตามตารางรางรายละเอยีดดา้นล่าง 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงจาํนวนพนักงานของ ส.อ.ท. จาํแนกตามเพศ (ณ เดือน กนัยายน 2559)  

เพศ จาํนวน (คน) 

หญงิ 207 

ชาย 85 
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงจาํนวนพนักงานของ ส.อ.ท. จาํแนกตามศาสนา                                            

(ณ เดือน กนัยายน 2559) 

ศาสนา จาํนวน (คน) 

พุทธ 279 

อสิลาม 9 

ครสิต ์ 4 

 

 2. ด้านแรงงาน 

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นทุนมนุษย์ที่สําคญัในการขบัเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม สู่การ

พฒันายัง่ยนืสภาอุตสาหกรรมฯ ไดส้่งเสรมิสนับสนุนดา้นการสรา้งงาน การพฒันาศกัยภาพ การรบัรอง

สทิธ ิการรว่มเจรจาต่อรองต่างๆ ของแรงงาน การดาํเนินงานในดา้นแรงงานของ ส.อ.ท. ทีผ่่านมา มกีาร

ดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 1) ความต้องการและการขาดแคลนแรงงานในภาคอตุสาหกรรม 

เข้าร่วมประชุมกับรฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล) เมื่อวันที่ 26 

พฤศจกิายน 2558 ณ กระทรวงแรงงาน โดยนําผูแ้ทนกลุ่มอุตสาหกรรม 9 กลุ่ม เขา้ร่วมประชุมและให้

ขอ้มูลเกี่ยวกบัความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มฯเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์ ชิน้ส่วน

และอะไหล่ยานยนต ์เครื่องปรบัอากาศฯ เฟอรนิ์เจอร ์พลาสตกิ อญัมณีและเครื่องประดบั เครื่องจกัรกล

การเกษตร เครื่องจกัรกลและโลหะการ และได้นําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรม 3 ประเดน็ ดงัน้ี  

1) การเพิม่ผลติภาพแรงงาน เป็นวาระแห่งชาต ิ

2) การบรหิารจดัการระบบฐานขอ้มลูแรงงานของประเทศ เพื่อเชื่อมโยงอุปสงคแ์ละอุปทาน 

แรงงาน 

3) การผลติบุคลากรจากสถาบนัการศกึษาทีต่รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน รองรบั 

ภาคอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมใหม่ 

 

โดยจากการหารอืมกีารกําหนดนโยบาย/มาตรการแกไ้ขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  

1) กระทรวงแรงงานขอความร่วมมอืภาคอุตสาหกรรมบันทึกข้อมูลความต้องการแรงงาน        

ในระบบ Smart Job Center 

2) เชื่อมโยงระบบฐานขอ้มลูของภาคอุตสาหกรรมกบัระบบฐานขอ้มลูของกระทรวงแรงงาน    

เพื่อวางแผนพฒันากําลงัคนใหต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
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 2) โครงการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบแลกเปล่ียนข้อมลูเศรษฐกิจ 

การศึกษา และแรงงาน (LEED-X) 

ร่วมจดังานสมัมนาเสนอผลการศกึษาโครงการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบแลกเปลี่ยน

ขอ้มูลเศรษฐกจิ การศกึษา และแรงงาน หรอื LEED-X  (Labor Economic and Education Data 

Exchange) เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชัน้ 3 โรงแรมเซน็จูรี ่พารค์ โดย  

สายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมฯ รว่มกบักระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

(สศอ.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงศกึษาธกิาร สํานักงานสถติแิห่งชาต ิได้ดําเนินโครงการพฒันาและ

เพิม่ประสทิธภิาพระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกจิ การศกึษา และแรงงาน (LEED-X) เพื่อนําเสนอ

ขอ้มลูและวธิกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูบนเวบ็ไซต ์www.leedx.in.th โดยผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา 

• เชื่อมโยงฐานข้อมูลความต้องการแรงงาน www.ftijob.com ของสายงานแรงงาน              

สภาอุตสาหกรรมฯ 

• เชื่อมโยงเวบ็ไซตก์ลุ่มอุตสาหกรรม 12 กลุ่ม ของสภาอุตสาหกรรมฯ  

• ระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน ภายใตเ้วบ็ไซต ์www.leedx.in.th 
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 3)  โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในภาคอตุสาหกรรม

 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ จํานวน 2 รุ่น ได้ร ับ

งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษย ์โดยรุ่นที่ 1 จดัขึน้เมื่อวนัที่ 27 สงิหาคม 2558  และรุ่นที่ 2 วนัที่ 17 กนัยายน 

2558 ณ โรงแรมทเีค.พาเลซ แจง้วฒันะ โดย  

 1. อบรมผูบ้รหิาร เจา้ของกจิการ สถานประกอบการ จาํนวน 200 กจิการ 

 2. สาํรวจสภาพปัญหาการจา้งงานคนพกิารในสถานประกอบการ 200 กจิการ 

 3. สาํรวจความตอ้งการจา้งงานแรงงานคนพกิาร 

 ทัง้ น้ี  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติในการจ้างงานคนพิการแก่สถาน

ประกอบการ แนวทางการวเิคราะหต์ําแหน่งงานคนพกิารขององคก์รอย่างเหมาะสม  แนะนําองคก์รดา้น

คนพกิาร สาํรวจสภาพปัญหาการจา้งงานคนพกิารในสถานประกอบการ และบรกิารแจง้ตําแหน่งงานคน

พกิาร และหาแนวทางเชื่อมโยงระบบฐานขอ้มูลคนพกิารที่ประสงค์จะทํางาน โดยผู้ทีผ่่านการอบรมใน 

รุ่นที่ 1 จํานวน 100 คน จาก 73 กจิการ  รุ่นที ่2 จาํนวน 140 คน จาก 127 กจิการ  และสํารวจความ

ตอ้งการจา้งแรงงานคนพกิาร มสีถานประกอบการแจง้ความตอ้งการ จาํนวน 90 กจิการ 341 อตัรา (คน) 

เพื่อเชื่อมโยงกบัฐานขอ้มลูคนพกิารทีป่ระสงคจ์ะทาํงาน 

  

4)  แนวทางการจดัการปัญหาแรงงานภาคอตุสาหกรรม 

 เข้าพบหารือกับปลัดกระทรวงแรงงาน (มล.ปุณฑริก สมิติ) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ 

กระทรวงแรงงาน เพื่อรบัฟังนโยบายด้านแรงงานของกระทรวงแรงงานและเสนอความคดิเหน็และแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดา้นแรงงานภาคอุตสาหกรรม 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ 
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(1) การพจิารณากําหนดอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่า ปี 2559  

(2) การบรหิารจดัการระบบแรงงานต่างดา้ว    

(3) การถอดรายการสนิคา้ไทยจากบญัช ีTier 3 

(4) การแกไ้ขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

(5) การแกไ้ขปัญหาการจา้งแรงงานคนพกิาร 

ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานกําหนดนโยบายด้านการบรหิารแรงงานของประเทศ 

และมคีวามคบืหน้าในการดาํเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ เช่น การตัง้คณะอนุกรรมการ

เฉพาะกจิพจิารณาอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่า นโยบายและแผนระดบัชาตเิพื่อขจดัการใชแ้รงงานเดก็ในรปูแบบที่

เลวรา้ย เตรยีมการที่จะเสนอขอถอดสนิค้าอ้อยออกจากบญัชรีายชื่อสนิค้าที่ผลติมาจากการใช้แรงงาน

เดก็ แรงงานบงัคบัของกระทรวงแรงงานสหรฐัอเมรกิา การเปิดจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวในกจิการ  

แปรรปูสตัวน้ํ์าเพื่อแก้ไขปัญหาการทําการประมงผดิกฎหมายขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU) 

การจดัระบบแรงงานต่างดา้วสญัชาตเิวยีดนาม และแนวทางการจา้งงานคนพกิารใหท้ํางานในชุมชนและ

สาธารณประโยชน์ เป็นตน้ 

 

5) การเสนอความคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. 2550 

 จดัทําขอ้เสนอแนวทางปฏบิตัติาม พรบ.ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร ได้เขา้หารอื

เพื่อชี้แจงและเสนอความคดิเหน็แนวปฏบิตัิตาม พรบ.ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารฯ ต่อ

คณะอนุกรรมาธกิารการแรงงาน ในคณะกรรมาธกิารการพาณิชย ์การอุตสาหกรรม และการแรงงาน  

สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 303 รฐัสภา 2 

เพื่อให้ภาคเอกชนมสี่วนร่วมในการเสนอความคดิเหน็ เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการ

จา้งแรงงานคนพกิาร ซึง่คณะอนุกรรมาธกิารแรงงานฯ รวบรวมขอ้มลูเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมาธกิาร

การพาณชิย ์การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ

 

6) กาํหนดสดัส่วนการใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการท่ีได้รบัส่งเสริมการลงทนุ 

 ทําการสํารวจความต้องการใชแ้รงงานต่างดา้วในแต่ละประเภทกจิการ และเสนอสดัส่วนการใช้

แรงงานต่างดา้วในกจิการทีไ่ดร้บัส่งเสรมิการลงทุน เมื่อวนัที ่2 มนีาคม 2558  8 พฤษภาคม 2558 และ
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15 พฤษภาคม 2558  ร่วมกบักระทรวงแรงงาน โดยสํารวจความต้องการใชแ้รงงานต่างดา้วในแต่ละ

ประเภทกจิการ  จดัทําขอ้เสนอสดัส่วนการใชแ้รงงานต่างดา้วตามบญัชปีระเภทกจิการ และคณะทํางาน  

ลงพื้นที่สํารวจและศกึษาข้อมูลในโรงงาน 5 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อจดัทําอตัราสดัส่วนการใช้

แรงงานต่างด้าวในแต่ละประเภทกจิการ และเสนอแนวทางกําหนดนโยบายต่อสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ดงัน้ี 

• ผ่อนผนัการใชแ้รงงานต่างดา้วออกไปเป็นระยะเวลา 2 ปี (หลงัสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2557) จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

• เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผนัวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 ให้สถานประกอบการที่ได้รบั

ส่งเสรมิการลงทุน ปรบัลดการใช้แรงงานต่างด้าวไรฝี้มอื เป็นระยะเวลา 2 ปี (2560-

2561) โดยกําหนดอตัราสดัส่วนการใช้แรงงานต่างด้าว 5 ระดบั 10%, 30%, 50%, 

70%, 80% 

7) เร่งรดัการออกประกาศกฎกระทรวงกาํหนดระยะเวลาการหกัเงินค่าจ้างเพ่ือ

นําส่งเข้ากองทนุเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลบัออกไปนอกราชอาณาจกัร เก่ียวกบัการ

ชะลอการจดัเกบ็ และการคืนเงินประกนัค่าใช้จ่าย 

 เสนอปัญหาข้อร้องเรยีนในการหกัเงนินําส่งเข้ากองทุนส่งกลบัแรงงานต่างด้าวออกไปนอก

ราชอาณาจกัร เมื่อวนัที ่27 เมษายน 2558 ณ กระทรวงแรงงาน โดยทําหนังสอืนําเรยีนรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงแรงงาน เพื่อเรง่รดัการออกประกาศกฎกระทรวงฯ และขอใหพ้จิารณาแนวทางปฏบิตัใินการคนื

เงนิประกนัค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกดิความชดัเจนและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเร่งรดัการออก

ประกาศกฎกระทรวงฯ และขอให้พจิารณาแนวทางปฏบิตัิในการคนืเงนิประกนัค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิด

ความชดัเจน และแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและลกูจา้งต่างดา้ว โดยผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา  

• กฎกระทรวงกําหนดระยะเวลาการหกัเงนิค่าจา้งเพื่อนําส่งเขา้กองทุนเพื่อการส่งคนต่าง

ด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 

พฤษภาคม 2558 โดยมสีาระสาํคญัชะลอการจดัเกบ็เงนิประกนัค่าใชจ้่าย เป็นระยะเวลา 

2 ปี ตัง้แต่วนัที ่25 มถุินายน 2557 ถงึวนัที ่24 มถุินายน 2559  

• กําหนดแนวทางการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการคนืเงนิประกนัค่าใช้จ่ายและเงนิเพิม่ กรณีของ

ลกูจา้งทีน่ายจา้งหกัเงนิค่าจา้งและนําส่งเขา้กองทุนฯ ตัง้แต่วนัที ่25 มถุินายน 2557 ให้

ยื่นคํารอ้งไดท้ี่สํานักงานจดัหางานจงัหวดัหรอืสํานักจดัหางานกรุงเทพเขตพืน้ทีท่ีนํ่าส่ง

เงนิเขา้กองทุนฯ 
 

8) แนวทางการปรบัอตัราค่าจ้างขัน้ตํา่ปี 2559 

สภาอุตสาหกรรมฯ รว่มชีแ้จง ใหข้อ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ และแนวความคดิ โดยเชญิสภาอุตสาหกรรม

ภาค และสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัทีเ่กี่ยวขอ้งร่วมชีแ้จงสาเหตุปัญหา และแนวทางแก้ไข เพื่อความเป็น
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ธรรมกับผู้ประกอบการ และสมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ โดยได้ร่วมจดัทําข้อคดิเห็น แบ่งออกเป็น 7 

แนวทาง ดงัน้ี 

1) ไม่ควรกําหนดอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าอตัราเดยีวเท่ากนัทัว่ประเทศโดยคงฐานไว้ที ่300 บาท/วนั 

 2) ควรใหก้ารพจิารณากําหนดอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่า เป็นอํานาจหน้าทีข่อง “คณะกรรมการค่าจา้ง” 

โดยมาตรา 87 แห่งพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ

คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2541 ไดก้ําหนดกรอบ/ขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิทีต่้องนํามาใชพ้จิารณา ดงันัน้ 

เหน็สมควรทีค่ณะกรรมการค่าจา้งตอ้งดาํเนินการตามมาตรา 87 โดยครบถ้วน อน่ึง เหน็สมควรส่งขอ้มลู

ความเห็นที่รวบรวมได้ให้คณะกรรมการค่าจ้างเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และควรปรับ

คณะกรรมการค่าจา้งเป็น “พหุภาค”ี ทีม่ ีนกัวชิาการทีห่ลากหลาย ทัง้น้ี ต้องคํานึงถงึความสมดุลระหว่าง

นายจา้งกบัลกูจา้ง  

3) ควรมอบอํานาจให ้“คณะอนุกรรมการค่าจา้งจงัหวดั” พจิารณากําหนดอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่าตาม

สภาพขอ้เทจ็จรงิและความจาํเป็นของแต่ละจงัหวดั เน่ืองจากขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา

กําหนดค่าจา้งขัน้ตํ่าในแต่ละจงัหวดั (เช่น สภาพเศรษฐกิจสงัคม รายได้ประชาชาตต่ิอหวั สภาพหรอื

จาํนวนการจา้งงาน ประเภทและขนาดของธุรกจิหรอือุตสาหกรรม ฯลฯ) จะแตกต่างกนัมาก อน่ึงควรให ้

“นายจา้งหรอืลูกจา้ง” มสี่วนร่วมในการคดัเลอืก “ผูแ้ทนนายจา้งหรอืผูแ้ทนลูกจา้ง” ในคณะอนุกรรมการ

ค่าจา้งจงัหวดัโดยตรง  

4) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนผลักดันให้สถานประกอบการมี “การปรบัค่าจ้างประจําปี”      

(ตามสภาพของธุรกิจ สภาพอุตสาหกรรม สภาพพื้นที่) ให้แก่ลูกจ้างที่มอีายุการทํางานกับนายจ้าง

มากกว่า 1 ปี โดยปรบัปรุงอํานาจหน้าที่คณะกรรมการค่าจ้างที่มอียู่ตามมาตรา 79 (2) ทัง้น้ี ควรม ี

“อนุกรรมการไตรภาคดีา้นกฎหมาย” ในการใหข้อ้มลูขอ้เทจ็จรงิความเหน็ในการปรบัปรุงขอ้กฎหมาย

ดงักล่าว  

5) ควรมกีารกําหนดและตรวจสอบใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอืแก่ลูกจา้งทีผ่่านการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแล้ว ทัง้น้ี การบรหิารจดัการด้านการพฒันาคุณวุฒแิห่งชาต ิการฝึกฝีมอืพฒันา

ทกัษะ และการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ควรบูรณาการการทํางานระหว่างกระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน 

สถาบนัการศึกษา เพื่อให้การพฒันาฝีมอืแรงงานมคีวามหลากหลายและตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน  

6) ควรสนับสนุนแนวทางการดําเนินการของกระทรวงแรงงานที่จะให้มรีะบบค่าจ้าง (อัตรา

ค่าจา้งขัน้ตํ่า) ตามการพฒันาเศรษฐกจิ 18 กลุ่มจงัหวดั โดยเฉพาะกลุ่มจงัหวดัทีเ่ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ

กลุ่มจงัหวดัทีม่รีายไดป้ระชาชาตต่ิอหวัของจงัหวดัใกลเ้คยีงกนั สําหรบัการพฒันาใหม้รีะบบค่าจา้งตาม

กลุ่มอุตสาหกรรม ควรเกี่ยวข้องกบัโครงสร้างการบรหิารค่าจ้างค่าตอบแทน เน่ืองจากแต่ละจงัหวดั      

ไมค่วรม ี“ค่าจา้งขัน้ตํ่า” หลายอตัราตามประเภทอุตสาหกรรมทีม่ใีนแต่ละจงัหวดั     

7) ควรส่งเสรมิสนับสนุนให้สถานประกอบการส่วนใหญ่ม ี“ค่าจา้งในลกัษณะผสมผสาน” คอื 

ค่าจา้งขัน้ตํ่า (หรอืค่าจา้งแรกเขา้การทํางาน) ค่าจา้งตาม “แท่งค่าจา้ง” หรอืการปรบัค่าจา้งประจาํปีตาม

ขอ้ 4 ขา้งต้น และค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมอื เช่นเดยีวกบัที่มกีารปฏบิตัอิยู่ในสถานประกอบการขนาด

ใหญ่ปัจจบุนั ทัง้น้ี เน่ืองจาก “ค่าจา้งในลกัษณะผสมผสาน” น้ีจะนําไปสู่ “ระบบค่าจา้งลอยตวั” ในทีสุ่ด    
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ทัง้ น้ี สามารถผลักดันให้คณะกรรมาธิการการแรงงานฯ จัดทํารายงานพิจารณาศึกษา         

“แนวทางการปรบัอตัราค่าจา้งขัน้ตํ่า” เพื่อเสนอสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิไดส้าํเรจ็ 

 

9) สมัมนา “ทาํอย่างไรไม่เจบ็ตวักบักฎหมายแรงงาน!” 

 จดัสมัมนา “ทําอย่างไรไม่เจบ็ตวักบักฎหมายแรงงาน!” เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2558 ณ ห้อง 

Meeting Room 3-4 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์โดยเชญิวทิยากรมาร่วมสมัมนาเชงิวชิาการ อาท ิ

นักวิชาการอิสระด้านกฎหมายแรงงาน(คุณวาทิน หนูเกื้อ) นักวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน      

(คุณอํานวย งามเนตร)์ และทนายความและวทิยาการด้านกฎหมายแรงงาน(คุณไพบูลย ์ธรรมสถติมัน่) 

โดยมกีรรมการสายงานแรงงาน สภาอุตสาหกรรมฯ(คุณวรรณา ดุลยาสทิธพิร) เป็นผู้ดําเนินรายการ  

เพื่อให้ผู้ประกอบการหรอืผู้ที่สนใจได้รบัความรู ้ความเข้าใจ ด้านกฎหมายแรงงาน ตลอดจนมโีอกาส

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ แบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ทําให้เกดิแรงงานสมัพนัธ์ที่ดใีนองค์กร

และไม่เจบ็ตวักบักฎหมายแรงงาน และได้นําความรู้ความเขา้ใจที่ถูกต้องในกฎหมายแรงงานไปใช้ใน

องคก์ร และไม่เกดิคดคีวามระหว่างลูกจา้งกบันายจา้ง และเป็นการบรกิารแก่สมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ 

และช่วยเพิม่จาํนวนสมาชกิสมคัรใหมใ่หแ้ก่สภาอุตสาหกรรมฯ ซึง่ไดร้บัความสนใจอย่างมากจากสมาชกิ

ผูป้ระกอบการและหน่วยงานต่างๆ โดยมผีูเ้ขา้รว่มสมัมนาจาํนวน 161 คน จาก 95 บรษิทั 
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  3. ส่ิงแวดล้อม

 การจดัการส่ิงแวดล้อม

 การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดําเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      

การอาสาจดัทํากจิกรรมทีส่่งเสรมิการยกระดบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม และส่งเสรมิการพฒันา 

การเผยแพร ่เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 1) การพฒันาเกณฑแ์ละให้การรบัรองโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) 

อดตีประธานสภาอุตสาหกรรมฯ(คุณสุพนัธุ ์มงคลสุธ)ี เป็นประธานคณะกรรมการพจิารณาใหก้าร

รบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ครัง้ที ่1-1/2559 (วนัที่ 17 สงิหาคม 2558) ครัง้ที ่2-2/2559 (วนัที ่21 

กนัยายน 2558) ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาตสิริกิติิ ์โดยใหก้ารรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ ในการ

ประชุมครัง้ที ่1 จาํนวน 18 ราย การประชุมครัง้ที ่2 จํานวน 19 ราย รวมโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรอง 37 ราย 

เพื่อสถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรมดําเนินโครงการพฒันาเกณฑม์าตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

โดยร่วมกบัผู้แทนจากหน่วยงานภาครฐั อาท ิกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย สาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

รวมทัง้ผู้แทนสื่อมวลชน และนักวชิาการต่างๆ เพื่อจดัทําเกณฑม์าตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชงินิเวศที่

ครอบคลุมทุกมติ ิไดแ้ก่ การใชท้รพัยากร เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และการบรหิารจดัการ 
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 2) การดาํเนินงานด้าน Eco Town 

การดําเนินงานในด้านการพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนัน้ สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ      

กรมโรงงานอุตสาหกรรมดาํเนินงานมาอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2557 ไดด้ําเนินงานโครงการศกึษาเพื่อจดัทํา

แผนแม่บทเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจนีบุร ีและ

ฉะเชงิเทรา และในปี 2558 มกีารดาํเนินงานต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 

2.1) โครงการศึกษาเพ่ือจดัทาํแผนแม่บทพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ  

 ดําเนินการศกึษา รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานและวเิคราะหปั์ญหาสถานการณ์ปัจจุบนัและสภาพปัญหา

การพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมืองของพื้นที่ศึกษาจํานวน 10 จังหวัด (นครปฐม ชลบุร ี

พระนครศรอียุธยา ปทุมธานี ขอนแก่น นครราชสมีา สระบุร ีราชบุร ีสุราษฎรธ์านี และสงขลา) ซึง่ขอ้มลูที่

ไดร้วบรวม ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ ภูมศิาสตร ์การใชป้ระโยชน์พืน้ที ่ลกัษณะทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

สุขภาพอนามยัและความปลอดภัย คุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลโรงงาน และข้อมูลการคมนาคมขนส่ง

ตลอดจนนโยบายหรอืยุทธศาสตรใ์นการพฒันาจงัหวดั เป็นต้น และได้ทําการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิลกึ ซึ่ง

รวบรวมจากการจดั Eco Forum ทัง้ 3 ครัง้ ของจงัหวดัเป้าหมาย 10 จงัหวดั เพื่อศกึษาสภาพปัญหา และ

ความต้องการของพื้นทีใ่นการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ นํามาจดัทําแผนแม่บทเมอืงอุตสาหกรรม

เชงินิเวศ  

 

2.2) โครงการดาํเนินการตามแผนแม่บทการพฒันาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ            

(5 จงัหวดั) 

 เป็นการดําเนินงานตามแผนแม่บทเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศของ 5 จงัหวดั โดยดําเนินกจิกรรม

ในมติสิิง่แวดล้อมและมติิการบรหิารจดัการในแผนแม่บทฯ กิจกรรมหลกัๆ ประกอบด้วย (1) การตรวจ

ประเมนิและปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบบําบดัมลพษิทางอากาศและน้ําเสยี (2) การฝึกอบรมการบรหิาร

จดัการกากอุตสาหกรรม (3) การประสานเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ และ

การทบทวนแผนแม่บทเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Industrial town) (4) การฝึกอบรมเตรยีมความ

พรอ้มที่จะเขา้ร่วมโครงการ CSR-DIW Award (5) การจดักจิกรรมส่งเสรมิใหเ้ครอืข่ายอุตสาหกรรมเชงิ

นิเวศ (Eco Network) มคีวามเขม้แขง็ และ (6) การส่งเสรมิใหส้ถานประกอบการสมคัรเขา้รบัการรบัรอง

อุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry)  
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 3) โครงการ Green Card 

 สภาอุตสาหกรรมฯ ไดจ้ดังานเปิดตวับตัรเดยีวเขยีวทัว่ไทย (Green Card) เมื่อวนัที ่15 มถุินายน 

2558 ณ รอยลัพารากอน ฮอลล ์สยามพารากอน โดยสถาบนัสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม ร่วมกบักรมส่งเสรมิ

คุณภาพสิง่แวดล้อม ดําเนินโครงการนําร่องความร่วมมอืบตัรเดยีวเขยีวทัว่ไทย (Green Card) ภายใต้

นโยบายการสนับสนุนและส่งเสรมิให้ประชาชนมกีารบรโิภคที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยนื โดย

โครงการฯ มกีารพฒันาบตัรสะสมคะแนนในรปูแบบบตัรสมาชกิ (Green Member Card) เพื่อเป็นช่องทาง

ในการส่งเสรมิการบรโิภคสนิค้าและบรกิารที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เพิม่ขดีความสามารถและสรา้งความ

เขม้แขง็ใหก้บัภาคประชาชนในการเลอืกบรโิภคสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพิม่บทบาทการ

เป็นผู้นําในการส่งเสรมิและสร้างช่องทางการตลาดสนิค้าและบรกิารที่เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม จากการ

สํารวจขอ้มลูการเลอืกซือ้สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มจากผูบ้รโิภคจาํนวน 500 ราย พบว่า สนิค้าทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดล้อมที่ผู้บรโิภคเลอืกซื้อมากที่สุด 3 อนัดบั คอื สนิค้าอุปโภค รอ้ยละ 92.23 สนิค้าบรโิภค 

รอ้ยละ 87.63 อุปกรณ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า รอ้ยละ 82.75 

 
 

 4) งานสมัมนาวิชาการ Eco Innovation and Solution 2015 

 อดตีประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมเปิดงานสมัมนาวชิาการ Eco Innovation and Solution 2015 

เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สถาบันสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรม กําหนดจดังานสมัมนาวชิาการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ซึ่งที่ผ่านมามผีู้เขา้ร่วมงาน

เปิดตวับตัรเดียวเขียวทัว่ไทย 

(Green Card) 

     

32 
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ทัง้จากภาครฐั ผู้ประกอบการ สถาบนัการศกึษา ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ปีละไม่ตํ่ากว่า 1,000 คน 

และในปี 2558 สถาบนัฯ ยงัคงเน้นความต่อเน่ืองในการพฒันาอุตสาหกรรมเชงินิเวศ การนําเสนอถงึกรอบ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 รวมถงึการปรบัตวัของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรบัขอ้

กดีกนัทางการคา้ของต่างประเทศ ตลอดจนเทคโนโลยใีนการจดัการสิง่แวดลอ้มอุตสาหกรรม ซึง่ภายในงาน

มกีิจกรรมการเสวนา สมัมนา และการแสดงนิทรรศการจากผู้ประกอบการด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม 

รวมถงึการนําเสนอผลงานทางวศิวกรรม นวตักรรมและการจดัการอุตสาหกรรมอย่างยัง่ยนื ซึ่งสถาบนัฯ 

ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร เป็นเวทใีนการนําเสนอผลงานจากภาคการศึกษามา

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นเวทสี่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมเชงินิเวศของประเทศใหป้รากฏเป็น

รูปธรรม โดยผู้เข้าร่วมสมัมนารวม 2 วนั 1,225 คน  ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการร่วมแสดง

นิทรรศการ รวม 12 ราย 

 

  
 

 5) Eco Products Directory 

 จดัทําหนังสอืรวบรวมสนิคา้และบรกิารที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Eco Products Directory) ซึ่ง

สถาบนัสิง่แวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ เริม่จดัทําขึน้ตัง้แต่ปี 2552 และดําเนินการรวบรวม

ทุกๆ 2 ปี จุดประสงค์หลักเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มทีเ่ขา้เกณฑก์ารจดัซือ้

จดัจา้งของภาครฐัและสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอื่นๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ให้แก่ผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางการเลือกซื้อสินค้าและบรกิารที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม เป็นการ

สนับสนุนให้เกิดการตลาดสเีขยีวในประเทศ และยงัเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรบัปรุงสนิค้าและ

บรกิาร กระบวนการผลติใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
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สําหรบัปี 2558 ไดจ้ดัพมิพ ์Eco Products Directory 2015 ขึน้ โดยความร่วมมอืกบั 4 หน่วยงาน 

คือ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ และ 

องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) ซึง่ Eco Products Directory 2015 รวบรวมสนิคา้

และบรกิารทีไ่ด้รบัฉลากเพื่อสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย จาํนวน 13 ฉลาก รวมจาํนวนสนิค้าทัง้หมด 7,465 

รายการ จดัทําในรูปแบบหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ (E-Book) ผลติในรูปแบบซดี ีจํานวน 200 แผ่น เผยแพร่

ผ่านเวบ็ไซตส์ภาอุตสาหกรรมฯ สถาบนัฯ หน่วยงานรว่มจดัทํา ทัง้ 4 หน่วยงาน 

 

                    
พ.ศ. 2552 (2009)          พ.ศ. 2554 (2011)          พ.ศ. 2556 (2013)       พ.ศ. 2558 (2015) 

  

             
 

 6)  โครงการสาํนักงานน้ีรกัษ์ส่ิงแวดล้อม   

 ส่งเสรมิการจดัการขยะใหแ้ก่บุคลากรภาครฐั ผ่านรูปแบบกจิกรรมรา้น 0 บาท โดยการนําวสัดุ  

รไีซเคลิมาแลกซื้อสนิค้าแทนเงนิสด ช่วยในการลดค่าครองชพี โดยดําเนินโครงการในพื้นที่สํานักงาน

ร่วมกับหน่วยงานภาครฐั 5 แห่ง ได้แก่ สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั กรมสรรพสามติ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม  กรมควบคุมมลพษิ และกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม เชญิหน่วยงานภาครฐัเขา้ร่วม

โครงการ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งกําเนิดขยะและวัสดุรไีซเคิลเช่นกัน และมีการจดัตัง้

คณะทํางานที่รบัผดิชอบโครงการในการประชาสมัพนัธ์และรณรงค์การคดัแยกและจดัเก็บขยะ ซึ่งขยะ

และวสัดุรไีซเคลิดงักล่าวจะนํามาร่วมกจิกรรมรา้น 0 บาทที่แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดําเนินงานเอง เพื่อ

ส่งเสริมให้บุคลากรภาครฐัตระหนักถึงความสําคัญของการคัดแยกขยะและวัสดุรีไซเคิลและเป็น

แบบอย่างที่ดีให้กับภาคประชาชน ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา มีหน่วยงานเข้าร่วม 2 แห่ง ได้แก่
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สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงัและกรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม สามารถรวบรวมวสัดุรไีซเคิลได้กว่า 2,000 กิโลกรมั ในขณะที่หน่วยงานกรมส่งเสริม

คุณภาพสิง่แวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสรรพสามติ ติดภารกิจและยงัไม่พร้อมในการ

ดาํเนินงาน 

                     

 7)  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ        

สยามบรมราชกมุารี ในการจดัการขยะเกาะหลีเป๊ะอย่างยัง่ยืน : กองทนุส่ิงแวดล้อม 

ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิ 3 อาร์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม              

กรมสรรพสามติ กรมการท่องเทีย่ว และจ.สตูล ส่งเสรมิการจดัการขยะเกาะหลเีป๊ะ จ.สตูล เพื่อมุ่งสู่การ

เป็นเกาะสเีขยีว เริม่ดาํเนินโครงการตัง้แต่เดอืนมกราคม 2557 – ธนัวาคม 2560 ร่วมกบัเครอืข่ายมลูนิธิ

ชยัพฒันา กรมควบคุมมลพษิ กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม กรมสรรพสามติ กรมการท่องเที่ยว 

และจ.สตูล ในการส่งเสรมิใหทุ้กภาคส่วน (ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน) บนเกาะหลเีป๊ะคดั

แยกขยะตัง้แต่ต้นทาง รวมทัง้การประชาสมัพนัธใ์ห้นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตมิสี่วนร่วม

เช่นกนั โดยวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินโครงการ 

 1) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยกําหนดรปูแบบใหเ้ป็นเกาะสเีขยีว 

 2) เพื่อสรา้งจติสํานึกด้านการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มแห่งชาตแิก่ชุมชน และผูป้ระกอบการใน

ทอ้งถิน่ รวมทัง้สรา้งความเขา้ใจแก่นกัท่องเทีย่วเพื่อนําไปสู่การท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 

 3) เพื่อพฒันาศกัยภาพด้านการจดัการขยะ การใช้ประโยชน์จากขยะ และการสรา้งมูลค่า

จากขยะแก่กลุ่มเป้าหมายในพืน้ที ่

 โครงการฯ ไดส้าํรวจพืน้ทีก่ารดาํเนินงาน การตัง้คณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ คณะทํางาน

โครงการฯ และการเกบ็ขอ้มลูองค์ประกอบขยะ ก่อนเริม่ดําเนินงาน ทัง้น้ีได้มกีารประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการโครงการฯ และคณะทํางานโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อกําหนดทศิ

ทางการดําเนินงาน นอกจากน้ียังได้ของบการดําเนินงานต่อกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภายใตง้บประมาณ 4.53 ลา้นบาท 
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 8)  โครงการเนสทเ์ล่อาสาฟ้ืนฟปูะการงัและชายหาด 

 เป็นทีป่รกึษาโครงการให้แก่บรษิทั เนสท์เล่ (ไทย) จาํกดั จดักจิกรรมปลูกปะการงัและเกบ็ขยะ

ชายหาด เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2558 จดักจิกรรมจติอาสาให้กบัพนักงานบรษิทั เนสท์เล่ (ไทย)จํากดั 

ร่วมโครงการจํานวน 100 คน ในการปลูกปะการงัและเก็บขยะชายหาด ณ หาดสอ จ.ชลบุร ีเพื่อสรา้ง

จติสํานึกและจติอาสาด้านสิง่แวดล้อมใหก้บัพนักงานภายใน องคก์รของบรษิทั เนสทเ์ล่ (ไทย)จํากดั มี

พนกังานของบรษิทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดัรว่มกจิกรรม 100 คนในการปลูกปะการงัและเกบ็ขยะชายหาด 

โดยประสานการลงพื้นที่กบัฐานทพัเรอืสตัหบี จ.ชลบุร ีในการให้คําแนะนําในการเลอืกสถานทีแ่ละร่วม

ดาํเนินกจิกรรม 
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การจดัการน้ํา 

 1) ศนูยป์ฏิบติัการน้ํา (War room) ใน 4 ภมิูภาค 

 ร่วมกบัหน่วยงานภาค ีดําเนินการจดัตัง้ศูนยป์ฏบิตักิารน้ํา (War room) ใน 4 ภูมภิาค ทัว่ประเทศ 

ดาํเนินการต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี 2558 ไดแ้ก่  

1) ศูนยป์ฏบิตักิารน้ํา (War room) ภาคกลาง ณ การประปานครหลวง สํานักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

จดัประชุมจาํนวน 3 ครัง้ 

2) ศูนยป์ฏบิตักิารน้ํา (War room) ภาคตะวนัออก ณ บรษิทั จดัการและพฒันาทรพัยากรน้ําภาค

ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) จ.ระยอง  จดัประชุมจาํนวน 12 ครัง้ 

3) ศูนยป์ฏบิตักิารน้ํา (War room) ภาคใต้ ณ เขื่อนรชัชประภา จ.สุราษฎรธ์านี จดัประชุมจาํนวน 

4 ครัง้  

4) ศูนยป์ฏบิตักิารน้ํา (War room) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ สํานักทรพัยากรน้ําบาดาล เขต 

4 จ.ขอนแก่น ซึง่อยูร่ะหว่างเตรยีมจดัประชุมศูนยฯ์  

 
 

 

โดยประชุมร่วมกบัหน่วยงานภาคทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการน้ําของประเทศ และผูม้สี่วนได้

ส่วนเสยีในแต่ละภูมภิาคเป็นประจาํทุกเดอืนอย่างต่อเน่ือง เพื่อร่วมพจิารณาหาแนวทางการบรหิารจดัการ

น้ําอยา่งยัง่ยนื รวมทัง้หาแนวทางการแก้ไขปัญหาวกิฤตดา้นน้ํา เพื่อเป็นศูนยก์ลางของการตดัสนิใจร่วมกนั

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นขอ้มลูข่าวสาร และการแก้ไขปัญหาการบรหิารจดัการน้ําทัง้ 4 ภูมภิาคของ

ประเทศไดอ้ย่างยัง่ยนืและเป็นทีย่อมรบัของทุกภาคส่วน  ในปี 2558 ทีผ่่านมา การตดิตามสถานการณ์น้ํา

ในพื้นที่ภาคตะวนัออก ซึง่เป็นไปตามการคาดหมายของ กรมอุตุนิยมวทิยาทีจ่ะเกดิปรากฏการณ์เอลนีโญ

อย่างอ่อนในช่วงต้นปี 2558 และมกีําลงัแรงขึ้น อย่างต่อเน่ืองจนถึงปลายปี 2558 เป็นผลให้ปรมิาณฝน

สะสมในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง และชลบุรอียูใ่นเกณฑท์ีต่ํ่ามาก 
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ปรมิาณน้ําฝนสะสมในพืน้ทีจ่งัหวดัระยองและจงัหวดัชลบุร ี
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ในเรือ่งการดําเนินงานตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ํา ศูนยป์ฏบิตักิารน้ํา 

(Water War Room) ภาคตะวนัออก ไดก้ําหนดแผนงานพฒันาแหล่งน้ํา เพื่อสรา้งมัน่คงและเพิม่ศกัยภาพ

ระบบแหล่งน้ําต้นทุนในพืน้ทีจ่งัหวดัระยอง จงัหวดัชลบุร ีและจงัหวดัฉะเชงิเทรา ใหส้ามารถรองรบัความ

ตอ้งการใชน้ํ้าทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยมผีลการดําเนินงานดงัน้ี 
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2) โครงการศึกษาการใช้น้ําบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอตุสาหกรรม  

เพ่ือการพฒันาและอนุรกัษ์น้ําบาดาล กรณีศึกษา : อตุสาหกรรมฟอกย้อม 

อตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษ 

 สภาอุตสาหกรรมฯ ดําเนินโครงการศึกษาการใช้น้ําบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพใน

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ําบาดาล (กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมฟอกย้อมและ

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ) โดยไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพฒันาน้ําบาดาล กรมทรพัยากร

น้ําบาดาล ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2557 ถงึ ตุลาคม 2558 ในพืน้ทีเ่ขตวกิฤตการณ์น้ําบาดาล 7 จงัหวดั 

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุร ีปทุมธานี พระนครศรอียุธยา และนครปฐม 

โดยคดัเลอืกโรงงานอุตสาหกรรมนําร่องที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ศกึษาและมคีุณสมบตัิ

ตามเกณฑ์ที่กําหนด เช่น มกีารใช้น้ําใต้ดนิและน้ําจากแหล่งอื่นในปรมิาณมากและมคีวามพร้อมในการ

ปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช้น้ํา โดยจะมผีู้เชี่ยวชาญเข้าให้คําปรกึษาและดําเนินกจิกรรมร่วมกบัโรงงาน

อุตสาหกรรมนําร่องจํานวน 10 แห่ง เพื่อศกึษาความเป็นไปไดแ้ละดําเนินการปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพ

การใช้น้ํา เพื่อศึกษาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการใช้น้ําของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยนํา

หลกัการ 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เทคโนโลยสีะอาด รวมถงึเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมาประยุกต์ใช ้

และหาแนวปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ด (Best Practices) ในการใชน้ํ้าบาดาลอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึหาแนวทางใน

การใชน้ํ้าบาดาลร่วมกบัแหล่งน้ําอื่นๆ เช่น น้ําผวิดนิ น้ําประปา ทีเ่หมาะสมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

จากการดําเนินโครงการดงักล่าว ทําให้เกดิสถานประกอบการต้นแบบ รวมทัง้คู่มอืแนวทางแนวปฏบิตัทิี่ดี

ในการลดปรมิาณการใช้น้ําบาดาลและน้ําใช้อื่นๆอย่างมปีระสทิธภิาพในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง

สามารถลดปรมิาณการใชน้ํ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนําร่องทัง้ 10 แห่ง ได ้2,275,910 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

(คดิเป็น16.84% ของปรมิาณน้ําใชท้ัง้หมด) และสามารถลดต้นทุนการผลติได ้15,050,324 บาทต่อปี จาก

การลงทุน 31,634,400 บาท (คดิเป็นระยะเวลาคนืทุน 2.10 ปี)  
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        3) บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ในและต่างประเทศ

ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก ทัง้ในและ ต่างประเทศ เพื่อส่งเสรมิ

และสนบัสนุนการบรหิารจดัการน้ําของประเทศใหเ้กดิความยัง่ยนื สรา้งความร่วมมอื แลกเปลีย่นความรู ้

เทคโนโลย ีและประสบการณ์เรือ่งน้ําระหว่างหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี 

1. ลงนามบนัทกึข้อตกลงการจดัตัง้ Asian Water Academy (AWA) ร่วมกนัระหว่าง 8 

หน่วยงาน ไดแ้ก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี สมาคมนักอุทกวทิยา

ไทย สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย องค์การจดัการน้ําเสยี สมาคมอุทกธรณีวทิยาไทย สมาคม

วศิวกรรมสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศไทย และสมาคมทรพัยากรน้ําแห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่10 มถุินายน 

2558 ณ สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

2. ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืระหว่าง สภาอุตสาหกรรมฯ และ Australian Water 

Association (AWA) วนัที ่26 สงิหาคม 2558 ณ สภาอุตสาหกรรมฯ 

   
 

4) โครงการสร้างต้นแบบและขยายเครือข่ายการบริหารจดัการทรพัยากรน้ํา

บาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอตุสาหกรรมด้วยเคร่ืองมือทางสงัคม 

 ดําเนินโครงการสรา้งต้นแบบและขยายเครอืข่ายการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําบาดาลอย่างมี

ประสทิธภิาพในภาคอุตสาหกรรมดว้ยเครื่องมอืทางสงัคม โดยได้รบังบประมาณสนับสนุนจากกองทุน

พฒันาน้ําบาดาล กรมทรพัยากรน้ําบาดาล ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2558 ถงึ กุมภาพนัธ ์2559 ทัง้ 5 

ภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยคดัเลอืกสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มกีารบรหิาร จดัการน้ําบาดาลที่มี

ประสทิธภิาพ เพื่อเป็นสถานประกอบ การอุตสาหกรรมตน้แบบ จากทัง้ 5 ภูมภิาค ภูมภิาคละ 3 แห่ง 

รวมทัง้สิน้ 15 แห่ง โดยสถานประกอบการอุตสาหกรรมต้นแบบแต่ละแห่ง จะร่วมกบัผู้เชีย่วชาญเขา้ให้

คําปรกึษากบัสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ต้องการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิาร

จดัการน้ํา (สถานประกอบการอุตสาหกรรมเครอืข่าย) ในการปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บรหิารจดัการน้ํา เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในการเพิม่ประสทิธภิาพการ

บรหิารจดัการน้ํา และลดปรมิาณการใช้น้ํา (น้ําผวิดนิและน้ําบาดาล) รวมทัง้สรา้งต้นแบบและเครอืข่าย

การบรหิารจดัการน้ําบาดาลอย่างมปีระสทิธภิาพในภาคอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทัง้ 5 ภูมภิาคของ

ประเทศ ภายหลังจากการดําเนินโครงการ (เดือนกุมภาพันธ์ 2559) จะได้สถานประกอบการ

อุตสาหกรรมต้นแบบที่มกีารบรหิารจดัการน้ําที่มปีระสทิธภิาพ จํานวน 90 แห่ง ที่ดําเนินการโดยเน้น

กระบวนการมสี่วนร่วม คํานึงถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในพืน้ที ่และมกีารปฏบิตัติามขอ้กําหนดระเบยีบการ

ใชท้รพัยากรน้ําบาดาล 
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 5)  โครงการ ส.อ.ท. ปันน้ําใจช่วยภยัแล้ง

ดําเนินโครงการ ส.อ.ท. ปันน้ําใจช่วยภยัแล้ง ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึง สงิหาคม 2558 ใน

พื้นที่ประสบวกิฤตภยัแล้งทัว่ประเทศ โดยประชาสมัพนัธ์โครงการฯ และขอความร่วมมอืจากสมาชกิ

ผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการฯ ดว้ยการแบ่งปันน้ําในโรงงานใหแ้ก่ชุมชนและภาคเกษตรทีอ่ยู่โดยรอบ 

ซึง่เป็นไปตามนโยบายสภาอุตสาหกรรมฯ ในการส่งเสรมิสมาชกิใหเ้ป็นองคก์รทีป่ระกอบกจิการโดยยดึ

หลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีและอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื เพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการบรรเทาผลกระทบ

จากวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตของคนไทย รวมทัง้เป็นการ

เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดขีององค์กร ส่งเสรมิกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) และประการ

สําคญัเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยัง่ยนื ซึ่งได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีาก

ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทีร่่วมแบ่งปันน้ําสําหรบัชุมชน

รอบขา้งเพื่อการอุปโภคบรโิภค รวมทัง้การผนัน้ําบางส่วนใหก้บัภาคเกษตรทีร่ฐับาลจาํเป็นต้องลดการส่ง

น้ําให้ เน่ืองจากจําเป็นต้องนําไปใช้สําหรบัการอุปโภคบรโิภคเป็นอนัดบัแรก โดยมรีายชื่อหน่วยงานที่

รว่มดาํเนินโครงการฯ ดงัน้ี 

 

จงัหวดั รายช่ือหน่วยงานท่ีร่วมดาํเนินโครงการ 

ปทุมธานี 1. บรษิทั ไทยน้ําทพิย ์จาํกดั  

2. บรษิทั สุราบางยีข่นั จาํกดั ในเครอืบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกดั 

)มหาชน(   

3. บรษิทั คารเ์ปท อนิเตอรเ์นชัน่แนล ไทยแลนด ์

4. บรษิทั บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริง่ จาํกดั 

5. บรษิทั ซพี ีแรม จาํกดั 

6. บรษิทั เสรมิสุข จาํกดั )มหาชน(  

7. บรษิทั นิคเคสยามอลมูเินียม จาํกดั 

8. สวนอุตสาหกรรมบางกะด ี

ชลบุร ี บรษิทั เคดไีอ เซอรว์สิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

นครราชสมีา 1. บรษิทั โตโย มลิเลนเนียม จาํกดั 

2. บรษิทั ซ ีพ ีเอฟ จาํกดั 

อ่างทอง บรษิทั ไทยเรยอนจาํกดั )มหาชน(  

อยธุยา นิคมอุตสาหกรรมบางปะอนิ 

สมทุรสาคร บรษิทั ท ีซ ียเูน่ียน แอนดโ์พรเทค จาํกดั 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjADahUKEwiPn4bYit_GAhVHWI4KHYSkAZA&url=http%3A%2F%2Fwww.nikkeisiam.com%2F&ei=PlenVY-IL8ewuQSEyYaACQ&usg=AFQjCNEu26GmOaWERjpA7x9XsKFY9LtYJw&bvm=bv.97949915,d.c2E
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6) ร่วมเป็นท่ีปรึกษาโครงการคอนโด Manor รกัษ์เจ้าพระยา  

 สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นที่ปรกึษาโครงการคอนโด Manor รกัษ์เจา้พระยา ให้แก่บรษิัท 

เมเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) รว่มจดักจิกรรมอนุรกัษ์แม่น้ําเจา้พระยา เมื่อวนัที ่17 มถุินายน 

2558 ณ คลองบางธรณี ซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ําเจ้าพระยา ถนนสนามบนิน้ํา จ.นนทบุร ีโดย

โครงการฯ รว่มกบัโรงเรยีนวดัแคนอก สํานักงานเทศบาลนครนนทบุร ีกระทรวงพาณิชย ์กรมพลาธกิาร

ทหารบก และสํานักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดันนทบุร ีเพื่ออนุรกัษ์และรกัษาความ

สะอาดของคลองสายหลกัรอบพืน้ทีท่ีอ่ยู่อาศยัใหม้ทีศันียภาพทีง่ดงาม และสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชน

รอบพืน้ทีโ่ครงการ ภายใต้กจิกรรมดา้น CSR นักเรยีนและครทูีป่รกึษาโรงเรยีนวดัแคนอก จาํนวน 100 

คน รวมทัง้เครอืข่ายในพื้นที่ ประกอบด้วย สํานักงานเทศบาลนครนนทบุร ีกระทรวงพาณิชย์ กรม

พลาธกิารทหารบก และสํานักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดันนทบุร ีร่วมกจิกรรมปั้น 

EM Ball จาํนวน 1,000 ลูก และโยนลงในคลองบางธรณีเพื่อปรบัคุณภาพน้ํา และกจิกรรมเลีย้งอาหาร

กลางวนัแก่เดก็นักเรยีน ซึ่งเป็นการสรา้งความสมัพนัธข์องผูป้ระกอบการ (โครงการเมเนอร ์สนามบนิ

น้ํา) ชุมชนรอบสถานประกอบการ 

  
 

 

การจดัการพลงังาน 

 1) โครงการจดัตัง้ศนูยก์ารเผยแพร่แนวทางการอนุรกัษ์พลงังานใน

ภาคอตุสาหกรรม (Industrial Energy Efficiency Information Center) 

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้รบัการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลงังาน สํานักงาน

นโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน งบประมาณโครงการ 41.51 ล้านบาท ระยะเวลาการ

ดําเนินการ 12 เดอืน (มกราคม 2557 – มกราคม 2558) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อจดัตัง้ศูนยเ์ผยแพร ่      
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แนวทางการอนุรกัษ์พลงังานในภาคอุตสาหกรรมครอบคลุม 18 กลุ่มจงัหวดัทัว่ประเทศ และเพื่อเผยแพร่

แนวทางการอนุรกัษ์พลงังานใหก้บัภาคอุตสาหกรรมไดร้บัทราบและนําไปปฏบิตัติามไดด้ว้ยตนเอง โดยจดั

สมัมนาเผยแพรแ่นวทางการอนุรกัษ์พลงังาน 18 กลุ่มจงัหวดั 5 ภมูภิาคทัว่ประเทศ 

 

 

 

รวมไปถงึการจดังานสมัมนาเผยแพร่แนวทางการอนุรกัษ์พลงังาน ในหวัขอ้ “ลดแลว้รู ้ลองแลว้

รวย” เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมผีูส้นใจเขา้รว่มงานทัง้สิน้ 325 คน 
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 2) งานสมัมนาวิชาการประจาํปี Energy Symposium 2015 “แผนพลงังานใหม่               

(พ.ศ. 2558-2579)...อนาคตของอตุสาหกรรมไทย” 

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้จดังานสมัมนาวชิาการประจําปี Energy Symposium 2015 เรื่อง      

“แผนพลงังานใหม่ (พ.ศ. 2558-2579)...อนาคตของอุตสาหกรรมไทย” เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 2558 ณ 

ห้องวภิาวดบีอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซน็ทรลัพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยได้รบั

เกยีรติจากรองปลดักระทรวงพลงังาน (คุณประพนธ์ วงษ์ท่าเรอื) กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพเิศษ 

เรือ่ง “แผนพลงังานใหม ่(พ.ศ. 2558-2579)...อนาคตของอุตสาหกรรมไทย” พรอ้มทัง้ผูท้รงคุณวุฒจิาก

ภาครัฐและเอกชนร่วมอภิปราย สําหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครัง้น้ีเพื่อให้ผู้ประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมและผู้เกี่ยวขอ้ง ได้รบัความรูค้วามเขา้ใจถงึแผนอนุรกัษ์พลงังานใหม่ (พ.ศ. 2558-

2579) ในเรื่องนโยบายความมัน่คงด้านพลงังาน ราคาต้นทุนพลงังานซึ่งมผีลต่อต้นทุนการผลติของ

ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง รวมถงึรบัทราบนโยบายการส่งเสรมิดา้นพลงังานจากภาครฐั โดยมผีู้สนใจ

เขา้รว่มงานกว่า 500 คน ผูเ้ขา้รว่มออกบธูนิทรรศการ Energy Fair รวม 23 หน่วยงาน   
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การจดัการขยะ 

1) โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในการสร้างเครือข่ายการจดัการขยะ 

 สนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองให้กับแหล่งเรียนรู้ฯ 4 ภาค โดยแหล่งเรียนรู้การจดัการ

ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื ทัง้ 4 ภาค รวม 6 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ จ.กรุงเทพฯ (ภาค

กลาง) ชุมชนบา้นวงัฆอ้ง จ.น่าน (ภาคเหนือ) เทศบาลตาบลครึง่ จ.เชยีงราย (ภาคเหนือ) ศูนยว์ปัิสสนา

สากลไรเ่ชญิตะวนั จ.เชยีงราย (ภาคเหนือ) เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

และชุมชนควนโดนใน เทศบาลตาบลควนโดน จ.สตูล (ภาคใต)้ รว่มกบัแหล่งเรยีนรูก้ารจดัการทรพัยากร

อย่างยัง่ยนื เทศบาลตําบลครึ่ง จ.เชยีงราย และแหล่งเรยีนรู้การจดัการทรพัยากรอย่างยัง่ยนื ศูนย์

วปัิสสนาสากลไร่เชญิตะวนั จ.เชยีงราย จดัอบรมพฒันาศกัยภาพใหแ้ก่วทิยากรและบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้ง

ในแหล่งเรยีนรูฯ้ สนับสนุนแหล่งเรยีนรูฯ้ ทัง้ 4 ภาค จํานวน 6 แห่ง ในการจดัการอบรมให้ความรูก้บั

กลุ่มเป้าหมายใหม่ และการเป็นวทิยากรอบรมใหก้บัหน่วยงานหรอืชุมชนต่างๆ เพื่อสรา้งเครอืข่ายการ

จดัการขยะในพืน้ที ่และสนับสนุนแหล่งเรยีนรูฯ้ ในการร่วมออกกจิกรรมเผยแพร่ในเวทสีาธารณะ ระดบั

ท้องถิ่น และระดับจังหวัด รวมถึงได้ร ับเชิญสัมภาษณ์ และถ่ายทํารายการโทรทัศน์ เพื่อให้การ

ดําเนินงานของแหล่งเรยีนรูฯ้ สามารถขบัเคลื่อนไดอ้ย่างยัง่ยนืในการเป็นพืน้ทีก่ารจดัการขยะครบวงจร 

และพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การจดัอบรม รวมถึงการสร้างเครอืข่ายดําเนินการในพื้นที่ ผลการ

ดําเนินงานทีผ่่านมา เมื่อวนัที่ 7-8 ตุลาคม 2558 TIPMSE ร่วมกบัเทศบาลตําบลครึง่ ดําเนินการจดั

อบรมการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรแหล่งเรยีนรูก้ารจดัการทรพัยากรอย่างยัง่ยนืเทศบาลตําบลครึง่ 

จ.เชยีงราย เพื่อยกระดบัแหล่งเรยีนรูฯ้ ในการเป็นศูนยก์ารฝึกอบรมและสรา้งเครอืข่ายการจดัการขยะ 

รวมทัง้สรา้งความรู ้ความเขา้ใจในการจดัการวสัดุรไีซเคลิและการเพิม่มลูค่าในรปูธนาคารวสัดุรไีซเคลิ

และการทาํสิง่ประดษิฐใ์หแ้ก่ผูนํ้าชุมชน เยาวชนและบุคลากรในพืน้ท ี
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 เมือ่วนัที ่17-18 ธนัวาคม 2558 จดัการอบรมพฒันาศกัยภาพของบุคลากรของแหล่งเรยีนรูก้าร

จดัการทรพัยากรอย่างยัง่ยนื ศูนยว์ปัิสสนาสากลไรเ่ชญิตะวนั และเครอืขา่ย ใหก้บัเจา้หน้าทีว่ทิยากร

ประจาํฐานเรยีนรูข้องแหล่งเรยีนรูฯ้ เจา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตังิานแหล่งเรยีนรูฯ้ และนกัเรยีนโรงเรยีนหว้ย

สกัวทิยาคม จ.เชยีงราย เพื่อเป็นการยกระดบัแหล่งเรยีนรูใ้นการเป็นศูนยฝึ์กอบรมและสรา้งเครอืข่าย

การดําเนินงานโครงการต่อไป 

 

 สนบัสนุนแหล่งเรยีนรูฯ้ ในการรว่มออกกจิกรรมเผยแพร่ในเวทสีาธารณะ ระดบัทอ้งถิน่ และ

ระดบัจงัหวดั รวมถงึไดร้บัเชญิสมัภาษณ์ และถ่ายทาํรายการโทรทศัน์  

2)  โครงการพฒันาเครือข่ายกลุ่มอาชีพซาเล้ง 

 ดําเนินการส่งเสรมิการดําเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชพีซาเล้ง เพื่อส่งเสรมิการจดัการขยะอย่าง

ยัง่ยืนในกลุ่มซาเล้งเครือข่าย โดยปี 2558 ได้ร่วมกับกรมสรรพสามิต และเทศบาลนครเกาะสมุย         

จดักิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาชีพค้นหาขยะรไีซเคลิและรบัซื้อของเก่า และเข้าร่วมใน

กจิกรรมปันผลของสมาชกิกลุ่มซาเล้งชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ในพื้นที่ในอําเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎรธ์านี 

และชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กรุงเทพมหานคร โดยจดัเวทเีพื่อสรา้งบทบาทซาเลง้ โดยเชญิ ดร.สุเมธ ตนัติ

เวชกุล และอธบิดกีรมสรรพสามติ (คุณสมชาย พลูสวสัดิ)์ เป็นวทิยากรในการปาฐกถาและบรรยายพเิศษ 

เพื่อผลกัดนัและส่งเสรมิบทบาทซาเลง้สู่การเป็นเครอืขา่ยการจดัการขยะ ในพธิมีอบเสือ้ซาเลง้ ณ เกาะส

มุย จ.สุราษฎรธ์านี เพื่อส่งเสรมิเครอืข่ายการรไีซเคลิและเชื่อมโยงวงจรการจดัการบรรจุภณัฑแ์ละวสัดุ       

รไีซเคลิใหค้รบวงจร โดยมกีลุ่มผูป้ระกอบอาชพีซาเลง้ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั 

ผลการดาํเนินงานทีผ่่านมา การจดัอบรมทีอ่ําเภอเกาะสมุยมผีูเ้ขา้ร่วมงานทัง้กลุ่มผูป้ระกอบอาชพีซาเลง้ 

และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกว่า 190 คน 
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3)  โครงการประกวดทตูส่งเสริมสงัคมรีไซเคิล (3R Ambassador) ใน

มหาวิทยาลยั 

สนับสนุนแผนงานการจดัการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถาบนัอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  

ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2558 ตามแผนงานแต่ละแผนที่สนับสนุนในมหาวทิยาลยั 5 แห่ง

ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากปลายปี 2557 

โครงการไดจ้ดัประกวดทูตส่งเสรมิสงัคมรไีซเคลิ (AEC 3R AMBASSADOR) โดยมนิีสติ นักศกึษาจาก

สถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ทัง้น้ีทางโครงการได้อบรมและฝึกปฏบิตัเิกี่ยวกบัการ

จดัการขยและวสัดุรไีซเคลิ รวมทัง้ใหเ้ขยีนแผนงานดา้นการจดัการขยะและสิง่แวดล้อมและนําไปปฏบิตัิ

ในแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา และในปี 2558 สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งส่งแผนงานมา เพื่อให้นิสิต 

นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนได้เห็นความสําคัญของการจัดการขยะ และนําความรู้ที่ได้ปฏิบัติใน

สถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแห่ง ผลการดําเนินงานทีผ่่านมา สนับสนุนแผนงาน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

รงัสติ เสนอโครงการบรจิาคกระดาษแก่มลูนิธคินตาบอดแห่งประเทศไทย มหาวทิยาลยัราชภฎัรอ้ยเอ็ด 

เสนอโครงการเปลีย่นขยะเป็นเงนิ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่เสนอโครงการปลูก

ต้นกล้ารกัษ์โลกและธนาคารขยะแลกทรานสครปิต์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา เสนอโครงการ

ธนาคารวสัดุรไีซเคลิและรา้นศูนยบ์าทในค่ายอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  
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4) โครงการเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้กบัมหาวิทยาลยั 4 ภาค  

 ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาและแหล่งเรยีนรู้การจดัการทรพัยากรอย่างยัง่ยนื 4 ภาค ส่งเสรมิ

งานวจิยัของสถาบนัการศกึษาในการนําวสัดุเหลอืใชใ้นทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน์ในแหล่งเรยีนรูฯ้ โดยการ

สนับสนุนทุนงานวจิยั โดยสถาบนัการศกึษาที่ส่งผลงานเขา้ร่วมคอืวทิยาลยัหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งรบั

สมคัรสถาบนัการศกึษาเขา้ร่วมโครงการจากเดมิเป็นระดบัมหาวทิยาลยั แต่ดว้ยเป็นการปรบัภาคเรยีน

ตาม AEC ส่งผลใหก้ารตอบรบัค่อนขา้งน้อย จงึปรบัเปลีย่นเป็นระดบัวทิยาลยัโดยมรีะยะเวลาส่งผลงาน

และดาํเนินงานรวม 1 ปี เพื่อใหเ้กดิงานวจิยัทีนํ่าวสัดุเหลอืใชใ้นทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชน์ในแหล่งเรยีนรูท้ ัง้ 

4 ภาค ผลงานที่ได้จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จดัทํางานวิจยัชื่อ “การพฒันาผลติภณัฑ์แผ่นปูน

ประดบัจากวสัดุเหลอืใช้” โดยการนําวสัดุเหลอืใช้ประเภทเศษแก้ว เศษกระเบื้องเซรามคิ และเศษ

กะลามะพรา้วในพืน้ที ่ผลผลติทีไ่ดส้ามารถนําเป็นแผ่นปนูประดบัพืน้ทางเดนิหรอืในสวน 

                                 

5) โครงการส่งเสริมการรีไซเคิลผลิตภณัฑพ์ลาสติก  

 สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นที่ปรึกษาโครงการให้แก่อุตสาหกรรม มูลนิธิสถาบันพลาสติก 

ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเหน็ความสาํคญัของการจดัการพลาสตกิใชแ้ลว้ ระหว่างวนัที ่28 พฤศจกิายน 2557 

– 15 พฤษภาคม 2558 โดยมวีตัถุประสงค ์1) เพื่อสนับสนุนใหเ้กดิการใช้ผลติภณัฑพ์ลาสตกิอย่างมี

ประสทิธภิาพ และส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด 2) เพื่อส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการในอุตสาหกรรม

พลาสติกดําเนินกิจกรรมด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ตลอดจนภาครฐัสามารถนําไปใช้ในการวางแนวทาง กําหนดนโยบาย และออกกฎระเบยีบ ในด้าน

พลาสตกิกบัสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 3) เพื่อสรา้งความรว่มมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ในการรณรงคใ์ห้

เกดิการแยกขยะอยา่งถูกวธิ ีใชเ้ทคโนโลยสีําหรบัการรไีซเคลิทีเ่หมาะสม และส่งเสรมิความเขา้ใจในการ

รกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยพืน้ทีก่ลุ่มเป้าหมายตามขอบเขตโครงการ ประกอบดว้ย  

 1)  การศกึษาบรหิารจดัการและการรไีซเคลิผลติภณัฑพ์ลาสตกิ ลงพืน้ทีส่มัภาษณ์และเกบ็

ขอ้มลูรา้นรบัซือ้ของเก่าขนาดเลก็ กลางและใหญ่ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  

 2) การจดัอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ อบรมให้กับนักเรียนโรงเรยีนสาธิต

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา และโรงเรยีนประถมศกึษาธรรมศาสตร ์และชุมชนในพืน้ทีข่ององคก์าร

บรหิารส่วนตําบลบางบ่อ และสาํนกังานเขตสายไหม 
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 3)  การจดักจิกรรมรณรงค์เพื่อสนับสนุนให้เกดิการคดัแยกขยะ จดักจิกรรมรา้น 0 บาท

เคลื่อนที่ ณ อาคารสํานักงานของสถาบนัพลาสติก มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ รงัสติ และจดักิจกรรม

ผา้ป่ารไีซเคลิ ณ วดัสลีง้ จ.สมทุรปราการ 

 4)  การจดัทําคู่มอืเผยแพร่ความรู ้จดัทําคู่มอืความรูก้ารคดัแยกวสัดุรไีซเคลิ ฉบบัสามญั

ประจาํบา้นเพื่อใหผู้ท้ ีอ่่านคู่มอืสามารถคดัแยกขยะและวสัดุรไีซเคลิไดอ้ยา่งง่าย 

 

ผลการดาํเนินงาน  

 1) การศกึษาบรหิารจดัการและการรไีซเคลิผลติภณัฑพ์ลาสตกิ สรุปเส้นทางการบรหิาร

จดัการและการรไีซเคลิผลติภณัฑพ์ลาสตกิเพื่อนําเสนอต่อภาครฐั 

 2) การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเผยแพร่ความรู ้ผูเ้ขา้อบรมจาํนวน 2 รุ่น ระดบัเยาวชนและ

แกนนําชุมชน มผีูเ้ขา้อบรมจาํนวน 210 คน 

 3) การจดักจิกรรมรณรงคเ์พื่อสนับสนุนใหเ้กดิการคดัแยกขยะ การจดักจิกรรมรา้น 0 บาท

เคลื่อนที่ในอาคารสํานักงานสถาบนัพลาสติก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รงัสิต และกิจกรรมผ้าป่า

สามารถรวบรวมปรมิาณวสัดุรไีซเคลิได ้1,182.6 กโิลกรมั  

 4) การจดัทําคู่มอืเผยแพร่ความรู ้จดัทําคู่มอืความรูก้ารคดัแยกวสัดุรไีซเคลิ ฉบบัสามญั

ประจาํบา้น จาํนวน 200 ฉบบั โดยโครงการมแีผนจะส่งใหโ้รงเรยีนทัว่ประเทศต่อไป 

   

  

6) Towards Zero Waste Community Concept  

ร่วมกบัมูลนิธอิลัสตอม เพื่อส่งเสรมิการจดัการขยะของชุมชน ศาสนสถาน และโรงเรยีน รอบ

สถานประกอบการ ระหว่างเดอืนมนีาคม 2557 – กุมภาพนัธ ์2558 ณ ชุมชนบา้นสลีง้ โรงเรยีนวดัสลีง้ 

และวดัแจม่ราษฎรศ์รทัธาธรรม (อยู่รอบโรงไฟฟ้าบางบ่อ) ส่งเสรมิใหชุ้มชน วดั และโรงเรยีนดําเนินการ

จดัการขยะและวสัดุรไีซเคลิ ด้วยการส่งเสรมิการคดัแยกและนํากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยรูปแบบ

ธนาคารวสัดุรไีซเคลิ รา้นศูนยบ์าท การเลีย้งไสเ้ดอืนดนิ เป็นตน้ และการใชห้ลกัการ 3R เพื่อช่วยลดการ

เกดิขยะ เพื่อสร้างการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกนัจดัการขยะ เพื่อลดปัญหาสิง่แวดล้อม 
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โดยเฉพาะสิง่แวดลอ้มของชุมชนรอบสถานประกอบการ และเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างชุมชน

และสถานประกอบการ โดยผลการดําเนินงานการจดัการขยะในพืน้ทีเ่ป้าหมายดําเนินการใหเ้กดิความ

เชื่อมโยงกัน โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม ด้วยรูปแบบของธนาคารวัสดุรีไซเคิล           

รา้นศูนยบ์าท การจดัการขยะอนิทรยีด์ว้ยไสเ้ดอืนดนิ และการใชแ้นวคดิ 3 อารใ์นการลดการเกดิขยะใน

โรงเรยีน มวีดัคอยสนับสนุนในการเผยแพร่องค์ความรูด้้านการจดัการขยะ ผ่านการเทศนาธรรม และ

ชุมชนที่คอยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรยีน โครงการน้ีดําเนินการสิ้นสุดในเดอืนมนีาคม 2558 โดยมี

วสัดุรไีซเคลิทีไ่ดจ้ากการดาํเนินกจิกรรมทัง้สิน้ 2,704 กโิลกรมั 

  

7) ประชมุเชิงปฏิบติัการ ร้าน 0 บาท  

 สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นทีป่รกึษาโครงการใหแ้ก่บรษิทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั จดักจิกรรมชุมนุม

รา้น 0 บาทใหแ้ก่เครอืข่ายรา้น 0 บาททัว่ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 11 – 13 กุมภาพนัธ ์2558 ณ ฐาน

ทพัเรอื   สตัหบี จ.ชลบุร ีเพื่อจดักิจกรรมชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

รวมถึงต่อยอดทิศทางการดําเนินงานในปี 2558 โดยมีเครือข่ายร้าน 0 บาทเข้าร่วมกิจกรรม 13 

เครอืขา่ย เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย รวมถงึต่อยอดทศิทางการดําเนินงานในปี 

2558 ทัง้น้ีนอกจากการประชุมแล้วยงัมกีารเยี่ยมชมร้าน 0 บาท ชุมชนทุ่งโปรง ฐานทพัเรอืสตัหีบ        

จ.ชลบุรดีว้ย  

 

   

  

 

 

8) โครงการส่งเสริมการสร้างศนูยก์ารเรียนรู้ต้นแบบการจดัการขยะ 

ร่วมกับบรษิัท เทสโก้ จํากัด ดําเนินการสร้างต้นแบบการจดัการชยะชุมชนในพื้นที่แหล่งเที่ยว 

อําเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ีระหว่างวนัที่ 11 กนัยายน – 9 พฤศจกิายน 2558 ณ ชุมชนหมู่ที่ 5 

บา้นเขาพระ อําเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยสถาบนัฯ จดัอบรมผูแ้ทนชุมชนเกดิความรูค้วามเขา้ใจ

ในด้านการจดัการขยะ โดยเน้นความรู้ความเข้าใจในการนําขยะกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม และเกิด

ต้นแบบการจดัการขยะ : ในรปูแบบของฐานการเรยีนรูเ้ร ื่องขยะ เพื่อสรา้งต้นแบบการจดัการขยะตัง้แต่

ตน้ทางในพืน้ทีอ่ําเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยแบ่งกจิกรรมออกเป็น 3 ฐาน ประกอบดว้ย 
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• การทาํน้ําหมกัชวีภาพ (Enzyme Ionic Plasma) จากขยะอนิทรยี ์ 

• การจดัการขยะรไีซเคลิด้วยรา้นศูนยบ์าท โดยเพื่อส่งเสรมิการคดัแยกและรวบรวม

วสัดุรไีซเคลิจากครวัเรอืนมารว่มกจิกรรมศูนยบ์าท ณ ลานอเนกประสงคชุ์มชนหมู ่5  

บา้นเขาพระ จ.สุพรรณบุร ีทุกวนัเสาร ์เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยแลกเป็นคูปอง

และนําไปใชแ้ทนเงนิสดในรา้นคา้เครอืขา่ยภายในชุมชน 

• การจดันิทรรศการความรูเ้รื่องขยะและการจดัการขยะ ความรูเ้รื่องการคดัแยกขยะ 

การเพิม่มลูค่า การใชป้ระโยชน์จากขยะ และการจดัการขยะแต่ละประเภท จะนํามา

ใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ ีเ่ขา้มาเยีย่มชมต้นแบบ ผ่านชุดนิทรรศการอย่างง่ายทีเ่หมาะกบัการ

เรยีนรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ 

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา มปีรมิาณวสัดุรไีซเคลิจากกิจกรรมศูนย์บาทเคลื่อนที่ ที่จดัขึ้นใน

วนัที ่17 ตุลาคม 2558 มจีาํนวน 456 กโิลกรมั ขายไดเ้ป็นเงนิทัง้สิน้ 2,177.83 บาท 

 
 

 4.การต้านทุจริต

 ในประเดน็สุดทา้ยการต่อตา้นการทุจรติ นัน้ ส.อ.ท.ไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัในประเดน็น้ีทัง้ภายใน 

และภายนอกองคก์ร ดงัน้ี 

การต่อต้านคอรร์ปัชัน่ 

 1) คณะทาํงานต่อต้านคอรร์ปัชนัทกุรปูแบบ  

 ภายใต้คณะกรรมการอํานวยการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมกบักระทรวง

อุตสาหกรรม และสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ ในการจดัทําร่างมาตรฐานแนวทางระบบการจดัการ

การต่อต้านการตดิสนิบน โดยสถาบนัฯ อยู่ระหว่างดําเนินการร่างเกณฑ์มาตรฐานการต่อต้านการติด

สนิบนใชไ้ดท้ัง้ภาครฐัและเอกชน 

 2) คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต และคณะอนุกรรมการความ

ร่วมมือป้องกนัการทจุริต กรมบญัชีกลาง  

 อาทิ ร่วมเป็นกรรมการในการพจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑ์และแนวทางการดําเนินงานตาม

โครงการความร่วมมอืป้องกนัการทุจรติในการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั / พิจารณา กลัน่กรอง และเสนอ
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รายชื่อบุคคลเพื่อขึ้นบญัชรีายชื่อผู้สงัเกตการณ์ต่อคณะกรรมการความร่วมมอืป้องกนัการทุจรติ และ

รายงานผลการประเมนิโครงการจดัซื้อจดัจา้งที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมอืป้องกนัการทุจรติในการ

จดัซือ้จดัจา้งภาครฐัต่อคณะกรรมการฯ  

 3) คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รปัชัน่ (ประเทศไทย) และคณะกรรมการ

มลูนิธิองคก์รต่อต้านคอรร์ปัชัน่ (ประเทศไทย)  

 อาท ิส.อ.ท. ส่งผู้เชีย่วชาญและผูช้ํานาญการดา้นต่าง ๆ เขา้ร่วมเป็นผูส้งัเกตการณ์ในโครงการ

ขอ้ตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นการขบัเคลื่อนการสรา้งความโปร่งใสในการจดัซือ้จดั

จา้งโครงการขนาดใหญ่ของภาครฐั รวมถงึการบรหิารงานการจดัซื้อจดัจ้างให้สอดคล้องกบัมาตรการ

ป้องกันการคอร์ร ัปชันด้วยการสร้างความโปร่งใสโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม อดีต

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ และ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บรหิารสภา

อุตสาหกรรมฯ และเจา้หน้าทีก่ระทรวงอุตสาหกรรม กว่า 300 คน เขา้ร่วมงานเพื่อแสดงพลงัพลเมอืงวนั

ต่อต้านคอรร์ปัชนัแห่งชาต ิ2558 “Active Citizen…ปลุกสํานึกไทย ต้านภยัคอรร์ปัชนั” เมื่อวนัที่ 6 

กนัยายน 2558 ณ  โรงแรมเซน็ทาราแกรนดแ์ละบางกอก คอนเวนชัน่เซน็เตอร ์แอทเซน็ทรลัเวลิด ์

 4) การกาํกบัดแูลงานตรวจสอบภายใน  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมตัิแผนการตรวจสอบและงบประมาณค่าใช้จ่าย

ประจําปี 2559 และติดตามแผนสอบทานผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการ

ดาํเนินการแกไ้ขตามรายงานผลในประเดน็ทีม่นีัยสําคญั เพื่อใหเ้กดิการกํากบัดูแลองคก์ารทีด่ ีและมกีาร

ควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ 

 

 5) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมการ

ปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบงัคบั ระเบียบปฏิบติั และ

อาํนาจดาํเนินการ ส.อ.ท. ในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี  

• ตรวจสอบงานกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรมฯ จํานวน 4 กจิกรรม ได้แก่ การบรหิาร

จดัการวารสาร INDUSTRY FOCUS ปี 2015 การออกหนังสอืรบัรองฐานะการเงนิของ

สมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อสทิธปิระโยชน์จากกรมศุลกากร/กรมสรรพากร การรบั

สมคัรสมาชกิใหม่และการเรยีกเก็บค่าบํารุงสมาชกิสมคัรใหม่/การเรยีกเก็บค่าบํารุง

สมาชกิ และการจดัการลูกหน้ีค่าบํารุงสมาชกิสถาบนัรหสัสากล การจดัการดา้นลูกหน้ี

งานกจิกรรมอบรม สมัมนา และชมโรงงาน ของฝ่ายส่งเสรมิการคา้และการลงทุน 

• ตรวจสอบโครงการจากภาครฐั จาํนวน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการวจิยั เรื่อง การศกึษา

แนวทางการปรบัปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ํามนัและน้ํามนัปาล์มของประเทศไทย 

งบประมาณ 5.29 ล้านบาท โครงการพฒันาศกัยภาพแหล่งเรยีนรู้เครอืข่ายสงัคม        

รไีซเคลิระดบัภูมภิาคและขยายผล TIPMSE MODEL งบประมาณ 1.5 ล้านบาท 
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โครงการศกึษาการใช้น้ําบาดาลอย่างมปีระสทิธภิาพในภาคอุตสาหกรรม งบประมาณ 

9.95 ลา้นบาท 

• ตรวจสอบกลุ่มอุตสาหกรรม จาํนวน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ เครื่องปรบัอากาศและ

ทําความเย็น เครื่องนุ่งห่ม เซรามิก พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ ปิโตรเคมี ยานยนต ์

ผลติภณัฑย์าง โรงกลัน่น้ํามนัปิโตรเลยีม และอาหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า การดําเนินงานของสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามแนวปฏิบตัิ มกีารควบคุมภายในที่เหมาะสม เป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลองค์การที่ด ี

คณะกรรมการบรหิาร และเจา้หน้าที่ทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร ใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ี

ทาํใหข้อ้เสนอแนะทีส่าํคญัไดร้บัการแกไ้ข ปรบัปรงุไดท้นัท่วงท ี

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1) การจดังานกาชาด  

 ร่วมกจิกรรมการจดังานกาชาด ประจาํปี 2558 ระหว่างวนัที ่30 มนีาคม – วนัที ่7 เมษายน 2558 

ณ บรเิวณสวนอมัพร ถนนราชดําเนิน และสนามเสอืป่า โดยออกรา้นกาชาด สภาอุตสาหกรรมฯ มกีารจดั

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ เน่ืองในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 

กจิกรรมสนัทนาการ จําหน่ายสนิค้าราคาถูกภายในรา้น พรอ้มทัง้เชญิสมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ เขา้ร่วม

แสดงศักยภาพภาคอุตสาหกรรม และจดัจําหน่ายสลากกาชาด โดยมรีายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย จํานวน 

2,035,530 บาท และสมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯ เขา้รว่มแสดงศกัยภาพภาคอุตสาหกรรม จานวน 28 บรษิทั 
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 2) โครงการ  “ห้องสมดุสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย”  ปี 6   

สภาอุตสาหกรรมฯได้จดักจิกรรมส่งมอบหอ้งสมุดใน “โครงการหอ้งสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย” ต่อเน่ืองมาเป็นปีที ่6 วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา และปรบัปรงุหอ้งสมดุใหก้บัโรงเรยีนในพืน้ที่

ต่างจงัหวดัที่ขาดแคลน ให้มหีนังสอืและสื่อเสรมิทกัษะที่เหมาะสมสําหรบัเด็กวยัประถมศึกษา และมี

เพียงพอกับจํานวนนักเรยีน มุ่งเน้นการสนับสนุนพฒันาห้องสมุดของโรงเรยีนให้ดีขึ้น และมคีวาม

สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ดว้ยการมอบชัน้วางหนงัสอืทีม่คีวามทนัสมยั และหนังสอืคดัสรรคุณภาพทีค่รอบคลุม

ทุกกลุ่มสาระความรู ้พรอ้มสื่อเสรมิทกัษะการเรยีนรูต่้างๆทีเ่หมาะสม โดยในปี 2558 ไดจ้ดักจิกรรมส่ง

มอบห้องสมุดให้กบั 8 โรงเรยีนตามเป้าหมาย ได้แก่ 1)โรงเรยีนชุมชนบ้านยูโย จ.ปัตตานี 2)โรงเรยีน

บา้นบานา จ.ปัตตานี 3) โรงเรยีนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพพิฒัน์รงัสรรค)์ จ.สมุทรปราการ 4)โรงเรยีน

อนุบาลปางมะค่า จ.กําแพงเพชร 5) โรงเรยีนบา้นปรอืน้อย จ.ประจวบครีขีนัธ ์6) โรงเรยีนบา้นรวมไทย 

จ.ประจวบครีขีนัธ ์7) โรงเรยีนบา้นเจาทอง จ.ชยัภมู ิและ 8) โรงเรยีนบา้นโนนมว่ง จ.ชยัภมู ิ

โครงการ “หอ้งสมดุสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ตัง้แต่เริม่ขึน้ครัง้แรกในปี 2553 จนถงึปี 

2558 ไดส้่งมอบหอ้งสมุดใหก้บัโรงเรยีนทีข่าดแคลนไปแลว้จํานวน 41 โรงเรยีน ใน 28 จงัหวดั โดยได ้

รวมจํานวนหนังสอืและสื่อเสรมิทกัษะทีโ่ครงการฯไดม้อบไปแล้วไม่น้อยกว่า 42,000 เล่ม มนีักเรยีนทัว่

ประเทศไม่น้อยกว่า 45,000 คน รวมถึงผู้คนโดยรอบในชุมชนได้รบัประโยชน์จากโครงการน้ี และ     

สภาอุตสาหกรรมฯ ยงัคงเดนิหน้าจดัโครงการฯน้ีอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 7 ประจําปี 2559 เพื่อสานต่อ

เจตนารมณ์ที่ภาคอุตสาหกรรมจะได้มสี่วนร่วมในการตอบแทนกลบั...สู่สงัคม ด้วยการมอบโอกาส

ทางการศกึษาทีย่ ัง่ยนืใหแ้ก่เยาวชนไทย นอกจากน้ีสภาอุตสาหกรรมฯ ยงัคงกลบัไปดูแลโรงเรยีนต่างๆ

ทีอ่ยูใ่นโครงการฯตัง้แต่ปีที ่1 ถงึปัจจบุนัอยา่งต่อเน่ือง 
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 3)  กิจกรรม F.T.I. & Book Fair Visit 

จดักจิกรรม F.T.I. & Book Fair Visit  ซึ่งเป็นกจิกรรมต่อยอดในโครงการ “ห้องสมุด           

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ประจาํปี 2558 มวีตัถุประสงค์เพื่อใหผู้อ้ํานวยการและคณะครจูาก

โรงเรยีนต่างๆในโครงการหอ้งสมุดฯ ไดม้โีอกาสเขา้เยีย่มชมสํานักงาน และรูจ้กัสภาอุตสาหกรรมฯ ให้

มากยิง่ขึน้ และเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการสรา้งเครอืข่ายของโรงเรยีนทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯไดม้โีอกาส

พบปะ แลกเปลี่ยนความรู ้แบ่งปันประสบการณ์  วธิบีรหิารจดัการงานหอ้งสมุดของแต่ละโรงเรยีนเพื่อ

เป็นประโยชน์ให้กบัโรงเรยีนอื่นๆในโครงการฯสามารถนําไปปรบัใช้เพื่อพฒันาห้องสมุดให้เกดิการใช้

งานอย่างมปีระสทิธภิาพได้ รวมถงึเพื่อเปิดโอกาสให้คณะผูบ้รหิารและคุณครูของโรงเรยีนในโครงการ

เขา้เยีย่มชมงานมหกรรมหนังสอืระดบัชาตแิละไดม้สี่วนร่วมในการนําเสนอหนังสอืสําหรบัโครงการในปี

ต่อๆไป  สําหรบักจิกรรม F.T.I. & Book Fair Visit ในปี 2558 น้ี จดัขึน้ 2 ครัง้ เมื่อวนัที ่22 ตุลาคม 

2558 และวนัที ่30 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง ส.อ.ท. 1 สภาอุตสาหกรรมฯ โดยมคีณะครูเขา้ร่วมกจิกรรม

รวม 72 คนจาก 18 โรงเรยีน 
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 4)  การบริจาคเงินและส่ิงของช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแผน่ดินไหวประเทศเนปาล 

จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวขนาด 7.8 แมกนิจูด ที่เกิดขึ้น ณ ประเทศเนปาล เมื่อวนัที่ 25 

เมษายน 2558  ซึง่นับเป็นสถานการณ์แผ่นดนิไหวอกีครัง้หน่ึงที่รุนแรง ส่งผลให้อาคารบ้านเรอืนทัว่

ประเทศเนปาลเกดิความเสยีหายอย่างหนัก มผีูเ้สยีชวีติมากกว่า 8,000 คน  และผูบ้าดเจบ็หลายพนัคน  

ประชาชนจาํนวนมากไดร้บัความเดอืนรอ้น  ซึง่นานาประเทศไดร้ะดมความช่วยเหลอืดา้นต่างๆ ส่งไปยงั

ประเทศเนปาล ทัง้น้ี สภาอุตสาหกรรมฯได้ดําเนินการประชาสมัพนัธ์อย่างเร่งด่วน เพื่อเชญิชวน

คณะกรรมการและสมาชกิสภาอุตสาหกรรมฯร่วมบรจิาคเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในครัง้น้ี และเมื่อ

วนัที ่28 เมษายน 2558  อดตีประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ไดม้อบเงนิบรจิาคจาํนวน 500,000 บาท ใน

นามมูลนิธพิฒันาอุตสาหกรรม โดยส่งผ่านไปยงัสถานเอกอคัรราชทูตเนปาลประจาํประเทศไทย  เพื่อ

ส่งไปช่วยเหลอืยงัประเทศเนปาลต่อไป 

นอกจากเงนิบรจิาคแล้ว คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ยงัได้ร่วมบริจาคสิ่งของ ได้แก่  

ผลติภณัฑอ์าหารเดก็พรอ้มรบัประทาน จาํนวน 12,120 ถุง รวมมลูค่า 303,000 บาท และเวชภณัฑย์า 

รวมมลูค่า 352,580 บาท รวมมลูค่าสิง่ของบรจิาคทัง้สิน้ 655,580 บาท โดยสิง่ของทัง้หมดไดบ้รจิาคผ่าน

ไปทางสํานักนายกรฐัมนตร ี และไดจ้ดัส่งสิง่ของไปยงักองทพัอากาศ กองบนิ 6 ดอนเมอืง เพื่อส่งไป

ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ณ ประเทศเนปาลต่อไป 

 

 

 

 



38 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5) สนับสนุนกิจกรรมจกัรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธนัวาคม 2558 

(Bike For Dad) 

สภาอุตสาหกรรมฯ และ มูลนิธพิฒันาอุตสาหกรรม ได้ให้ความร่วมมอืด้านกจิกรรมเพื่อสงัคม 

(CSR)กับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการจดักิจกรรมปัน่จกัรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ      

พระเจ้าอยู่หวั (Bike For Dad) เมื่อวนัที่ 11 ธนัวาคม 2558 โดยได้ให้การสนับสนุนชุดอาหารว่าง

จํานวน 25,000 ชุด  ภายในกล่องอาหารว่างประกอบด้วย น้ําผลไม ้กล้วยตาก และ   เครกเกอร ์ 

สาํหรบัแจกใหก้บันกัปัน่จกัรยานกจิกรรม Bike for Dad  

โดยเมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม 2558 รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ (คุณปฐม สุทธาธกุิลชยั) เป็น

ผูแ้ทนในพธิสี่งมอบชุดอาหารว่างจาํนวน 25,000 ชุด เพื่อสนับสนุนกจิกรรมจกัรยานเฉลมิพระเกยีรตฯิ   

(Bike For Dad) โดยม ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.อรรชกา สบุีญเรอืง) เป็นผูร้บัมอบ ณ 

บรเิวณหอ้งโถง ชัน้ 1 อาคารสาํนกังานปลดักระทรวงอุตสาหกร 
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6) ประชมุเชิงปฏิบติัการ ร้าน 0 บาท  

 สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นทีป่รกึษาโครงการใหแ้ก่บรษิทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จาํกดั จดักจิกรรมชุมนุม

รา้น 0 บาทใหแ้ก่เครอืข่ายรา้น 0 บาททัว่ประเทศไทย เมื่อวนัที่ 11 – 13 กุมภาพนัธ ์2558 ณ ฐาน

ทพัเรอื   สตัหบี จ.ชลบุร ีเพื่อจดักิจกรรมชุมนุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

รวมถึงต่อยอดทิศทางการดําเนินงานในปี 2558 โดยมีเครือข่ายร้าน 0 บาทเข้าร่วมกิจกรรม 13 

เครอืขา่ย เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย รวมถงึต่อยอดทศิทางการดําเนินงานในปี 

2558 ทัง้น้ีนอกจากการประชุมแล้วยงัมกีารเยี่ยมชมร้าน 0 บาท ชุมชนทุ่งโปรง ฐานทพัเรอืสตัหีบ        

จ.ชลบุรดีว้ย  
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