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สภาอุตสาหกรรมฯ ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ

น าไปสู่การพัฒนาที่ย ั่งยืนในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด ้านแรงงาน            

การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทและทิศทางแรงงานของ

ประเทศและการบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว การเสนอขอ้คิดเห็น

ตอ่รา่งกฎหมาย รวมถึงการเสริมสรา้งขีดความสามารถของบุคลากร  

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มุ่งเนน้การส่งเสริมและยกระดบัความรบัผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ย ั่งยืน การพัฒนาความรูด้า้น

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การผลกัดนัโครงการส่งเสริม

การพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ซึ่งมีโรงงาน

ที่เขา้ร่วมและไดร้บัการรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 

Factory) ท ัง้ส้ิน 75 บริษทั และผลกัดนัการพฒันาเมืองอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) เพ่ือยกระดบัใหมี้การผลิตที่เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การพฒันาศูนยอ์ุตสาหกรรมหนงัครบวงจร 

“บางปูโมเดล” การพฒันาเมืองใหม่เชิงนิเวศ และ โครงการยกระดบั

การพัฒนาสู่ เ มืองอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เวศ 8 จ ังหว ัด (ระยอง 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม 

และปทุมธานี) ซึ่งมีโรงงานที่ไดร้บัการยกระดบัรวม 484 แห่ง เป็น

ตน้ นอกจากการขบัเคล่ือนภาคอุตสาหกรรมแลว้ สภาอุตสาหกรรม 

ยงัใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม อาทิ การเขา้

รว่มงานตอ่ตา้นคอรร์ปัช ัน่ โครงการ“หอ้งสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย” ใหโ้รงเรียนต่างๆทัว่ประเทศ ตลอดจนโครงการ

ชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัตา่งๆ เป็นตน้  

สุดทา้ยน้ี  ผมในนามประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย ขอขอบคุณคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ  สมาชิก

สภาอุตสาหกรรมฯ เจา้หน้าที่สภาอุตสาหกรรมฯ หน่วยงาน

ทุกภาคส่วนที่ให ้การช่วยเหลือและสนับสนุนร่วมมือกันในการ

มุ่งสร ้า งความยั่งยืนและมั ่นคงให ้ก ับภาคอุตสาหกรรมและ

ภาคเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งย่อมส่งผลต่อการเติบโตของ

พันธมิตรนานาประเทศ รวมทั้งต่อเศรษฐกิจโลกด้วยดีตลอด

มา  ทั ้ง น้ี  สภาอุตสาหกรรมฯ  ย ังค ง มุ ่งมั ่น แ ล ะ อยู ่ เ ค ีย งคู่

อ ุต ส าหกรรม ไทย  ตลอดจนการพ ัฒนาปร ะ เทศช าติแ ล ะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 
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สารจากประธานสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

     สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation 

of Thai Industries) เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่ เ ป็น

ตวัแทนของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนดา้นอุตสาหกรรมและมุ่งมัน่พฒันา

ธุรกิจภาคเอกชนของประเทศใหแ้ข็งแกร่ง ท าหน้าที่เป็น

กลไกพฒันาภาคอุตสาหกรรมใหส้ามารถด าเนินธุรกิจได ้

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสรา้งความเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยืน

ใหแ้กเ่ศรษฐกิจและสงัคม  

ตลอดระยะเวลา 50 ปี ถือเป็นเครื่องพิสูจนใ์หทุ้กภาคส่วนได ้

เห็นถึงความมุ่งมั่นตัง้ใจและเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการ

พฒันาประเทศชาติและเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยใหมี้ความ

เจริญกา้วหน้า พรอ้มรับการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบัน 

พรอ้มทัง้สภาอุตสาหกรรมฯไดเ้ขา้ไปมีบทบาทส่วนร่วมใน

การก าหนดทศิทาง และการใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการแกไ้ข

ปัญห า ต่ า ง ๆ แ ล ะ ก า ร พัฒ น า ใ น ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ข อ ง

ภาคอุตสาหกรรม และเป็นตัวแทนให้ภาคเอกชนด้าน

อุตสาหกรรมมาอยา่งตอ่เน่ือง 

นอกเหนือจากดา้นอุตสาหกรรมแลว้ สภาอุตสาหกรรมฯ ยงั

ตระหนักในความส าคัญต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีใน

ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ซึง่เป็น

องคก์รที่สนบัสนุนการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืน

ของสหประชาชาติ(United Nations Sustainable Development 

Goals: UN SDGs) ในการเขา้เป็นส่วนหน่ึงใน UN Global 

Compact ส่ิงส าคญันอกเหนือจากเครือข่ายทางพันธมิตร

แลว้ ยงัท าใหท้ราบขอ้มูลข่าวสารและการเปล่ียนแปลงของ

หลกัปฎิบตัิสากลขององคก์รธุรกิจท ัง้ดา้นแรงงาน ดา้นสิทธิ

มนุษยชน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจริต ซึ่ง

สภาอุตสาหกรรมฯไดใ้หค้วามส าคญัและยึดปฎิบตัิมาอย่าง

ตอ่เน่ือง 
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สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(The Federation of Thai Industries) 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ด าเนินการภายใตว้ิสยัทศัน ์

ยุทธศาสตร ์และการบริหารงาน วาระปี 2561 – 2563 ของประธานสภาอุตสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย (นายสุพนัธุ ์มงคลสุธี) ดงันี้ 

 

วิสยัทศัน ์

อุตสาหกรรมไทยกา้วไกล  นวตักรรมกา้วหนา้  รกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
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รายงานการด าเนนิงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560- 2561 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

จดัท าสรุปผลการด าเนินงานปี พ.ศ.2560 - 2561 

เพ่ือรวบรวมและน าเสนอการด าเนินงานจาก

โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆของฝ่ายและสถาบนั 

ที่ ไ ด ้มี ก า รด า เ นิ น ง านสอดคล้อ ง กับ แผน

ยุทธศาสตรข์องส.อ.ท. ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่

เป็นการสรา้งความเชือ่มัน่และพฒันาอุตสาหกรรม

ไทยใหเ้กิดความเขม้แข็งไดใ้นระดบัสากล โดย

พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มของไทย

ใหย้ ัง่ยนื เพ่ือบรรลุวสิยัทศันข์องสภาอุตสาหกรรม

แหง่ประเทศไทย ซึง่การเขา้รว่มเป็นสมาชกิใน UN 

Global Compact ช่วยสร ้างการพัฒนาอย่าง

ย ัง่ยืนใหก้บัสมาชิก ภายใตห้ลกัสากลในดา้นสิทธิ

มนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดลอ้มและการต่อตา้น

การทุจรติ 
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ดา้นสทิธิมนุษยชน (Human Rights) 

 สภาอุตสาหกรรมฯ เล็งเห็นความส าคญัของการปกป้องและเคารพในสทิธิมนุษยชน การปฎิบตัิต่อผูมี้

สว่นไดเ้สยี ชุมชนสงัคมและการไม่ละเมิดสทิธิ เพ่ือใหเ้กิดความเทา่เทยีมกนัในสงัคม ทัง้น้ี สภาอุตสาหกรรมฯ 

ใหค้วามเคารพตอ่สทิธิพนกังานไม่เลือกปฎิบตัิในการเปิดรบัพนกังานสภาอุตสาหกรรมฯ เชน่ ไม่มีการจ ากดั

เรื่องเชื้อชาติ เพศ ศาสนา หรือแมก้ระท ัง่ผูพิ้การ ในปัจจุบนัสภาอุตสาหกรรมฯ ไดมี้การจา้งงานผูพิ้การ 

จ านวน 3 คน  

 ทัง้น้ี ไดมี้การแสดงจ านวนพนกังาน โดยมีการจ าแนกทัง้ชายหญิง ศาสนา ที่เป็นพนกังานของ   

สภาอุตสาหกรรมฯ ตามตารางรายละเอยีดดา้นลา่ง ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จ านวนพนกังานสภาอตุสาหกรรมฯ 

จ าแนกตามเพศ 

2. จ านวนพนกังานสภาอตุสาหกรรมฯ 

จ าแนกตามศาสนา 
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1. เขา้ร่วมสมัมนาวิชาการระดบัชาติ “การขบัเคลื่อนหลกัการชี้แนะของสหประชาชาติว่าดว้ย

ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน” (Doing Business for Sustainable 

Growth: a Forum to Follow – Up on Implementation of UNGPs in Thailand) 
 

 เม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกบัองคก์รภาคี

เครือข่าย ประกอบดว้ยกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์คณะกรรมการรว่ม

ภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) ไดแ้ก่ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการคา้ฯ และสมาคมธนาคารไทย สมาคม

เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก (GCNA) ผูแ้ทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรฐับาลอาเซียนว่าดว้ยสิทธิ

มนุษยชน (AICHR) และโครงการพฒันาแหง่สหประชาชาติ (UNDP) จดัการสมัมนาวชิาการระดบัชาติ เรื่อง 

“การขบัเคลือ่นหลกัการชี้แนะของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกจิกบัสทิธิมนุษยชนสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื” โดย

มีพลเอก อนนัตพร กาญจนรตัน ์รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เป็น

ผูแ้ทนนายกรฐัมนตร ีเปิดการสมัมนา ณ โรงแรมดุสติธานี กรุงเทพฯ 

 
 

2. สมัมนา "เสริมธุรกิจแข็งแกร่งดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามแนวทางสากล" 
 

 เม่ือวนัที ่7 มิถุนายน 2561 คณุสุชาติ จนัทรานาคราช ประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน ไดใ้ห ้

เกียรติรว่มเวทีอภิปราย เรื่อง "เสริมธุรกจิแข็งแกร่งดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามแนวทางสากล" จดั

โดยกระทรวงยุติธรรม กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกบัคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั 

(กกร.) คณะกรรมาธิการระหว่างรฐับาลอาเซียนว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 

Commission on Human Rights: AICHR) โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Development Programme : UNDP) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่สหประชาชาติส าหรบัเอเซีย

และแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : 

UNESCAP) โครงการ Enhanced READI ของยุโรป ASEAN CSR Network และคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนออสเตรเลีย 
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โดยมีวตัถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นการขบัเคลื่อนหลกัการชี้แนะของสหประชาชาติวา่ดว้ย
ธุรกิจกบัสทิธิมนุษยชน  

 ตน้แบบทีด่ีในการประกอบธุรกิจทีมี่ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ธรรมาภิบาล เพ่ือความมัน่คงและย ัง่ยนื 

 ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จดัท าแผนปฏิบติัการระดบัชาติว่าดว้ยธุรกิจกบัสิทธิ
มนุษยชน เพ่ือยกระดบัมาตรฐานประเทศ เชือ่มไทยสูโ่ลกเชือ่มโลกสูไ่ทย 

 

3. การหารือร่วมคณะท างานดา้นสทิธิมนุษยชนกบับรรษทัขา้มชาติและองคก์รธุรกิจอืน่ ๆ 

(Working Group on Business and Human Rights) 

 คณะท างานดา้นสิทธิมนุษยชนกบับรรษทัขา้มชาติและองคก์รธุรกิจอื่นๆ (WG on BHR) เป็น

หน่ึงในกลไกพิเศษภายใต ้UNHRC จดัตัง้ข้ึนเม่ือเดือนมิถุนายน 2554 มีหนา้ที่เพ่ือสง่เสริมการเผยแพร่

อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมของหลกั UN Global Compact รวมถึงใหก้ารสนบัสนุนต่อการ

สง่เสรมิการพฒันาศกัยภาพและการน าเอา UN Global Compact ไปปฏิบตัิ  

บทบาทของสภาอตุสาหกรรมฯ กบั WG on BHR 

 สภาอุตสาหกรรมฯ ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นองคป์ระกอบของคณะท างานเตรียมการเยือนไทยอยา่ง

เป็นทางการของคณะท างานดา้นสิทธิมนุษยชนกบับรรษทัขา้มชาติและองคก์รทางธุรกิจอื่นๆ (WG on 

BHR) โดย WG on BHR ไดห้ารือกบัหน่วยงานภาคเอกชนไทยระหวา่งการเยือนอยา่งเป็นทางการชว่ง

วนัที่ 26 มีนาคม – 2 เมษายน 2561 ในประเด็นเก่ียวกบัการด าเนินการที่สอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิ

มนุษยชนและประเด็นทา้ทายของภาคเอกชน อาท ิ
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ประเดน็เชงิบวก  

 รฐับาลไทยและหน่วยงานภาคเอกชนมีความมุ่งมัน่อย่างสูงในเรื่องธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน โดย 
WG on BHR ตอ้งการทีจ่ะท างานรว่มกบัไทยในระยะยาว และสนบัสนุนเป้าหมายใหไ้ทยเป็นผูน้ า

ของภูมิภาคในดา้นธุรกิจกบัสทิธิมนุษยชน 

 หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนของไทยมีความร่วมมือกบัองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) องคก์ารเพ่ือความรว่มมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) และรฐับาลต่างประเทศ 

ในเรือ่งแนวปฏิบติัทีด่ีและหลกัการสากลตา่งๆ 

 หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนไทยมีทศันคติที่ดี โดยการหารือเป็นไปอย่างสรา้งสรรคแ์ละ
ตรงไปตรงมา โดยทาง WG on BHR ชื่นชมหน่วยงานภาครฐัและเอกชนของไทยวา่มีทศันคติ

เป็น “น า้ครึ่งแกว้” ที่ใหข้อ้มูลทัง้ดา้นบวกและความทา้ทาย และเปิดรบัขอ้เสนอใหม่ๆจากทาง 

WG on BHR 

 ประเทศไทยมีมาตรการที่ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางต่างๆ อาทิ การจา้งงานคนพิการในธุรกิจ 
การออกพ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และความมุ่งมัน่ของรฐับาลในการยุติ

ความไรร้ฐัภายในปี ค.ศ. 2024 
 

ประเดน็ทา้ทายและขอ้เสนอแนะหลกัๆ 

 ควรมีกลไกหารอืกบัชุมชนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากโครงการลงทนุขนาดใหญแ่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ดูแลการลงทนุของไทยในตา่งประเทศใหเ้คารพสิทธิมนุษยชน 

 รฐัวสิาหกิจตอ้งเป็นตวัอยา่งแก่ธุรกิจอืน่ๆ ในการขบัเคลื่อนหลกัการ UN Global Compact 
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4. ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลการจดัท ารายงานประเทศและติดตามการปฏิบตัิตาม

ขอ้เสนอแนะภายใตก้ลไกของคณะมนตรีสทิธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

 คณุสุชาต ิจนัทรานาคราช ประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน เป็นผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมฯ 

เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลการจดัท ารายงานประเทศและติดตามการปฏิบตัิตามขอ้เสนอแนะ

ภายใตก้ลไกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครัง้ที่ 2/2561 เม่ือวนัที ่ 16 พฤษภาคม 

2561 ณ วเิทศสโมสร สว่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกระบวนการ Universal Periodic 

Review (UPR) เป็นกลไกภายใตค้ณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Right Council-

HRC) ก าหนดใหป้ระเทศสมาชกิสหประชาชาติ 193 ประเทศ จดัท ารายงาน UPR เพ่ือเสนอ HRC อยา่ง

เทา่เทียมกนัโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ ที่ผ่านมาทุกประเทศไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นอยา่งดีในการทบทวน UPR 

รอบแรก (2551-2554) และรอบที่ 2 (2555-2559) ซึ่งเม่ือวนัที่ 31 มกราคม 2560 คณะรฐัมนตรีได ้

เห็นชอบตอ่แผนปฏิบติัการตามขอ้เสนอแนะที่ไทยไดต้อบรบัและใหค้ ามัน่ รอบที ่2 (พ.ศ. 2559 - 2563) 

ก าหนดใหห้น่วยงานที่เก่ียวขอ้งปฏิบติัตามแผนใหเ้กิดเป็นรูปธรรม โดยมีสรุปประเด็นพิจารณาที่ส าคญั 

ดงัน้ี  

o การด าเนินการตามแผนปฏิบติัการตามขอ้เสนอแนะทีป่ระเทศไทยไดร้บัค ามัน่โดยสมคัรใจภายใต ้

Universal Periodic Review (UPR)  

o เตรยีมการจดัท ารายงานประเทศ ฉบบั Mid-term Review และฉบบัรอบที ่3  

o ค าขอเยอืนไทยอยา่งเป็นทางการของสหประชาชาติ ฯลฯ 
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ดา้นแรงงาน (Labour) 

 แรงงานส าหรบัภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ

น าไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยืน สภาอุตสาหกรรมฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทและทิศทางการบริหาร

แรงงานของประเทศ เสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

การยกระดบัผลิตภาพแรงงาน รวมทัง้การเสริมสรา้งขีดความสามารถบุคลากรและแรงงานเพ่ือให ้

ผูป้ระกอบการสามารถพฒันาภาคอุตสาหกรรมไทยใหมี้ขีดความสามารถสูงและแข่งขนัได ้การด าเนินงาน

ในดา้นแรงงานของสภาอุตสาหกรรมฯทีผ่า่นมา มีการด าเนินงานดงัตอ่ไปน้ี 

การบรหิารจดัการแรงงาน 

ดา้นการส่งเสริมผูป้ระกอบการพฒันาประสทิธิภาพการผลติและยกระดบัผลติภาพแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จ ัดท าน โยบาย  เรื่ อ ง  ผลิตภาพ

แรงงานเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือรองรบั

การเชื่อมต่ออุตสาหกรรม 2.0 – 4.0 

โดยการพฒันาประสิทธิภาพแรงงาน 

(Re-Skill) และวางแผนผลิตก าลงัคน

รองรบัอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต  
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  ดา้นการศึกษากฎหมายแรงงาน 

1. สมัมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ....”   

         จดัสมัมนาระดมความคดิเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ....” เม่ือวนัที่ 29 

มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสวสิโฮเต็ลเลอ คองคอรด์ โดยคณะกรรมาธิการการพาณิชย ์การอุตสาหกรรม 

และการแรงงาน สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ

ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมฯ เพ่ือรบัฟัง

ปัญหาและระดมความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ

ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การแกไ้ขปัญหาการตรา

กฎหมายแรงงานสมัพนัธข์องไทย 

 

 

 

2. การเสนอขอ้คิดเห็นต่อร่างพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี ...) พ.ศ....  

 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบดว้ย สภาอุตสาหกรรมฯ        

สภาหอการคา้ฯ และสมาคมธนาคารไทย ไดย้ื่นหนงัสือเสนอต่อศาสตราจารยพิ์เศษ พรเพชร วชิิตชลชยั 

ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ (สนช.) เพ่ือขอเสนอขอ้คิดเห็นต่อรา่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ..... โดยมีประเด็นส าคญั อาท ิ

1) ก าหนดอตัราค่าชดเชย กรณีนายจา้งเลิกจา้งซึ่งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดร้บั

คา่ชดเชยการท างานไม่นอ้ยกวา่ 400 วนัสุดทา้ย 

2) การอนุญาตใหลู้กจา้งลากิจธุระอนัจ าเป็นไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั โดยไดร้บัคา่จา้ง 

3) กรณีนายจา้งยา้ยสถานประกอบการใหลู้กจา้งมีสิทธิชดเชยพิเศษในอตัราเดียวกบัการชดเชยเลิก
จา้ง 

4) กรณีกิจการใดมีการเปลี่ยนตวันายจา้งจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากลูกจา้งและใหน้ายจา้งใหม่รบั
ไปซึง่สทิธิและหนา้ทีท่ีมี่อยูก่บันายจา้งเดิมอนัเก่ียวกบัลูกจา้งทกุประการ 

 

3. เสนอขอ้คิดเห็นต่อการลงนามสตัยาบนัอนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  ฉบบัท่ี 

87 และฉบบัท่ี 98 

 สภาอุตสาหกรรมฯ จดัท าหนงัสอืเสนอขอ้คดิเห็นตอ่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน เรื่องขอให ้

พิจารณาชะลอการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัที่ 87 และฉบบัที่ 98 ซึ่ง

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ใหค้วามเห็นเบ้ืองตน้วา่รฐับาลควรใหส้ตัยาบนัอนุสญัญา ฉบบัที่ 98 

ก่อน ซึ่งเป็นอนุสญัญาที่ใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งจากการเลือกปฏิบติัหรือจากการกระท าอนัไม่เป็นธรรม
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ดว้ยเหตุทีลู่กจา้งนัน้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือรว่มกระท ากิจกรรมต่างๆ อนัชอบดว้ยกฎหมายของ

สหภาพแรงงาน จากนัน้จึงพิจารณาเก่ียวกบัการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัที่ 87 ซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการ

รวมตวักนัเป็นองคก์รหรอืสหภาพแรงงานของลูกจา้งในล าดบัตอ่ไป 
 

4. การประชมุรบัฟังความคิดเห็นผูมี้สว่นไดส้่วนเสยีเพือ่ประกอบการจดัท าร่างพระราชบญัญตั ิ

    ป้องกนัและขจดัการใชแ้รงงานบงัคบั พ.ศ. ... 
 

รองประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน (คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ) ไดเ้ขา้ร่วมรบัฟังความ

คดิเห็นผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียเพ่ือประกอบการจดัท ารา่ง พรบ.ป้องกนัและขจดัการใชแ้รงงานบงัคบั พ.ศ. ... 

เม่ือวนัที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ หอ้งประชุมกองกฎหมาย กระทรวงแรงงาน โดยรา่งฉบบัดงักล่าว ได ้

ผา่นการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่9) ในวาระ 3 เม่ือวนัที ่7 มิถุนายน 2561 

  

    ดา้นการจดัระบบบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว 

1. จดัท าขอ้เสนอนโยบายแนวทางการจดัระบบบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว อาทิ 

1) เรง่ด าเนินการจดัตัง้ศูนยพิ์สูจนส์ญัชาติแรงงานตา่งดา้ว One Stop Service ในทกุจงัหวดั 

2) เรง่เจรจาการน าเขา้แรงงานต่างดา้ว G to G เพ่ือผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุนในการน าเขา้

แรงงานตา่งดา้ว  

3) การใชแ้รงงานตา่งดา้วในกิจการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุ BOI 

4) เสนอใหป้รบัปรุงขัน้ตอนการรายงานตวัแรงงานตา่งดา้วทกุ 90 วนั และการตอ่ Visa 

5) ขอขยายบตัรผา่นแดนส าหรบัแรงงานตา่งดา้วไป-กลบั จาก 30 วนัตอ่คร ัง้ เป็น 3 เดือนตอ่คร ัง้ 

6) ขอใหท้บทวนการอนุญาตใหท้ างานของชนกลุม่นอ้ย ประเภท 0 กลุม่ท ัว่ไป 
 

2. การเสนอความคิดเห็นกฎหมายล าดบัรองเกี่ยวกบัการก าหนดงานท่ีหา้มคนต่างดา้วท า 

 จดัท าขอ้เสนอความคดิเห็นกฎหมายล าดบัรองเก่ียวกบัการก าหนดงานที่หา้มคนต่างดา้วท า เพ่ือ

ปรบัปรุงพระราชกฤษฎีกาก าหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หา้มคนต่างดา้วท า พ.ศ. 2522 และที่แกไ้ข

เพ่ิมเติมตอ่อธิบดีกรมการจดัหางานและรองอธิบดีกรมการจดัหางาน โดยขอใหพิ้จารณายกเลิกงานหา้ม

ตา่งดา้ว จ านวน 10 อาชพี ไดแ้ก่ 1.งานกรรมกร 2.งานกสกิรรม เลี้ยงสตัว ์ป่าไมห้รืองานประมง ยกเวน้

งานทีใ่ชค้วามช านาญ งานเฉพาะสาขา หรอืงานควบคมุฟารม์ 3.งานก่ออิฐ งานชา่งไมห้รืองานก่อสรา้งอื่น 

4.งานเจียระไน หรือขดัเพชรพลอย 5.งานท าที่นอนหรือผา้ห่มนวม 6.งานท ารองเทา้ 7.งานท าหมวก      

8.งานประดิษฐเ์ครือ่งแตง่กาย 9.งานป้ันหรอืท าเครือ่งป้ันดินเผา 10.งานท ามีด 
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3. การเสนอขอ้คิดเห็นต่อร่างพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.... 

 สภาอุตสาหกรรมฯ ไดมี้หนงัสอืน าเรยีนตอ่รฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน และรฐัมนตรีประจ า

ส านกันายกรฐัมนตรี (ดร.สุวิทย ์เมษิณทรีย)์ ขอใหท้บทวนร่างพระราชก าหนดการบริหารจดัการการ

ท างานของคนต่างดา้วฯ และเม่ือวนัที่ 20 มิถุนายน 2560 ไดมี้หนงัสือเสนอขอ้คิดเห็นและขอเขา้พบน า

เรียนรฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) โดยมี

ขอ้เสนอ ดงัน้ี  

 

4. งานเสวนาเรื่อง “แนวทางการปฎบิตัิรปูกองเรือประมง เครื่องมือท าการประมง และการใชแ้รงงาน

ในเรือ เพือ่กา้วเขา้สู่การท าประมงอย่างย ัง่ยนืในยุค Thailand 4.0” 

 คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบญัญตัิแห่งชาติ 

รว่มกบัสภาอุตสาหกรรมฯ และสภาหอการคา้ฯ จดัเสวนาในหวัขอ้ "แนวทางการปฏิรูปกองเรือประมง 

เครื่องมือท าการประมงและการใชแ้รงงานในเรือ เพือ่กา้วเขา้สู่การท าประมงอย่างย ัง่ยนืในยุค Thailand 

4.0" เม่ือวนัที่ 6 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช ัน่ เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง

แกปั้ญหาในหลายประเด็น อาทิ การขาดแคลนแรงงานภาคประมง การท าตามอนุสญัญาการใชแ้รงงาน

ภาคประมงทีจ่ะตอ้งปรบัปรุงสภาพเรอืและเครือ่งมือท าประมง เพ่ือคุม้ครองแรงงานภาคประมงพรอ้มรว่ม

หาแนวทางแกปั้ญหาแรงงานประมงและท าใหก้องเรือไปสู่มาตรฐานสู่การท าประมงที่ย ัง่ยืนในยุค 

Thailand 4.0 โดยมีศาสตราจารยพิ์เศษ พรเพชร วิชิตชลชยั ประธานสภานิติบญัญตัิแห่งชาติ เป็น

ประธานเปิดงานเสวนา 
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5. สมัมนา “กลวัท าผดิ พรก.แรงงานต่างดา้วฯ – ฟังทางนี้” 
 

 

 จดัสมัมนา “กลวัท าผดิ พรก.แรงงานต่างดา้วฯ – 

ฟังทางนี้” เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยเชิญ

วิทยากรมาร่วมสัมมนาฯ อาทิ  รองประธาน        

สภาอุตสาหกรรมฯ (คุณสุชาติ จนัทรานาคราช)   

นิติกรช านาญการพิเศษหวัหนา้กลุ่มงานกฎหมาย 

กระทรวงแรงงาน (ดร.สุเทพ เบญจภาคีสกุล) และ

ผู เ้ชี่ยวชาญดา้นกฎหมายแรงงานทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบตัิ (อาจารยว์าทิน หนูเก้ือ) โดยมีสาระส าคญั 

คือ ตามที่พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2560 มีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่

วนัที ่23 มิถุนายน 2560 โดยพระราชก าหนดดงักลา่วตราข้ึนเพ่ือจดัระเบียบป้องกนั คุม้ครองและสง่เสริม

ความรว่มมือกบัภาคสว่นทีเ่ก่ียวขอ้งการบรหิารจดัการการท างานของคนตา่งดา้วทัง้ระบบ อนัจะก่อใหเ้กิด

ความมัน่คงทางดา้นแรงงาน เศรษฐกิจ สงัคมของประเทศ ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสากล 

6.  การประชมุหารือเพือ่รบัฟังความคิดเห็นในการจดัท ากฎหมายล าดบัรองเกี่ยวกบัการก าหนดงาน 

ท่ีหา้มคนต่างดา้วท า 

  คุณสุ ชาติ  จ ันทรานาคราช  รองประธานสภา

อุตสาหกรรมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมหารือเพื่อรบัฟังความ

คดิเห็นในการจดัท ากฎหมายล าดบัรองเกีย่วกบังานท่ีหา้มคน

ต่างดา้วท า เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2561 ณ อาคารกระทรวง

แรงงาน โดยมีคุณจรินทร ์จกักะพาท ปลดักระทรวงแรงงาน 

เป็นประธาน จดัข้ึนเพ่ือรบัฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผูท้ี่

เก่ียวขอ้งที่อาจไดร้บัผลกระทบจากการจดัท ากฎหมายล าดบั

รองที่ออกตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชก าหนดการ

บรหิารจดัการการท างานของคนต่างดา้ว พ.ศ.2560 ซึ่งแกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดการบรหิารจดัการการท างานของคน

ต่างดา้ว (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 ที่มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัที่ 28 

มีนาคม 2561 และยงัไดก้ าหนดใหก้ารก าหนดงานที่หา้มคนต่าง

ดา้วท า ตามมาตรา 7 นัน้ ใหร้ฐัมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารจดัการการท างานของคนต่าง

ดา้ว อาจประกาศก าหนดใหง้านใดเป็นงานที่หา้มคนต่างดา้วท า

โดยเด็ดขาดหรือมีเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได ้ใหค้ านึงถึง

ความมัน่คงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพและวิชาชีพของคนไทย การส่งเสริมภูมิปัญญาและ

เอกลกัษณไ์ทย ความตอ้งการแรงงานต่างดา้วที่จ  าเป็นต่อการพฒันาประเทศ รวมทัง้ความผูกพนั หรือ

พนัธกรณีทีป่ระเทศไทยมีอยูใ่นลกัษณะถอ้ยทถีอ้ยปฏิบติั   
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7. โครงการส่งเสริมการยา้ยถิ่นท่ีปลอดภยั การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน และการจา้งงาน ใน

ประเทศกมัพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย (PROMISE) 

 คณุสุชาติ จนัทรานาคราช ประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน หารือรว่มกบัองคก์ารระหวา่ง

ประ เทศเ พ่ือการโยกย ้าย ถ่ินฐาน ( International Organization for Migration: IOM) ภายใต ้

สหประชาชาติ เม่ือวนัที ่10 พฤษภาคม 2561 ณ สภาอุตสาหกรรมฯ เก่ียวกบัโครงการสง่เสริมการยา้ย

ถ่ินที่ปลอดภยั การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานและการจา้งงานในประเทศกมัพูชา สปป.ลาว เมียนมา และ

ไ ท ย  (Poverty Reduction Through Safe Migration, Skills Development and Enhanced Job 

Placement in Cambodia, Lao RDR, Myanmar and Thailand : PROMISE) ซึ่งเป็นโครงการระดบั

ภูมิภาคซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐับาลสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 โดยกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ การฝึกอบรมใหแ้รงงานขา้มชาติรว่มกบันายจา้งและสถาบนัฝึกอบรมใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ใหมี้ทกัษะในระดบัทีเ่หมาะสมตอ่งานและตรงตามความตอ้งการของนายจา้งใน

ประเทศไทย ตัง้แต่ปี 2561 จนสิ้นสุดโครงการในปี 2564 และจะจดัตัง้คณะท างานผูว้า่จา้งแรงงานขา้ม

ชาติตอ่ไป 

8. พธีิลงนามความร่วมมือ “การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั สู่สถานศึกษา” 

 คุณสุชาติ จนัทรานาคราช ประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน ร่วมลงนามความร่วมมือ 

"การสรา้งว ัฒนธรรมความปลอดภยัสู่สถานศึกษา"  โดยมี พลต ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“Safety Thailand ในสถานศึกษากบั

เยาวชนสู่วยัแรงงาน” และพิธีลงนามความรว่มมือ “การสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั สู่สถานศึกษา” 

ระหว่างกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

วนัที ่20 มิถุนายน 2561 ณ หอ้งประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน 
 

         รฐับาลใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน โดยมีนโยบายหลกั 3 ประการ  

1. สรา้งการรบัรูแ้ละจติส านึกดา้นความปลอดภยัฯ  
2. เครง่ครดัการบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัฯ  
3. สรา้งกลไกประชารฐัในการด าเนินการดา้นความปลอดภยัฯ ภายใตแ้ผนยุทธศาสตรก์าร

ขบัเคลื่อนระเบียบวาระแหง่ชาติ “แรงงานปลอดภยัและสุขภาพอนามยัดี” และแผนปฏิบตัิการ

ตามโครงการความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของประเทศไทย (Safety Thailand) 
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9. ประชมุคณะกรรมการนโยบายการบริหารจดัการการท างานของต่างดา้ว   
 

 
 

              เม่ือวนัที ่21 มิถุนายน 2561 คณุสุชาติ จนัทรานาคราช ประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน 

ไดร้่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจดัการการท างานของต่างดา้ว โดยมี  พลต ารวจเอก 

อดุลย ์แสงสิงแกว้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เพ่ือพิจารณาร่วมกบัหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งในประเด็นการก าหนดงานที่หา้มคนต่างดา้วท าตามมาตรา 7 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร

จดัการการท างานของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2560 ณ หอ้งประชุมประสงค ์รณะนนัทน ์ช ัน้ 5 อาคารกระทรวง

แรงงาน       

         โดยทีป่ระชุมเห็นชอบตามกรมการจดัหางานในฐานะฝ่ายเลขานุการเสนอประเด็นเก่ียวกบั  

1. งานท่ีปลดลอ็คใหค้นต่างดา้วท าได ้1 งาน ไดแ้ก่ กรรมกร ซึ่งแรงงานต่างดา้วจะตอ้งเขา้มา
อยา่งถูกกฎหมาย  

2. งานหา้มท าโดยมีเงือ่นไข จ านวน 11 งาน โดยคนต่างดา้วตอ้งเป็นลูกจา้งเท่าน ัน้ ซึ่งงานที่

ขาดแคลนแรงงานในปัจจุบนัมี 8 งาน และจะอนุญาตใหท้ าไดเ้ท่าที่จ  าเป็นเท่านัน้ โดยไม่

กระทบต่อโอกาสการมีงานท าของคนไทย ไดแ้ก่ 1)กสิกรรม เลี้ ยงสตัว ์งานป่าไม ้หรือ

ประมง 2)ก่ออิฐ ช่างไม ้หรือก่อสรา้งอื่น 3)ท าที่นอนหรือผา้ห่มนวม 4)ท ามีด 5)ท ารองเทา้ 

6)ท าหมวก 7)ประดิษฐเ์ครือ่งแตง่กาย 8)ป้ันหรือท าเครื่องป้ันดินเผา และงานที่ประเทศไทย

ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ซึง่คนต่างดา้วตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพตาม

กฎหมายไทยก่อนขอรบัใบอนุญาตท างาน มี 3 งาน ไดแ้ก่ 1)ควบคมุ ตรวจสอบ ปฏิบตัิงาน

หรือใหบ้ริการทางบญัชี 2)งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เก่ียวกบังาน

ออกแบบและค านวณ จดัระบบ วิจยั วางโครงการทดสอบ ควบคุมการก่อสรา้งหรือให ้

ค าแนะน า 3)งานในวชิาชีพสถาปัตยกรรมที่เก่ียวกบังานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา 

อ านวยการก่อสรา้ง หรอืใหค้ าแนะน า  

3. งานท่ีหา้มคนต่างดา้วท าโดยเดด็ขาดมี 28 งาน แบ่งเป็น 

 งานทีแ่สดงถงึอตัลกัษณไ์ทยและสง่เสริมการสบืทอดภมูปัิญญาไทย จ านวน 16 งาน 

ไดแ้ก่ 1)แกะสลกัไม ้2)ทอผา้ดว้ยมือ 3)ทอเสื่อ หรืองานท าเครื่องไมด้ว้ยกก หวาย 

ปอฟาง หรือเยื่อไม ้4)ท ากระดาษสาดว้ยมือ 5)ท าเครื่องเขิน 6)ท าเครื่องดนตรีไทย 

7)ท าเครื่องถม 8)ท าเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องนาก 9)ท าเครื่องลงหิน    
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10)ท าตุ๊กตาไทย 11)ท าบาตร 12)ท าผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือ  13)ท า

พระพุทธรูป 14)ท ารม่กระดาษหรือผา้ 15)เรียงตวัพิมพ์อกัษรไทยดว้ยมือ 16)สาว

หรอืบิดเกลียวไหมดว้ยมือ  

 งานทีค่  านึงถงึโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย จ านวน 11 งาน ไดแ้ก่ 1)ขบัข่ี

ยานยนตใ์นประเทศหรือขบัข่ียานพาหนะที่ไม่ใชเ้ครื่องจกัรหรือเครื่องกลในประเทศ 

ยกเวน้ขับข่ีเครื่องบินระหว่างประเทศ 2)ขายของหน้ารา้น 3)ขายทอดตลาด           

4)เจยีระไนหรือขดัเพชรหรือพลอย 5)ตดัผม ดดัผม หรืองานเสริมสวย 6)นายหนา้ 

หรืองานตวัแทน 7)มวนบุหรี่ดว้ยมือ 8)มคัคุเทศก์ หรืองานจดัน าเที่ยว 9)เร่ขาย

สนิคา้ 10)เสมียนพนกังานหรอืเลขานุการ และ 11)ใหบ้รกิารทางกฎหมายหรอือรรถ

คดี  

 งานทีแ่สดงถึงอตัลกัษณ์ไทยฯ และค านึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย  
1 งาน ไดแ้ก่ นวดไทย 

 

 

10. ประชมุเพือ่พจิารณาแนวทางการจา้งแรงงานต่างดา้วสญัชาติเวียดนาม 
 

 คณุสุชาติ จนัทรานาคราช ประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน เขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา

แนวทางการจา้งแรงงานต่างดา้วสญัชาติเวยีดนาม เม่ือวนัที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ กระทรวงแรงงาน 

โดยมีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย ์แสงสงิแกว้) เป็นประธาน 

  โดยมีสรปุประเดน็ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. เพ่ือรบัฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการก าหนดประเภทงานเพ่ิมเติมที่จะเปิด
โอกาสใหแ้รงงานตา่งดา้วสญัชาติเวยีดนามท าไดต้ามความจ าเป็นเหมาะสม 

2. ศึกษาขอ้มูลคนต่างดา้วสญัชาติเวียดนามที่เดินทางเขา้มาในประเทศไทย และการใชว้ีซ่า
นกัทอ่งเทีย่วเดินทางไป - กลบั 

3. ใหจ้ดัตัง้คณะท างานจดัท าแนวทางการน าเขา้แรงงานต่างดา้วสญัชาติเวียดนามตามขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศ 
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 ดา้นการส่งเสริมการจา้งงานคนพกิารและผูส้งูอายุ 

1. ประกาศราชกิจจานุเบกษาวนัที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง “กฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการที่

นายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการและหน่วยงานของรฐัจะตอ้งรบัเขา้ท างาน และจ านวนเงินที่

นายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการจะตอ้งน าสง่เขา้กองทนุสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติคนพิการ 

(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2560” ก าหนดใหน้ายจา้งหรือเจา้ของสถานประกอบการที่ไม่ไดร้บัคนพิการเขา้

ท างานตามมาตรา 33 และไม่จดัใหส้มัปทานฯ ตามมาตรา 35 ใหส้ง่เงินเขา้กองทนุสง่เสริมและพฒันา

คณุภาพชีวติคนพิการ ตามมาตรา 34 เป็นรายปี โดยขยายระยะเวลาการสง่เงินเขา้กองทุนฯ ภายใน

วนัที ่31 มีนาคมของแตล่ะปี (จากเดิม ภายใน 31 มกราคม ของแต่ละปี) และการขอรบัเงินที่ไดส้ง่เขา้

กองทุนฯ คืนไดต้ามจ านวนคา่จา้งที่ไดจ้า่ยไปจริงในกรณีจา้งงานคนพิการระหวา่งปีเพ่ือใหเ้กิดความ

เป็นธรรมตอ่ผูป้ระกอบการ 

2. จดัท าฐานขอ้มูลคนพิการในวยัแรงงานที่มีบตัรประจ าตวัคนพิการและตอ้งการประกอบอาชีพ และ
นกัเรียนพิการระดบั ปวช.3 นกัศึกษาพิการ ปวส.2 ที่จะส าเร็จการศึกษาปี 2560 ใน Website: 

www.ftijob.com ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชนใ์นการจา้งงานของสถานประกอบการ 

3. เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการคดัเลือกองคก์รสนบัสนุนงานดา้นคนพิการดีเดน่ ประจ าปี 2560  

4. เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินโครงการบูรณาการส่งเสริมอาชีพและมีงานท าของคนพิการ เพ่ือ
พิจารณาสนบัสนุนงบประมาณจากกองทนุสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพิการ 

5. ประชุมรว่มภาครฐัและเอกชน เพ่ือขบัเคลื่อนการด าเนินงาน "สานพลงัประชารฐั สรา้งงาน สรา้งอาชีพ
รองรบัสงัคมผูส้งูอายุ" 

      คณุศุภชยั หลอ่วณิชย ์รองประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน เขา้รว่มประชุมรว่มภาครฐัและ

เอกชนเพ่ือขบัเคลื่อนการด าเนินงาน “สานพลงัประชารฐั สรา้งงาน สรา้งอาชีพรองรบัสงัคมผูส้งูอายุ” 

เ ม่ือวนัที่  14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทียนอ ัชกุล ช ั้น 10 กรมการจดัหางาน โดยมี

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน (พลต ารวจเอก อดุลย ์แสงสิงแกว้) เป็นประธาน เพ่ือรว่มกนัหารือ

ถึงแนวทางในการสง่เสริมการมีงานท าแก่ผูสู้งอายุ และความตอ้งการของภาคเอกชนที่จะใหห้น่วยงาน

ภาครฐัที่เก่ียวขอ้งสนับสนุนการส่งเสริมการมีงานท าผูสู้งอายุ กระทรวงแรงงานไดมี้เป้าหมาย

ด าเนินการสง่เสรมิการมีงานท าของผูสู้งอายุจ านวน 15,600 คน ทัง้ท างานแบบมีนายจา้ง การรบังาน

ไปท าทีบ่า้น และอาชพีอสิระ รวมทัง้มีเป้าหมายในการพฒันา ทกัษะฝีมือใหแ้ก่ผูสู้งอายุเพ่ือใหส้ามารถ

ท างานไดจ้ านวน 77,000 คน 

6. ประชุมคณะท างานประชารฐัเพ่ือสงัคม (E6) ครัง้ที ่2/2561 

 เม่ือวนัที ่25 มิถุนายน 2561 คณุสุชาติ จนัทรานาคราช ประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน 

เขา้ร่วมประชุมคณะท างานประชารฐัเพ่ือสงัคม (E6) คร ัง้ที่ 2/2561 ณ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ

สรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์            

(พลเอก อนนัตพร กาญจนรตัน)์ เป็นประธาน   

 สรุปประเด็นการพิจารณาทีส่  าคญั ดงัน้ี  

1. การด าเนินงานปี 2561 ภายใตแ้นวคดิ “ธุรกิจไทย ใสใ่จสงัคม” 

2. การแตง่ตัง้คณะท างานเพ่ือขบัเคลื่อน “ชุมชนเขม้แข็ง ประชาชนมีรายได ้และมีคณุภาพชีวติ
ทีด่”ี  
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3. การสรุปผลการด าเนินงานคณะท างานประชารฐัเพ่ือสงัคม (E6) 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1.ดา้น

สง่เสริมการมีรายไดแ้ละมีงานท าของคนพิการ 2.ดา้นส่งเสริมการมีรายไดแ้ละมีงานท าของ

ผูสู้งอายุ 3.ดา้นที่อยู่อาศยัและสิ่งแวดลอ้ม 4.ดา้นการออมเพ่ือการเกษียณ 5.ดา้นความ

ปลอดภยับนถนน เพ่ือน าเสนอคณะรฐัมนตรพิีจารณาในประเด็นส าคญัเรง่ดว่น 

4. การประชาสมัพนัธผ์ลการด าเนินงานในงาน Asian Forum ก าหนดจดัข้ึนระหวา่งวนัที่ 3-5 

สงิหาคม 2561 
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7. โครงการประชารฐั รว่มสรา้งงาน สรา้งอาชพีแก่ผูต้อ้งขงั 

 คุณสุชาติ จนัทรานาคราช ประธานคณะกรรมการสายงานแรงงาน และคุณวินยั รุ่งฤทธิเดช 

กรรมการสายงานแรงงาน น าคณะผูป้ระกอบการ เชน่ บริษทั เพชรสมุทรคีรี จ ากดั (รวมผูป้ระกอบการ

ในกลุ่ม จ.ภาคกลางตอนล่าง2) บริษทั จตุรเจริญชยั จ ากดั (ผูป้ระกอบการผลิตสมอและอุปกรณเ์รือ) 

บรษิทั เอด็ดี้ โกลด ์พราว 2 จ ากดั (ผูป้ระกอบการคา้ทองค า) บริษทั อกรินโนเวท จ ากดั (ผูป้ระกอบการ

คา้เครื่องชงกาแฟ) บริษทั ยูนิแมชชีน จ ากดั (ผูป้ระกอบการดา้นโลหะ) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

ภายใตโ้ครงการประชารฐั ร่วมสรา้งงาน สรา้งอาชีพผูต้อ้งขงั เขา้เยี่ยมชมการฝึกวิชาชีพภายในเรือนจ า 

และหารือเพ่ือสรา้งความร่วมมือในการฝึก

วิชาชีพและส่งเสริมการมีงานท าภายหลงัพน้

โทษ เม่ือวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ทณัฑ

สถานบ าบดัพิเศษกลาง และเรือนจ าพิเศษ 

กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดา้นงานฐานขอ้มูลแรงงาน 
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ฐานขอ้มูลดา้นแรงงานคนพกิาร ประจ าปี 2561 

 กรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพิการ ไดส้ง่ขอ้มูลเพ่ือประชาสมัพนัธใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการ

ที่มีความตอ้งการจา้งงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ น าไปสูก่ารปฏิบติัตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ในการเพ่ิมโอกาสใหก้บัคนพิการไดมี้งานท ามากยิง่ข้ึน โดยสภาอุตสาหกรรมฯ ไดเ้ผยแพรฐ่านขอ้มูลดา้น

แรงงานคนพิการ ประจ าปี 2561 ทางเวบ็ไซต ์www.ftijob.com ดงัน้ี  

 สถิติขอ้มูลคนพิการที่มีบตัรประจ าตวัคนพิการ จ าแนกตามจงัหวดั ประเภทความพิการและ
เพศ (ตัง้แตว่นัที ่1 พฤศจกิายน 2537 ถึงวนัที ่30 มิถุนายน 2561) 

 สถิติการจา้งงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรฐั ประจ าปี 2561 
 ฐานขอ้มูลรายชือ่คนพิการทีต่อ้งการท างาน 

 รายชื่อหวัหนา้หน่วยงานศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและอาชีพคนพิการและศูนยส์่งเสริมอาชีพคน
พิการ 
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เสรมิสรา้งขดีความสามารถบุคลากรและแรงงาน 

1. โครงการจดัท ามาตรฐานอาชพีและคณุวุฒวิิชาชพี สาขา วิชาชพีผลติชิ้นส่วนยานยนต์ 

 

 สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกบั สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) ด าเนินโครงการจดัท า

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์ระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่เดือน

พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 โดยในปี 2560 มีการจดักิจกรรม ดงัน้ี 

1) ประชาสมัพนัธ์ใหผู้ป้ระกอบการ บุคลากรในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ที่เก่ียวขอ้ง 
รบัทราบถึงการจดัท ามาตรฐานอาชพีและคณุวุฒิวชิาชพี ทางสือ่ชอ่งทางตา่ง ๆ 

2) จ ัดส ัมมนาการจ ัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  เ ม่ือว ันที่  22 มิถุนายน 2560                  

ณ โรงแรมเจา้พระยาปารค์ โดยภาคเชา้ ไดร้บัเกียรติจากคุณถาวร ชลษัเฐียร ประธานสถาบนั

เสริมสรา้งขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นผูก้ล่าวเปิดการสมัมนาและบรรยาย

พิเศษในหวัขอ้ “สถานการณท์างเศรษฐกจิ ผลกระทบ และการปรบัตวัของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาน

ยนต์ไทย” และคณุนพดล ปิยะตระภูมิ รองผูอ้  านวยการสถาบนัคณุวุฒิวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) ได ้

กล่าวถึงบทบาทของสถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ กบั การพฒันาสมรรถนะคนไทย 4.0 และ คุณสมหวงั 

บุญรกัษเ์จรญิ ผูอ้  านวยการสถาบนัไทย-เยอรมนั น าเสนอกรอบความคิดในการพฒันาก าลงัคนของ

อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ใน

สว่นภาคบ่าย เป็นการสมัมนากลุ่มย่อย

รบัฟังความคิดเห็น แนวทางการพฒันา

ก าลงัคนรายสาขาของอุตสาหกรรมผลิต

ชิ้นสว่นยานยนต ์โดยคณะที่ปรึกษาจาก

สถาบนัไทย–เยอรมนั (Thai-German 

Institute : TGI) ผลจากการสมัมนา

กลุ่มย่อย ได ้5 สาขาอาชีพเพ่ือน ามา
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จดัท าเป็นมาตรฐานอาชพี ดงัน้ี  

1. งานปรบัแตง่และประกอบเครือ่งจกัรกล   
2. งานปรบัแตง่ระบบไฮดรอลิก   
3. งานประกอบกลไกระบบนิวเมติกเขา้กบัเครือ่งจกัรกล   
4. งานประกอบอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์ 
5. งานออกแบบโปรแกรมควบคมุล าดบัข ัน้ 

3) จดัสมัมนาน าเสนอผลการศึกษาและวเิคราะหข์อ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มอาชีพเป้าหมาย เม่ือวนัที่ 20 

กรกฎาคม 2560 ณ สถาบนัไทย-เยอรมนั นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เพ่ือประกอบการ

พิจารณาจดัท ามาตรฐานอาชพีและคณุวุฒิวชิาชพี โดยนกัวจิยัไดจ้ดัสมัมนาน าเสนอผลการศึกษาและ

วิเคราะหข์อ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบักลุ่มอาชีพเป้าหมายของต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ

เยอรมนั และประเทศมาเลเชยี ดงัน้ี 

การก าหนดระดบัคณุวุฒิแบ่งเป็น 8 ระดบั ประกอบดว้ย 

ระดบั 1 ผูมี้ทกัษะเบ้ืองตน้ : ปฏิบติัไดต้ามค าส ัง่ 

ระดบั 2 ผูมี้ทกัษะฝีมือ : ดดัแปลงแกไ้ขได ้

ระดบั 3 ผูมี้ทกัษะเฉพาะทาง : ประยกุตค์วามรูท้กัษะ 

ระดบั 4 ผูช้  านาญการในอาชพี : บูรณาการเชงิเทคนิค  

ระดบั 5 ผูเ้ชีย่วชาญในอาชพี : บูรณาการเชงิบรหิาร  

ระดบั 6 ผูเ้ชีย่วชาญพิเศษในอาชพี : ก าหนดกลยทุธ ์

ระดบั 7 ผูท้รงคณุวุฒิในอาชพี : การบรหิารจดัการกลยทุธ ์

ระดบั 8 ผูท้รงคณุวุฒิพิเศษในอาชพี : เป็นเลิศการบรหิารจดัการกลยทุธ ์ 

การก าหนดมาตรฐานอาชีพ รูปแบบ Functional Analysis ประกอบดว้ย หน่วยสมรรถนะ (Unit of 

Competence) หน่วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) เกณฑก์ารปฏิบตัิงาน (Performance 

Criteria) ซึง่ใชห้ลกัการประเมินความรู ้ทกัษะ และความสามารถ (Knowledge – Skill - Attribute : KSA) 

4) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะท างานเพ่ือท า Unit of Competency, Element of Competency, 

Performance Criteria, Rang Statement, Evidence Requirements, Assessment Guidance 

เม่ือวนัที ่10 สงิหาคม 2560 ณ โรงแรมจสัมิน รสีอรท์ นกัวจิยัไดน้ าเสนอโครงสรา้งหน่วยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) รายสาขาและน าเสนอหน่วยสมรรถนะยอ่ย (Element of Competence) 

และเกณฑก์ารปฏิบตัิงาน (Performance Criteria) ระดบั 3 ของสาขางานปรบัแต่งและประกอบ

เครื่องจกัรกล (Machine Assembly) งานปรบัแต่งระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System 

Adjustment) งานประกอบกลไกระบบนิวแมติกเขา้กบัเครือ่งจกัรกล (Pneumatic Circuit Machine 

Assemble) และงานออกแบบโปรแกรมควบคมุล าดบัขัน้ (Sequence Control)  และระดบั 2 ของ

งานประกอบอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Device Assembly) ใหค้ณะท างานมาตรฐาน

อาชพีฯ พิจารณาใหค้วามคดิเห็นและขอ้เสนอแนะแลว้ มีมติใหน้กัวิจยัน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการประชุมไป

รวบรวมเรียบเรียงและเขียนรา่งมาตรฐานอาชีพตามรูปแบบที่ส านกังานคุม้ครองสิทธิและชว่ยเหลือ
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ทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ก าหนด พรอ้มทัง้ยกรา่ง EOC, UOC, PC ในระดบัช ัน้ที่สูงข้ึน

ของแตล่ะสาขาน ามาเสนอ 

5) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะท างานเพ่ือท า Unit of Competency, Element of Competency, 

Performance Criteria, Rang Statement, Evidence Requirements, Assessment Guidance ใน

ระดบัที่สูงข้ึน เม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ สถาบนัไทย-เยอรมนั นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  

จ.ชลบุร ี

6) จดัท ามาตรฐานอาชีพโดยใชเ้ทคนิควเิคราะหห์นา้ที่ (Functional Analysis) โดยใหค้รอบคลุมระดบั

งานตัง้แตเ่บื้องตน้จนถึงขัน้สูง ดงัน้ี 

6.1) จดัประชุมเชิงปฏิบติัการคณะท างานเพ่ือจดัท าแผนภาพหนา้ที่งาน (Functional Map) และจดั

ประชุมเชิงปฏิบติัการคณะท างานเพ่ือจดัท าหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) โดยจดั

ทัง้สิ้น 8 ครัง้ 

6.2) เสนอผลการจดัท ามาตรฐานอาชพีตอ่คณะรบัรองมาตรฐานอาชพีฯ เพ่ือพิจารณาเห็นชอบอยา่ง

เป็นเอกฉนัท ์จ านวน 2 ครัง้ 

6.3) จดัสมัมนาประชาพิเคราะห ์น าเสนอผลการจดัท ามาตรฐานอาชพีฯ และรบัฟังความคิดเห็น โดย

เชิญผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผูป้ระกอบการ บุคลากรและผูท้รงคณุวุฒิใน

กลุ่มอาชีพ เม่ือวนัที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมจสัมิน ซิตี้  สุขุมวทิ 23 โดยจดัท าสมัมนา

ภายใตห้วัขอ้ “สมรรถนะของคน หุ่นยนต์ เทคโนโลย.ี....กา้วต่อไปของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน

ยานยนต์ในอนาคต” (Auto Parts The Next) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอรา่งมาตรฐานอาชีพ

และคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผลิตชิ้นสว่นยานยนตต์่อบุคคลในกลุ่มฯชิ้นส่วนยานยนต ์โดยมี

คณุประสาทศิลป์ ออ่นอรรถ นายกกิตติมศกัดิ์ สมาคมผูผ้ลิตชิ้นสว่นยานยนตไ์ทย เป็นผูก้ล่าว

เปิดงาน ไดเ้ชญิคณุพิชยั สายชล ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ไทยซมัมิท แหลมฉบงัโอโตพารท์ จ ากดั 

และคุณเสรี เนตรหสันยั ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั อินเตอรเ์นช ัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส ์จ ากดั 

บรรยายในหวัขอ้การ Show Case: Top Form of Automation & Robotics in Auto Part 

Industry ซึ่งไดก้ล่าวถึงความส าคญัของมาตรฐานอาชีพกบัการพฒันาอุตสาหกรรม และ

น าเสนอรา่งมาตรฐานอาชพีฯ 5 สาขาอาชพี ดงัน้ี  

1. สาขาอาชพีการปรบัแตง่ระบบไฮดรอลิกส ์

2. สาขาอาชพีการประกอบกลไกระบบนิวเมติกสเ์ขา้กบัเครือ่งจกัรกล   

3. สาขาอาชพีการออกแบบโปรแกรมควบคมุล าดบัข ัน้  

4. สาขาอาชพีการปรบัแตง่และประกอบเครือ่งจกัรกล  

5. สาขาอาชพีการประกอบอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์
 

2. การสมัมนาประชาพิจารณร์บัฟังความคิดเห็น “ร่างวิธีทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 

จ านวน 28 สาขา ของ 7 กลุ่มอตุสาหกรรม  

 โครงการสนบัสนุนผูเ้ขา้รบัการประเมินเพ่ือรองรบัสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา

วชิาชพีบรกิารการศึกษา อาชพีครูฝึกในสถานประกอบการ  
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 สถาบันเสริมสรา้งขีดความสามารถมนุษย์ ไดร้ ับการร ับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ                     

(องคก์ารมหาชน) ใหเ้ป็นองคก์รทีมี่หนา้ทีร่บัรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวชิาชีพ

บรกิารการศึกษา อาชพีครูฝึกในสถานประกอบการ หนงัสือรบัรองเลขที่ CN–0108A–5912/0036 และ

ไดจ้ดัประเมินสมรรถนะบุคคลฯ ประจ าปี 2560 จ านวน 2 รอบ ดงัน้ี 

 รอบที่ 1/2560 เม่ือวนัที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2560 ณ สภาอุตสาหกรรมฯ โดยมีผูเ้ขา้รบั 

การประเมินคณุวุฒิวชิาชีพช ัน้3 จ านวน 8 คน ผ่านการประเมิน 6 คน และผูเ้ขา้รบัการประเมิน

คณุวุฒิวชิาชพี ช ัน้4 จ านวน 5 คน ผา่นการประเมิน 4 คน 

 รอบที่ 2/2560 เม่ือวนัที่ 31 สิงหาคม 2560 วนัที่ 1 และ 8 กนัยายน 2560 ณ สภาอุตสาหกรรมฯ 
โดยมีผูเ้ขา้รบัการประเมินคณุวุฒิวชิาชพีช ัน้ 3 จ านวน 24 คน ผ่านการประเมิน 18 คน และผูเ้ขา้รบั

การประเมินคณุวุฒิวชิาชพี ช ัน้ 4 จ านวน 18 คน ผา่นการประเมิน 12  คน 

3. หลกัสตูรผูจ้ดัการโรงงาน 

 สภาอุตสาหกรรมฯ ไดด้ าเนินการจดัอบรมหลกัสูตรผูจ้ดัการโรงงาน ซึ่งเป็นหลกัสูตรฝึกอบรม

ภาคทฤษฎีเชิงปฏิบติัที่น ากรณีศึกษาจริงของโรงงาน ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทาง

แกปั้ญหาหรอืปรบัปรุงงานอยา่งเป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยงไดก้บัวชิาหลกั จ านวน 152 ช ัว่โมง ซึ่งปี

2560 ด าเนินการเป็นปีที่7 รุน่ที่13 จดัข้ึน

ระหวา่งวนัที ่10 มีนาคม – 18 มิถุนายน 

2560 มีผูผ้่านการอบรมทัง้สิ้น จ านวน 28 

คน  รุ่ น ที่ 14 จ ัด ข้ึ น ร ะ ห ว่ า ง ว ัน ที่  28 

กรกฎาคม – 5 พฤศจกิายน 2560 มีผูผ้่าน

การอบรมทัง้สิ้น 40 คน 

 

4. หลกัสตูรนกัปฏบิตัิการทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Practitioner: HRP) 

สภาอุตสาหกรรมฯ ด า เ นินการจ ัดอบรม

หลักสู ต รนักป ฏิบัติ ก า รทรัพยากรม นุษย ์

(Human Resource Practitioner: HRP) รุน่ที่3 

จดัข้ึนระหวา่งวนัที่ 24 มีนาคม – 2 กรกฎาคม 

2560 ซึ่งเป็นหลกัสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีเชิง

ปฏิบติัทีน่ ากรณีศึกษาจริงของสถานประกอบการ

ผา่นกระบวนการคดิวเิคราะห ์เพ่ือหาแนวทางการ

แกปั้ญหาหรือปรบัปรุงงานอย่างเป็นระบบ และ

สามารถเชื่อมโยง ไดก้บัหลกัวชิาการและการน าไปใชไ้ดจ้ริง รวม 140 ช ัว่โมง มีผูผ้่านการอบรมจ านวน 

13 คน 
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5. หลกัสตูร Talent and Development – Succession Plan รุ่นท่ี 2 

 สถาบนัเสริมสรา้งขีดความสามารถมนุษย์ จดัหลกัสูตร “Talent and Development – 

Succession Plan รุ่นท่ี 2” เพ่ือใหผู้บ้ริหารระดบัสูงหรือผูท้ี่เป็นเจา้ของกิจการสามารถวางแผนคดัเลือก

และพฒันาผูส้ืบทอดต าแหน่ง เพ่ือให ้

ไดบุ้คลากรที่สามารถท างานแทนกนั

ได ้ และท าใหอ้งคก์รมีความมัน่คง

อ ย่ า ง ย ั่ ง ยื น  โ ด ยห ลัก สู ต ร น้ี มี

ระยะเวลาในการอบรม จ านวน 3 วนั 

ระหวา่งวนัที ่17-18 พฤษภาคม และ 

30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม  

จสัมิน รสีอรท์ พระโขนง 

 

6. โครงการสนบัสนุนผูเ้ขา้รบัการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพครฝึูกใน

สถานประกอบการ 

 สภาอุตสาหกรรมฯ โดย สถาบนัเสริมสรา้งขีดความสามารถมนุษย ์ร่วมกบั สถาบนัคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ด าเนินโครงการสนบัสนุนผูเ้ขา้รบัการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชพี อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ คร ัง้ที่ 2/2561 เพ่ือเป็นการพฒันาและยกระดบัครูฝึก

ในสถานประกอบการ ผูส้อนงาน หรือหวัหนา้งานที่ท าหนา้ที่สอนงาน ใหเ้ป็นผูส้อนงานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

เป็นไปตามขัน้ตอนและวธีิของการสอนงาน การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพครูฝึก

ในสถานประกอบการจดัข้ึนในวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 ณ สภาอุตสาหกรรมฯ 

 การเขา้รบัประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ 

แบ่งการเขา้รบัการประเมินออกเป็น 2 ระดบัคณุวุฒิวชิาชพี ไดแ้ก่ 

1) คณุวุฒิวชิาชีพ ช ัน้3 การจ าลองการสอนหนา้งาน (On the Job Training) ผูเ้ขา้รบัการประเมิน

จ าลองการสอนหนา้งานในระยะเวลา 30 นาท ีและสมัภาษณก์บัคณะกรรมการ 30 นาท ี

2) คณุวุฒิวชิาชีพ ช ัน้4 การจ าลองการสอนหนา้ช ัน้เรียน (In Class Training) ผูเ้ขา้รบัการประเมิน

จ าลองการสอนหนา้ช ัน้เรยีนในระยะเวลา 30 นาท ีและสมัภาษณก์บัคณะกรรมการ 60 นาท ี
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 ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) 

 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย มุ่งเนน้ใหเ้กิดความต่ืนตวัในปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มและให ้

ความส าคญัในการจดักิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดบัความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม และส่งเสริมการ

พฒันาการเผยแพรค่วามรูเ้ทคโนโลยทีีเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มและมุ่งสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื การด าเนินงาน

ในดา้นสิง่แวดลอ้มของสภาอุตสาหกรรมฯ ทีผ่า่นมา มีการด าเนินงานดงัตอ่ไปน้ี 

ดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

       การส่งเสริมการผลติและการบริโภคสนิคา้ท่ีเป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม (Eco-Products)  

1. โครงการส่งเสริมและสรา้งภาคีเครือข่ายใน

การใชร้ะบบบตัรสะสมคะแนน (Green Card) 

ในการซื้ อสินค ้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อ

สิง่แวดลอ้ม 

เ ป็ นก ารด า เ นิ น ง าน โดยการสนับส นุน

งบประมาณจากกรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

เพ่ือสง่เสรมิและสรา้งภาคเีครอืข่ายในการใชร้ะบบ

บตัรสะสมคะแนน ซึ่งไดท้ดลองจดัจ าหน่ายสินคา้ 

ในสหกรณ์รา้นคา้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

และจดักิจกรรมเผยแพร่ประชาสมัพันธ์การใช ้

ระบบบตัรสะสมคะแนนในการซื้อสนิคา้และบริการ

ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือส่งเสริมการใช ้

แอปพลิเคชนัในการซื้อสินคา้ในงานสมัมนาต่างๆ 

อย่ า งต่ อ เ น่ื อ ง  โดย มียอดการ  Download 

Application สะสมนบัตัง้แต่เปิดใหด้าวน์โหลด 

รวมจ านวน 3,888 ราย 

2. โครงการขยายผลการส่งเสริมการจดัท า

ค า ร์ บ อ น ฟุ ต  พ ริ้ น ท์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ใ น

ภาคอตุสาหกรรม ระยะท่ี 6  

    สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกบัองค์การบริหาร

จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ด าเนิน

โครงการขยายผลการส่งเสริมการจดัท าคารบ์อน

ฟุตพริ้นทข์ององคก์รในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 6 

ภายใต้การด าเ นินโครงการ ได ้มีการส ัมมนา

เผยแพรผ่ลการด าเนินงานเม่ือวนัที่ 19 กนัยายน 

2560 ณ หอ้งประชุมวิภาวดี บอลรูม เอ โรงแรม       

เซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัพลาซา่ ลาดพรา้ว 

เพ่ือส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมมี

การค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย

ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นภาคส่วนที่มีความส าคญั

ยิง่ทีจ่ะก่อใหเ้กิดการบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศ เน่ืองจากมีกิจกรรมหลายอย่างที่

ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกออกมาในปรมิาณสูง ไม่วา่จะ

เป็นการใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรม การเผา

ไหมเ้ชื้ อเพลิงในกระบวนการผลิต และการขนส่ง 

เป็นตน้ จงึตอ้งร่วมมือกนับริหารจดัการก๊าซเรือน

กระจกอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน มีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมประกอบดว้ยเจา้หนา้ที่จากองคก์รน าร่อง

ภายใตโ้ครงการจ านวน 37 แหง่ และผูป้ระกอบการ

อืน่ๆ เขา้รว่มงาน 200 คน       
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      การส่งเสริมการพฒันาโรงงานอตุสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Factory) 

 

1. โครงการพฒันามาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

เชงินิเวศ (Eco Factory) 

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกบั ส านกังานพฒันา

วิ ท ย า ศ า สต ร์แ ล ะ เ ทค โ น โ ล ยี แ ห่ ง ช า ติ  แ ล ะ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ด าเนินโครงการพฒันา

มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิง นิ เวศ (Eco 

Factory) ซึ่งเป็นการด าเนินงานพฒันาคู่มือปฏิบติั

และคูมื่อตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

เชงินิเวศ มีกลุม่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมวสัดุก่อสรา้ง และ

อุตสาหกรรมฟอกหนงั อุตสาหกรรมละ 3 ขนาด

โรงงาน (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่) รวม 

9 โรงงาน 

 

2. โครงการ 1 ส.อ.ท. จงัหวดั 1 Eco Factory 

พิธีมอบใบประกาศนียบตัรประกาศเกียรติคุณ 

สภาอุตสาหกรรมจงัหวดั ที่มีสมาชิกไดร้บัรองโรงงาน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เม่ือวนัที่ 20 

มีนาคม 2560 ในงานประชุมสามญัประจ าปี 2560 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสง่เสรมิใหภ้าคอุตสาหกรรมมุ่ง

สู่การพัฒนาอย่างย ั่งยืน น าหลักการตามเกณฑ์

มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เวศ (Eco 

Factory)ไปปรับใช ้ ภายในงานได ้ร ับ เกียรติจาก     

คณุเจน น าชยัศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ เป็นผู ้

มอบและมีประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัระยอง 

สมุทรสาคร ชลบุรี และรองประธานสภาอุตสาหกรรม

จงัหวดัสระบุรี เ ป็นผู ้ร ับมอบ ซึ่งจ านวนโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ไดร้บัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศ (Eco Factory) มีท ัง้สิ้น 75 บรษิทั 

3. โครงการสนบัสนุนส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม

เชงินิเวศในนิคมอตุสาหกรรมเชงินิเวศ 

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ  การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด าเนินโครงการ

สนบัสนุนสง่เสริมโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน

นิคมอุตสาหกรรมเชงินิเวศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ

ยกระดบันิคมอุตสาหกรรมเขา้สูนิ่คมอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ และไดจ้ดัอบรมผูต้รวจประเมินโรงงาน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือพฒันาระบบการตรวจ

ประเมินและเพ่ิมศกัยภาพผูต้รวจประเมินใหมี้

ความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรม

ครัง้น้ีถือเป็นกา้วแรกส าหรบัผูท้ี่จะขอข้ึนทะเบียน

เป็นผูต้รวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

โดยผูต้รวจประเมินฯ ทุกคนจะตอ้งผ่านการอบรม

และมีคณุสมบตัิครบตามที่ก าหนดไวจ้งึจะสามารถ

ข้ึนทะเบียนได ้มีผูป้ระกอบการขอรบัการรบัรอง

จ านวน 23 ราย 
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 การส่งเสริมการพฒันาสู่เมืองอตุสาหกรรมเชงินิเวศ (Eco Industrial Town) 

 สภาอุตสาหกรรมฯ ไดด้ าเนินการใหส้อดรบันโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือการยกระดบั

อุตสาหกรรมใหมี้การผลิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มและสงัคม ชุมชนโดยรอบ และสรา้งมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม สง่เสริมการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ใหเ้กิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีเป้าหมาย  2 แห่ง และโครงการยกระดับการพัฒนาสู่เ มือง

อุตสาหกรรมเชงินิเวศ 8 จงัหวดั ดงัน้ี 

1) การพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมหนังครบวงจร ต าบลบางปู อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ       

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ                  

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนงัไทย และสภาอุตสาหกรรมฯ รว่มกนัด าเนินงานการพฒันาศูนยก์ลาง

อุตสาหกรรมหนงัครบวงจร “บางปูโมเดล” ซึ่งไดมี้การจดัท า Business model การส่งเสริม

อุตสาหกรรมหนงัอยา่งครบวงจรใหเ้กิดข้ึนเป็นรูปธรรม และจดัท ารายละเอียดแนวการยกระดบัการ

จดัการสิง่แวดลอ้มของพ้ืนทีเ่ขตประกอบการอุตสาหกรรมบางปู 

2) การพฒันาเมืองใหม่เชิงนิเวศ เพ่ือรองรบัการพฒันาอุตสาหกรรมอนาคตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวนัออก (EEC) จงัหวดัระยอง ไดข้อรบัการสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการศึกษา

ความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้การจดัรูปที่ดินเพ่ือการพฒันาเมืองใหม่เชิงนิเวศยัง่ยืน จากกรมโยธาธิการ

และผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย ในเบ้ืองตน้ กรมโยธาธิการและผงัเมืองยินดีใหค้ าปรึกษาและ

สนบัสนุนทางวชิาการ ซึง่เทศบาลต าบลบา้นฉาง จะน าเสนอเขา้พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

การจดัรูปทีด่ินจงัหวดัระยอง โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง เป็นประธาน และส านกังานโยธาและผงั

เมืองจงัหวดัระยอง เป็นเลขานุการเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ก่อนที่จะน าเสนอขอใชง้บประมาณ

กองทนุจดัรูปทีด่ิน จากกรมโยธาธิการและผงัเมือง ในล าดบัตอ่ไป 

3) โครงการยกระดบัการพฒันาสูเ่มืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 8 จงัหวดั (จงัหวดัระยอง สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุร ีชลบุร ีนครปฐม และปทมุธานี) 
 

3.1) ยกระดบัและพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากโรงงาน

เดิม ที่เขา้ร่วมโครงการในปี 2559 อย่างนอ้ย 80 แห่ง และโรงงานที่ยงัไม่เคยเขา้ร่วม

โครงการ อยา่งนอ้ย 400 แหง่ ซึง่มีโรงงานไดร้บัการยกระดบัรวม 484 แหง่ 

3.2) จดัอบรมใหค้วามรูก้บัผูป้ระกอบการ จ านวน 14 ครัง้ โรงงานเขา้รว่มอบรม 614 แห่ง 

จ านวนคนเขา้รว่ม 861 คน มีหวัขอ้อบรม ดงัน้ี 

 การยกระดบัและสรา้งความมีส่วนรว่มของโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือมุ่งสูก่ารเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ 

 เ กณฑ์ตัว ชี้ ว ัด ก า ร เ ป็ น เ มื อ ง อุ ต ส าหกร รม เ ชิ ง นิ เ ว ศ ร ะดับ Eco-Champion              

Eco-Excellence และ Eco-World Class ของการนิคมอุตสาหกรรมฯ 

 แนวทางและขัน้ตอนการขอรบัรองอุตสาหกรรมสีเขียว และการใหค้ าปรึกษาถึงแนว

ทางการจดัเตรยีมเอกสาร ขอ้มูลตามเกณฑก์ารรบัรองอุตสาหกรรมสเีขียว 
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 กฎหมายความปลอดภยัภายใต ้พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2536 และ พ.ร.บ.วตัถุอนัตราย 

พ.ศ.2535 

 กฎหมายและการบรหิารจดัการกากอุตสาหกรรม และแนวทางการน ากากอุตสาหกรรม
มาใชป้ระโยชน ์

 กฎหมายและการปฏิบตัิตามกฎหมายควบคุมการปนเป้ือนในดินและน า้ใตด้ินภายใน
บริเวณโรงงาน และแนวทางการท ารายงาน การจดัท าภาคผนวก 3 การเจาะบ่อและ

หอ้งปฎิบตัิการวเิคราะห ์

 กฎหมายใหม่เก่ียวกบัน า้เสยีอุตสาหกรรม...ขอ้ควรปฎิบติัทีผู่ป้ระกอบการตอ้งรู ้

 ความปลอดภยัในการท างานในทีอ่บัอากาศ 

 เครือ่งมือเพ่ือการยกระดบัการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของโรงงานอุตสาหกรรม 

 เครื่องมือและระบบมาตรฐานดา้นสิ่งแวดลอ้ม กบัการยกระดบัเขา้สูเ่มืองอุตสาหกรรม
เชงินิเวศ 

 เทคนิคการเพ่ิมประสทิธิภาพการจดัการพลงังานในสถานประกอบการ เพ่ือลดตน้ทนุ 

 เทคโนโลยฟีอกหนงัและการพฒันาอุตสาหกรรมฟอกหนงัอยา่งย ัง่ยนื 

 การประเมินการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกระดบัองคก์ร 

3.3) การจดักิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ส าหรบัเครือข่าย Eco Network ในพ้ืนที่ จ  านวน 2 แห่ง/ 

พ้ืนที ่รวมทัง้สิ้น 16 ครัง้ โดยมีผูเ้ขา้รว่ม 413 คน 
 

 

   งานสมัมนาวิชาการ ECO Innovation Forum ประจ าปี 2017 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกบั สภาอุตสาหกรรมฯ จดังานสมัมนา

วชิาการ ประจ าปี 2560 “Eco Innovation Forum 2017” ระหวา่งวนัที่ 28 - 29 กนัยายน 2560 ณ 

ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใตแ้นวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศในยุค 4.0 โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือสง่เสรมิการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชงินิเวศในบรบิททีป่ระเทศไทย ไดป้รบัตวัเขา้สูยุ่ค

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry4.0) รวมทัง้สรา้งความตระหนกั เพ่ิมความรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณต์่อ

ทิศทางการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างรอบดา้นและ

ครอบคลุมในทุกมิติ และสื่อสารใหส้งัคมรบัรูถึ้งความมุ่งมัน่ของภาครฐัและเอกชน ในการรว่มกนัพฒันา

ประเทศใหมี้ความสมดุลทัง้มิติเศรษฐกิจ สงัคม มีผูเ้ขา้รว่มสมัมนา จ านวน 1,531 คน  

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 

 

     เยีย่มชมการจดัการสิง่แวดลอ้มและการพฒันาระบบบ าบดัน า้เสยี 

 เม่ือวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสถาบนัสิ่งแวดลอ้มอุตสาหกรรม น าโดย 

คณุสมชาย หวงัวฒันาพาณิช เขา้เยีย่มชมกระบวนการผลิตหนงั การด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้ม และการ

พฒันาระบบบ าบดัน า้เสยี ณ บรษิทั ทวสีนิ แทนเนอรี ่จ  ากดั และเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนงั 

กม.30 จงัหวดัสมทุรปราการ และไดเ้ขา้พบ คุณธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลบางปู จงั หวดั

สมุทรปราการ เพ่ือรบัทราบความคืบหนา้

ก า ร ก่ อ ส ร ้า ง  Sea Complex ห า รื อ

แนวทางความร่วมมือการพัฒนาศูนย์

อุตสาหกรรมหนังครบวงจร และการ

เชื่ อมโยง Sea Complex ให ้เ ป็นศูนย์

แสดงสินคา้ผลิตภณัฑ์หนงัและศูนยก์าร

เรียนรูใ้นพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางปู ซึ่ง

เ ป็ น ส่ วนห น่ึ ง ขอ งก า รพัฒนา เ มื อ ง

อุตสาหกรรมเชงินิเวศตอ่ไป 

 

    การจดัอบรมบคุลากรดา้นสิง่แวดลอ้มประจ าโรงงาน 

 สถาบนัสิ่งแวดลอ้มอุตสาหกรรม ไดจ้ดักิจกรรมอบรมใหก้บัผูป้ระกอบการและผูส้นใจทัว่ไป 

จ านวน 3 หลกัสูตร ดงัน้ี 1)ผูป้ฏิบตัิงานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน า้ 2)ผูค้วบคมุระบบการจดัการมลพิษ

กากอุตสาหกรรม 3)กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมรวมทัง้สิ้ น 93 คน ซึ่งผูป้ระกอบการ

อุตสาหกรรม สามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ก่สถานประกอบการตอ่ไป 
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ลงนามปฏิญญาร่วมระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ องค์การเพื่อการ

พฒันาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development 

Organization: UNIDO) 

 เม่ือวนัที ่3 ตุลาคม 2561 คณุสุพนัธุ ์มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คณุปรีชา สง่วฒันา 

รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คุณอฒัฑวุฒิ หิรญับูรณะ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ เขา้

รว่มลงนามในแถลงการณร์ว่ม (Joint Declaration) และ Mr. Li Yong ผูอ้  านวยการใหญ่องคก์ารเพ่ือ

การพฒันาอุตสาหกรรมแหง่สหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: 

UNIDO) ในพิธีเปิดงาน 5
th
 Green Industry Conference ซึง่เป็นการเนน้ย า้ความรว่มมือระหวา่งท ัง้ 2 

องคก์ร ในดา้นการเสริมสรา้งอุตสาหกรรมที่ย ัง่ยืนและครอบคลุมสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาที่

ย ัง่ยืน (SDGs) โดยมีดร. อุตตม สาวนายน รฐัมนตรีวา่การกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสกัขีพยาน ใน

โอกาสครบรอบความสมัพนัธ ์50 ปี ระหวา่งประเทศไทย และ UNIDO 

 สภาอุตสาหกรรมฯ และ UNIDO จะรว่มมือกนัเพ่ือสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดลอ้ม อาทิ สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) Low Carbon 

Factory Eco-industrial town การพฒันา

ทกัษะแรงงาน การพฒันาผูป้ระกอบการ

วสิาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาด

ย่อย (Micro, Small and Medium 

Enterprises: MSMEs) ดว้ยนวตักรรม

ใหม่ๆ และน าองค์ความรูจ้าก UNIDO 

เพ่ือพฒันาอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม 
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ดา้นการจดัการน า้เพือ่ความย ัง่ยนื 
 

1. ศนูยป์ฏบิตักิารน า้ (War room) ใน 4 ภมิูภาค  

 ในปี 2560 มีการด าเนินงานของศูนยป์ฏิบตัิการน า้ (War room) ใน 4 ภูมิภาค ดงัน้ี 

1) ศูนย์ปฏิบตัิการน ้าภาคกลาง จดัการประชุมจ านวน 8 คร ัง้ โดยหารือเก่ียวกบัการติดตาม
สถานการณใ์นปัจจบุนัจากหน่วยงานต่างๆ ศึกษาพ้ืนที่ที่มีการบริหารจดัการน า้ผิวดินรว่มกบัน า้

ใตด้ิน รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการใชน้ า้ในกรุงเทพฯ และเตรียมขยายผลในจงัหวดัขา้งเคียง ให ้

สอดคลอ้งกบัโครงการศึกษาจดัท าแนวทางการบรหิารจดัการน า้ฯ 

2) ศนูยป์ฏิบตัิการน า้ภาคตะวนัออก จดัการประชุมจ านวน 12 คร ัง้ โดยหารือเก่ียวกบัการติดตาม

สถานการณน์ า้สรา้งมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน า้ จดัท าแผนพฒันาแหล่ง

น า้ จดัท าโครงการเพ่ือรองรบัความตอ้งการน า้ในพ้ืนที ่ 

3) ศูนย์ปฏิบตัิการน ้าภาคใต ้จดัการประชุมจ านวน 4 ครัง้ โดยหารือเก่ียวกบัการศึกษาความ

เหมาะสมในการท าโครงข่ายทอ่สง่น า้ (Water Grid) และ Floating RO, Ducking Station 

ผลกัดนัโครงการ CSR ในพ้ืนที่คลองอูต่ะเภา ทะเลนอ้ย และบริเวณคลองทุม่มะพรา้ว (น า้ทะเล

หนุนสูง) มีแผนการขยายศูนยป์ฏิบติัการน า้เพ่ิม 2 ศูนย ์ในพ้ืนทีภ่าคใต ้คอื ศูนยฯ์ทะเลฝ่ังอนัดา

มนั และศูนยฯ์ทะเลฝ่ังอา่วไทย เพ่ือใหก้ารด าเนินงานครอบคลุมกบัปัญหาในพ้ืนทีม่ากยิง่ข้ึน  

4) ศนูยป์ฏบิตัิการน า้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ จดัการประชุมจ านวน 4 คร ัง้ โดยหารือเก่ียวกบัการ
จดัท า Water Grid (โครงข่ายทอ่น า้ใส) เพ่ือสรา้งโครงข่ายน า้ใหค้รอบคลุมและวเิคราะห ์ปริมาณ

น า้ทีก่กัเก็บ พ้ืนทีศ่กัยภาพน า้สูง การหาเทคโนโลยีในการเติมน า้จดืลงช ัน้น า้ใตด้ิน เพ่ือส ารองน า้

ส าหรบัช่วงภยัแลง้ โดยใชค้วามรูแ้ละเทคโนโลยีของประเทศออสเตรเลีย (ลกัษณะภูมิประเทศ

คลา้ยคลึงกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย) และอยูร่ะหวา่งการหารือเพ่ือสรา้งความร่วมมือ

ในการด าเนินงานรว่มกนัระหวา่งสภาอุตสาหกรรมฯ และ กรมทรพัยากรน า้บาดาล  
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2. โครงการสรา้งตน้แบบและขยายเครือข่ายการบริหารจดัการทรพัยากรน ้าบาดาลอย่างมี

ประสทิธิภาพดว้ยเครื่องมือทางสงัคม 

 

 สภาอุตสาหกรรมฯ จดัสมัมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานสถาบนัน า้เพื่อความย ัง่ยนื ประจ าปี 

2560 (WIS Forum 2017) ระหวา่งวนัที่ 24 - 26 มกราคม 2560 ณ หอ้งบอลรูม ฮอลล ์เอ ศูนยก์าร

ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ โดยมีพลเอก สุรศกัดิ์ กาญจนรตัน ์รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม ใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัมนาและมอบรางวลัสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมตน้แบบฯ ดา้นการบริหารจดัการน า้ (ระดบัประเทศ) จ านวน 61 รางวลั วตัถุประสงคก์าร

จดังานเพ่ือนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคณุอนัหาที่สุดมิไดข้องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดชทีไ่ดท้รงประกอบพระราชกรณียกิจนานปัการ ดา้นการบรหิารจดัการน า้ อนัเป็นคณุประโยชนแ์ก่

ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยอย่างลน้พน้ รวมทัง้การส่งเสริมและสนบัสนุนความรูด้า้นการบริหาร

จดัการน า้จากกรณีศึกษาของหน่วยงานตา่งๆทัง้ในและตา่งประเทศ โดยมีผูเ้ขา้รว่มกวา่ 500 คน 

3. โครงการศึกษาและจดัท าแนวทางการบริหารจดัการน า้ส าหรบัภาคอุตสาหกรรม แบบบูรณาการ

และมีส่วนร่วม (ในพื้นท่ีเป้าหมาย 14 จงัหวดั)    

 จดัสมัมนาเรื่อง "การบริหารจดัการน ้าส าหรบัภาคอุตสาหกรรมใน 14 จงัหวดั ภาคกลาง: 

การบูรณาการ การมีส่วนร่วม ความสมดุลและย ัง่ยนื ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง" ภายใตโ้ครงการ

ศึกษาและจดัท าแนวทางการบริหารจดัการน า้ส าหรบัภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีสว่นร่วมซึ่ง

สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาดา้นการบริหารจดัการน า้ และตอบสนองความตอ้งการของแต่ละพ้ืนที่ไดอ้ย่าง

ตรงจดุ เน่ืองจากผา่นกระบวนการรบัฟังขอ้มูล และขอ้คิดเห็นจากผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียในพ้ืนที่ เพ่ือน ามาใช ้

พฒันาแนวทางในการบริหารจดัการน า้ส าหรบัภาคอุตสาหกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรบัของ

ทุกภาคส่วน และยงัช่วยส่งเสริมและสนับสนุนภาครฐัใหมี้ขอ้มูลหรือมีแนวทางที่สามารถน าไปใช ้

ประกอบการวางนโยบายหรือแผนยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจดัการน า้ที่เหมาะสมต่อไป โดยโครงการน้ี

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) พ.ศ. 2556 - 2561 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเติบโต

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม (Green Growth) ในประเด็นหลกัที่ 21 การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ

การบริหารจดัการน า้ โดยเนน้การลงทุนดา้นการบริหารจดัการน า้ รวมทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ในการบริหารจดัการน า้ผิวดินและน า้ใตด้ินอยา่งบูรณาการ 

มีประสทิธิภาพ เป็นธรรม และย ัง่ยนื ซึง่มีเป้าประสงคเ์พ่ือใหป้ระชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีแหล่งน า้ที่มีการ

อนุรกัษ ์ปรบัปรุง ฟ้ืนฟูและพฒันาเพ่ือเป็นแหล่งน า้ตน้ทุนที่มีปริมาณเพียงพอโดยการมีส่วนรว่ม โดยมี  

กลยุทธท์ี่ส  าคญัของกระทรวงฯ คือ การสรา้งกลไกการบริหารจดัการทรพัยากรน า้แบบบูรณาการ และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใหมี้การใชท้รพัยากรน า้ เป็นฐานในการพัฒนาประเทศและ

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนรวมทัง้การพฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งน า้เพ่ือเพ่ิมน า้ตน้ทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ

การกระจายน า้ บูรณาการน า้ผิวดิน ใตด้ิน และก าหนดมาตรฐานพฒันาระบบน า้สะอาด  
 

4. โครงการประเมินการใชน้ า้บาดาลตลอดวฏัจกัรชวิีตผลติภณัฑ์ (Water Footprint)  

 สภาอุตสาหกรรมฯ ไดจ้ดัท าโครงการประเมินการใชน้ า้บาดาลตลอดวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ ์

(Water Footprint) วตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการสง่เสริมใหโ้รงงานอุตสาหกรรมสามารถประเมินปริมาณ

การใชน้ า้ของโรงงาน (น า้บาดาลและน า้ผิวดิน) โดยน าหลกัการประเมินการใชโ้ครงการประเมินการใชน้ า้

บาดาลตลอดวฏัจกัรชวีติผลิตภณัฑ ์(Water Footprint) มาประยุกตใ์ช ้ท าใหโ้รงงานอุตสาหกรรมเห็นจดุ

ที่มีการใชน้ า้สูง และสามารถพิจารณาหาแนวทางลดการใชน้ า้ พรอ้มสรา้งความตระหนกัถึงคุณค่าของ

ทรพัยากรน า้ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีและประชาชนในพ้ืนทีท่ีโ่รงงานนัน้ๆ  

 Water Footprint เป็นเครือ่งมือดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่  าคญัทีจ่ะชว่ยในการประเมินปริมาณการใชน้ า้

และปริมาณการเกิดน า้เสื่อมคุณภาพทัง้ทางตรงและทางออ้ม เพ่ือบ่งชี้ปริมาณความตอ้งการใชน้ า้ โดย

สามารถวิเคราะหไ์ดห้ลายระดบัข้ึนอยู่กบัขอบเขตที่ตอ้งการศึกษา เช่น ขอบเขตของกระบวนการผลิต

ผลิตภณัฑ ์ขอบเขตขององคก์ร เป็นตน้ ดงันัน้ Water Footprint จึงสามารถน ามาช่วยวิเคราะหแ์ละ

ประเมินปริมาณการใชน้ า้ของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือหาแนวทางการปรบัปรุงหรือส่งเสริมการผลิตใหมี้

การใชท้รพัยากรน า้อย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยสนับสนุนการบริหารจดัการน า้ใหมี้

ประสิทธิภาพและย ั่งยืน ประกอบกับประเด็นด ้านสิ่งแวดล ้อมที่ท ั่วโลกให ้ความส าค ัญ ดังนั้น 

ภาคอุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งเตรียมความพรอ้มในการประเมินผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้มต่างๆ รวมถึง

ประเด็นการใชท้รพัยากรน า้ทีมี่ความส าคญัมากข้ึนเรือ่ยๆ  
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5. การจดักิจกรรมเยีย่มชมและศึกษาดงูานดา้นการบริหารจดัการน า้ 

 ในปี 2560 ไดด้ าเนินการจดักิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดา้นการบริหารจดัการน ้า                         

ในต่างประเทศ จ านวน 4 ครัง้ ไดแ้ก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร ์และประเทศ

เกาหลีใต ้เพ่ือพฒันาศกัยภาพดา้นการบรหิารจดัการน า้ของบุคคลากรจากภาคสว่นตา่งๆ 

 

6. การจดัฝึกอบรมหลกัสตูรขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา เครือข่ายขอ้มูล และการประยุกต์ใชโ้ปรแกรม 

Surfer ในการวิเคราะหเ์พือ่การจดัการและเยีย่มชมกิจการกรมอตุุนิยมวิทยา 

 สถาบนัน า้ฯ ไดด้ าเนินการจดัฝึกอบรมหลกัสูตรขอ้มูลอุตุนิยมวิทยา เครือข่ายขอ้มูล และการ

ประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม Surfer ในการวิเคราะหเ์พ่ือการจดัการ และเยี่ยมชมกิจการกรมอุตุนิยมวิทยา 

ระหวา่งวนัที ่23 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยก์ารประชุมแหง่ชาติสิริกิต์ิ และ กรมอุตุนิยมวทิยา โดยมี

วตัถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางอ านวยความสะดวกใหก้ ับประชาชนสามารถเขา้ถึงองค์ความรูด้า้น

อุตุนิยมวิทยา ขอ้มูลสภาพอากาศจากแบบจ าลองบรรยากาศ เรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียม

อุตุนิยมวทิยา ในรูปแบบที่มีภาพแสดงขอ้มูล ค าอธิบายชดัเจน เขา้ใจง่าย รวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ ์

เพ่ือการด าเนินการต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัในสงัคมดิจิตอลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกนั

และบรรเทาผลกระทบจากภยัธรรมชาติที่เกิดข้ึนไดอ้ย่างทนัท่วงที รวมทัง้การประยุกต์ใชโ้ปรแกรม 

Surfer โดยไดร้บัเกียรติจากวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญจากกรมอุตุนิยมวทิยา ซึ่งในการฝึกอบรมดงักล่าว ไดน้ า

ผูเ้ขา้รว่มการฝึกอบรมฯ เยีย่มชมกิจการกรมอุตุนิยมวทิยา ณ กรมอุตุนิยมวทิยา ถนนบางนา กรุงเทพฯ 

โดยมีผูส้นใจเขา้รว่มการฝึกอบรมฯ จ านวน 14 คน 
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ดา้นการจดัการพลงังาน 

1. โครงการส่งเสริมการอนุรกัษพ์ลงังานในภาคอตุสาหกรรม (Energy Points) 

สภาอุตสาหกรรมฯ ด าเนินโครงการส่งเสริมการ

อนุรกัษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy 

Points) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเผยแพร่ความรู ้

ดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานไปยงัผูป้ระกอบการทัว่

ประเทศ และสง่เสริมผูป้ระกอบการภาค SMEs ให ้

ด าเนินการอนุรกัษพ์ลงังานไดด้ว้ยตนเองดว้ยแนว

ทางการสะสม Energy Points ตลอดจนสรา้ง

ผูเ้ชี่ยวชาญประจ าแต่ละพ้ืนที่กลุ่มจงัหวดัใหเ้กิด

ความยัง่ยืน ในการใหค้ าแนะน าแก่ผูป้ระกอบการทุกภูมิภาค โดยมีผูป้ระกอบการทัว่ประเทศสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

703 แหง่ 
  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

    โดยมีผูป้ระกอบการสะสมคะแนน Energy Points น ามาแลกรบัสิทธิประโยชน์จากโครงการฯ ดงัน้ี 

คะแนนที1่ การอบรมใหค้วามรูด้า้นการอนุรกัษพ์ลงังาน คะแนนที่2 การเยี่ยมชมบริษทัที่ด าเนินการดา้น

การอนุรกัษพ์ลงังานดีเดน่ (โรงงานติดดาว) มีผูป้ระกอบการแลกรบัสิทธ์ิ จ านวน 390 แห่ง 599 คน ทัว่

ประเทศ คะแนนที3่ การเขา้ส ารวจและใหค้ าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการ (One Day Audit) มีผูป้ระกอบการ

แลกรับสิทธ์ิ  จ านวน 540 แห่ง  โดย

ผูเ้ชี่ยวชาญไดเ้ขา้ใหค้ าแนะน าและจดัส่ง

รายงานใหก้บัโรงงานแลว้ จ านวน 522 

แห่ง และคะแนนที่4 การขอรับเงินทุน

สนบัสนุน 30% (Subsidy) มีผูป้ระกอบการ

ยื่นขอรบัเงินทุนสนบัสนุนและไดพิ้จารณา

อนุมตัิแลว้ จ านวน 171 แห่ง คิดเป็นมูล

ค่ าที่ ให ้การสนับสนุ นเ งิ นทุ นให ้ก ับ

ผู ้ประกอบการด า เ นิ นการปรับปรุ ง

ประสทิธิภาพพลงังาน 25 ลา้นบาท 
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      นอกจากน้ีภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) ยงัจดักิจกรรมการ

ประกวด The Best Energy Man โดยให ้Energy Man ของแต่ละสถานประกอบการทัว่ประเทศสง่คลิปวดิีโอเขา้รว่ม

การประกวด มีผูส้นใจส่งคลิปวิดีโอเขา้รว่มประกวด จ านวน 48 คน และคณะกรรมการไดต้ดัสินผูช้นะการประกวด 

จ านวน 19 คน โดยผูช้นะการประกวด ทัง้ 19 คน ไดเ้ขา้เยี่ยมชมอาคารอนุรกัษพ์ลงังานเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5 

จงัหวดัปทุมธานี และ เยี่ยมชม บริษ ัท 

สตารส์ ไมโครอิเล็คทรอนิกส(์ประเทศไทย 

จ ากดั (มหาชน) จ.พระนครศรีอยุธยา เม่ือ

วนัที่ 6 พฤศจกิายน 2560 และเขา้รบัรางวลั 

เม่ือวนัที่ 7 พฤศจกิายน 2560 ณ โรงแรม 

ดิเอมเมอรลัด ์

 

 

2. งานสมัมนาวิชาการประจ าปี Energy Symposium 2017 “Energy4.0... โอกาสของอตุสาหกรรมไทย”  

    สภาอุตสาหกรรมฯ ไดจ้ดังานสมัมนาวชิาการ

ประจ าปี Energy Symposium 2017 หวัขอ้เรื่อง 

“Energy 4.0... โอกาสของอุตสาหกรรมไทย” 

เม่ือวนัที ่6 กนัยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา

แกรนด์ แอท เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว โดย

ไดร้บัเกียรติจากพลเอก อนนัตพร กาญจนรตัน ์

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงพลงังาน กล่าวเปิดงาน 

โดย มีคุณวีรศักดิ์  โฆสิต ไพศาล ประธาน

คณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเ พ่ือ

อุตสาหกรรม พรอ้มทัง้คณะกรรมการบรหิารสถาบนัพลงังานฯ ใหก้ารตอ้นรบั โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือให ้

ผูป้ระกอบการและหน่วยงานต่างๆ ไดร้บัทราบขอ้มูลทิศทางพลงังานโลก ตลอดจนแนวนโยบายและทิศ

ทางดา้นการอนุรกัษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพ่ือเตรียมความพรอ้มและปรบัตัวไดท้นักับ

สถานการณพ์ลงังาน สามารถด าเนินการใหส้อดคลอ้งและแข่งขนักบัตลาดโลกได ้ท ัง้ยงัเป็นเวทีในการ

แลกเปลี่ยนขอ้คดิเห็นระหวา่งภาครฐั รฐัวสิาหกิจ และบริษทัเอกชน ดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานและพลงังาน

ทดแทน มารว่มใหข้อ้มูลและแลกเปลี่ยนประสบการณโ์ดยตรง มีผูเ้ขา้รว่มจ านวน 520 คน และผูเ้ขา้รว่ม

แสดงนิทรรศการจ านวน 26 หน่วยงาน   
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3. หลกัสตูรพลงังานส าหรบัผูบ้ริหาร Executive Energy Program (EEP) ประจ าปี 2017 

 

 

 จดักิจกรรมอบรมหลกัสูตรพลังงานส าหรบัผูบ้ริหาร  Executive Energy Program (EEP) 

ต่อเน่ืองเป็นรุน่ที่ 3 มีผูเ้ขา้รว่มหลกัสูตรฯ จ านวน 72 คน เม่ือวนัที่ 18 กรกฎาคม 2560 มีพิธีเปิดและ

ปฐมนิเทศหลกัสูตรฯ ณ บาลิออส รีสอรท์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา และเม่ือวนัที่ 19 กรกฎาคม 2560 

เขา้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 (IPP) ประเภทพลงังานความรอ้นร่วม ขนาด 1,486 เมกะวตัต ์ณ 

บริษทั กลัฟ์ เพาเวอร ์ เจเนอเรช ัน่ จ ากดั จงัหวดัสระบุรี ระหวา่งวนัที่ 11 สิงหาคม – 3 พฤศจกิายน 

2560 จดักิจกรรมบรรยายหลกัสูตรฯ จ านวน 10 ครัง้ ระหวา่งวนัที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 จดั

กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศจ านวน 2 ครัง้ คอื  

คร ัง้ท่ี1   เม่ือวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 ไดเ้ขา้เยี่ยมชมโครงการที่ประสบความส าเร็จดา้นพลงังาน

ทดแทนที่ไดร้บัรางวลั ASEAN Energy Awards และ Thailand Energy Awards ณ 

บริษทั ไทยอีสเทิรน์ไบโอ พาวเวอร์ จ ากดั อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี และเขา้เยี่ยมชมการ

ด าเนินการโครงการปลูกป่า 1 ลา้นไรข่องปตท. และรว่มกิจกรรมเพาะเมล็ดกลา้ไม ้ณ เรือน

เพาะช า ณ สถาบนัปลูกป่าปตท. โครงการป่าวงัจนัทร ์อ.วงัจนัทร ์จ.ระยอง เม่ือวนัที่ 25 

สิงหาคม 2560 ไดเ้ขา้เยี่ยมชมสถานีรบั – จา่ยก๊าซธรรมชาติเหลว (Map Ta Phut LNG 

Terminal) บรษิทั พีทที ีแอลเอน็จ ีจ ากดั  

คร ัง้ท่ี 2  เม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2560 โดยคณะเขา้เยี่ยมชมศูนยค์วบคมุระบบก าลงัไฟฟ้าแห่งชาติ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
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4. โครงการลดการใชพ้ลงังานส าหรบัผูป้ระกอบการดว้ยศกัยภาพบริษทัจดัการพลงังาน (ESCO) 

 จดักิจกรรม ESCO Business Matching เจรจาธุรกิจเพื่อลดตน้ทุนดา้นพลงังานในสถาน

ประกอบการ คร ัง้ท่ี 1 เม่ือวนัที ่15 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอ้งแมจกิ 3 

ช ัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนช ัน่ หลกัสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสง่เสริมให ้

ผูป้ระกอบการที่สนใจจะด าเนินโครงการอนุรกัษพ์ลงังาน ไดมี้โอกาสมาพูดคุยกบัผูใ้หบ้ริการใน

ธุรกิจบริษทัจดัการพลงังาน และสามารถเลือกลงทุนรว่มกบับริษทัจดัการพลงังาน (ESCO) ได ้

อยา่งเหมาะสม ซึ่งมีผูใ้หค้วามสนใจเขา้รว่ม 85 คน โดยมีสถานประกอบการประเภทโรงงานและ

อาคารที่เขา้ร่วมทัง้สิ้น 23 บริษทั และมีบริษทัจดัการพลงังานเขา้ร่วมจ านวน 13 บริษทั จาก

กิจกรรม Business Matching ระหวา่งบริษทัจดัการพลงังานกบัสถานประกอบการมีจ านวน

ทัง้สิ้น 41 คู ่

  

 จดัเยีย่มชมสถานประกอบการท่ีประสบความส าเร็จดา้นการอนุรกัษ์พลงังานโดยกลไก ESCO ณ 

บริษทั สงขลาแคนนิ่ง จ  ากดั (มหาชน) จงัหวดัสงขลา ซึ่งสถานประกอบการดงักล่าวไดร้บัโล่

ประกาศเกียรติคุณ (ESCO Project Award 2016) จากกระทรวงพลังงานให ้เป็นสถาน

ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จจากการใชร้ะบบ ESCO ในงาน THAILAND ESCO FAIR 

2016 ทีผ่า่นมา โดยจดัข้ึนเม่ือวนัที ่22 พฤษภาคม 2561 โดยมีผูใ้หค้วามสนใจเขา้รว่มงานเยี่ยม

ชมทัง้สิ้น 32 คน 
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 จดังานสมัมนาเผยแพร่แนวทางส่งเสริมการใช ้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ  ส าหร ับ

ผูป้ระกอบการดว้ยศกัยภาพบรษิทัจดัการพลงังาน (ESCO) เพ่ือเผยแพรใ่หผู้ป้ระกอบการที่ยงัไม่

ทราบขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัจดัการพลงังานไดมี้ความรูค้วามเขา้ใจการด าเนินงาน การใหบ้ริการ

ของบริษทัจดัการพลงังาน ประโยชน์การจากการอนุรกัษพ์ลงังาน/พลงังานทดแทนดว้ยบริการ 

ESCO และเล็งเห็นถึงความส าคญัของการอนุรกัษพ์ลงังาน โดยจดัข้ึนเม่ือวนัที่ 23 พฤษภาคม 

2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอ้งราชาวดี ช ัน้ 2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเท็ล หาดใหญ ่

จงัหวดัสงขลา โดยมีผู ้ให ้ความสนใจเข ้าร่วมงานสัมมนาทัง้สิ้ น 52 คน และมีบริษ ัทจดั

การพลงังานเขา้รว่มออกบูธจ านวน 8 บรษิทั 

 

5. กิจกรรมอบรมวิชาการ 

 สถาบนัพลงังานเพ่ืออุตสาหกรรม ไดจ้ดักิจกรรมอบรมในหวัขอ้เรื่อง “การสรา้งจติส านึกดา้นการ

อนุรกัษพ์ลงังานอย่างย ัง่ยนื” เม่ือวนัที ่24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอ้งอนัดามนั 

ช ัน้ 6 โรงแรมซนิีค สุขุมวทิ ซอย 3 โดยไดร้บัเกียรติจากนาวาอากาศเอก ชอบ ลายทอง ซึง่เป็นผูท้ี่มีความ

ช านาญและเชี่ยวชาญในเรื่องการสรา้งจิตส านึกดา้นการอนุรกัษ์พลงังานอย่างย ัง่ยืน มาเป็นวิทยากร

บรรยายในครัง้น้ี ส าหรบักิจกรรมอบรมในครัง้น้ี มีผูส้นใจเขา้รว่มกิจกรรมจ านวนทัง้สิ้น 20 คน 
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ดา้นการจดัการบรรจุภณัฑแ์ละรีไซเคิล 

1. กิจกรรม “เปิดโลกบรรจภุณัฑ:์ Packaging creates value” 

 จดักิจกรรมศึกษาดูงานดา้นสิ่งแวดลอ้มและบรรจภุณัฑภ์ายใตช้ื่อกิจกรรม “เปิดโลกบรรจุภณัฑ:์ 

Packaging create value” เป็นปีที่3 มีเป้าหมายในการท าใหส้่งเสริมองคค์วามรูแ้ละสรา้งการ

แลกเปลี่ยนของภาคอุตสาหกรรมกบัผูป้ระกอบการและผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือใหเ้กิดการจบัคู่ต่อยอดสู่สงัคม

แห่งการบริโภคที่ย ัง่ยืนโดยจดัข้ึนทัง้สิ้น 7 ครัง้ อาทิ บริษทั อินเตอรไ์ฟเบอร ์คอนเทนเนอร ์จ ากดั เป็น

บริษทัที่มีการผลิตและรีไซเคิลแกว้ของ TGI ผลิตและรีไซเคิลบรรจภุณัฑก์ระดาษ โรงแรมเดอะสุโกศล 

เป็นโรงแรมที่ไดร้บัรางวลัใบไมเ้ขียว จากมูลนิธิใบไมเ้ขียว นวตักรรมการออกแบบบรรจุภณัฑข์องศูนย์

นวตักรรมอาหารและบรรจภุณัฑ ์(Food Innovation and Packaging Center)” หรือ FIN และบริษทั 

ดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั จงัหวดัเชยีงใหม่ ไดเ้ปลี่ยนโฉมบรรจภุณัฑเ์พ่ือการตลาด เป็นตน้  
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2. โครงการสรา้งตน้แบบสงัคมแห่งการบริโภคท่ีย ัง่ยนื 

 ด าเนินการรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 8 แหง่ในจงัหวดัปทมุธานี และส านกังาน 27 แห่ง

ในเขตศาลากลางจงัหวดัลพบุรี เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการคดัแยกบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ ดว้ยการสรา้งองค์

ความรูแ้ละสนบัสนุนใหเ้กิดกิจกรรมรวบรวมบรรจภุณัฑใ์ชแ้ลว้ เพ่ือน ากลบัไปสูก่ระบวนการรีไซเคิล โดย

พ้ืนทีต่น้แบบทีเ่กิดกิจกรรม อาทเิชน่ โรงเรยีนวดัชนิวราราม อาคารส านกังานของเทศบาลเมืองปทุมธานี

ทีท่  ากิจกรรมตลาดนดัรไีซเคลิ ชุมชนธรรมสุธีในเขตเทศบาลต าบลบางเดื่อทีท่  ากิจกรรมธนาคารขยะ และ

การเขา้มามีสว่นรว่มของรา้นรบั

ซื้ อของเก่า และในศาลากลาง

จงัหวดัลพบุร ีเกิดจดุ Drop-off 

และกิจกรรมตลาดนดัรีไซเคิลใน

ศาลากลางจงัหวดัเป็นประจ าทุก

เดือน สามารถรวบรวมวสัดุ     

รีไซเคิล ไดเ้ฉลี่ยเดือนละกว่า      

1 ตนั 

 
 

 

 

3. การจดัแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรูด้า้นการจดัการบรรจภุณัฑใ์ชแ้ลว้ 

 สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมจดัแสดงนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ความรูด้า้นการจดัการบรรจุภณัฑใ์ช ้

แลว้ ดว้ยแนวคิด CLP ทัง้ในรูปแบบชุดนิทรรศการ กิจกรรม Workshop โดยจดัรว่มกบัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน อาทิ กิจกรรมวนัสิ่งแวดลอ้มโลกของส านกัสิ่งแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร งานรกัชาติ

เฟสติวลัของสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ งานสปัดาห์วิทยาศาสตรข์องกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี เป็นตน้ ท ัง้น้ี สภาอุตสาหกรรมฯ ยงัรว่มกบัหน่วยงานต่างๆในการสง่เสริมการคดัแยกวสัดุ   

รไีซเคลิ ดงัน้ี  

1. กรมควบคุมมลพษิ ท ากิจกรรม ท02 ทีจ่ะสง่เสรมิใหข้า้ราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มคดัแยกวสัดุรไีซเคลิมาแลกสนิคา้ตอ่เน่ืองเป็นปีที ่2 ไดว้สัดุรไีซเคลิท ัง้สิ้น 1.31 ตนั 

2. กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ท ากิจกรรมตลาดนดัรีไซเคิล ที่สง่เสริมใหข้า้ราชการกรมฯ คดั
แยกวสัดุรไีซเคลิมาจ าหน่าย ตอ่เน่ืองเป็นปีที ่2 ไดว้สัดุรไีซเคลิท ัง้สิ้น 6.52 ตนั 

3. การส่งเสริมการจดัการบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้ บนเกาะหลีเป๊ะรว่มกบัมูลนิธิชยัพฒันา มูลนิธิ 3 อาร ์

และหน่วยงานตา่งๆ 
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4. อบรมใหค้วามรูเ้รื่องการจดัการบรรจภุณัฑแ์ก่บคุลากรในชมุชนเทศบาลต าบลบางสทีอง จ. นนทบรุี 

 เม่ือวนัที่ 25 พฤษภาคม 2561 สถาบนัการจดัการบรรจุภณัฑ์และรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดลอ้ม         

สภาอุตสาหกรรมฯ ไดเ้ขา้ไปใหค้วามรู ้ณ เทศบาลต าบลบางสีทอง จงัหวดันนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมาย

เป็นผูบ้ริหารเทศบาล พนกังานเทศบาล เจา้หนา้ที่เก็บขน ผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรทอ้งถ่ินรกัษโ์ลก ของ

เทศบาลต าบลบางสทีอง จ านวน 100 คน ซึง่มุ่งเนน้ใหค้วามรูเ้รือ่งการจดัการบรรจภุณัฑ ์แก่บุคลากรที่มี

ความส าคญัในเทศบาลและชุมชน เพ่ือใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปสูก่ารปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

5. อบรมใหค้วามรูเ้รื่องการจดัการบรรจภุณัฑแ์ก่บคุลากรในชมุชนองคก์ารบริหารส่วน ต าบลบางบวัทอง 

จ.นนทบรุี 

 เม่ือวนัที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 สถาบนัการจดัการบรรจภุณัฑแ์ละรีไซเคิลเพ่ือสิ่งแวดลอ้ม         

สภาอุตสาหกรรมฯ ยงัคงเดินหนา้ใหค้วามรูต้อ่ในพ้ืนทีจ่งัหวดันนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมคัร

ทอ้งถ่ินรกัษโ์ลก ของ อบต.บางบวัทอง จ านวน 400 คน ซึ่งมุ่งเนน้ใหค้วามรูเ้รื่องการจดัการบรรจภุณัฑ์

ในโครงการขยะฐานศูนย ์ซึ่งมุ่งเนน้ใหค้วามรูเ้รื่องการคดัแยกขยะ จดัการบรรจุภณัฑ์ แก่บุคลากรที่มี

ความส าคญัในเทศบาลและชุมชน เพ่ือใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปสูก่ารปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม  
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ดา้นอตุสาหกรรมการเกษตร 

1. โครงการส่งเสริมพชืพลงังานเพือ่ความย ัง่ยนื  

 สภาอุตสาหกรรมฯ ไดร้เิริม่โครงการสง่เสรมิพืชพลงังานเพ่ือความยัง่ยนืข้ึน เพ่ือรว่มผลกัดนัการ

ปลูกพืชพลงังาน เพ่ือสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูใ้ชแ้ละนโยบายการพฒันาพลงังานของประเทศ ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนของกระทรวงพลงังาน 

พ.ศ. 2558-2579 ในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดว้ยการใชท้ี่ดินที่ไม่เหมาะสมในการท า

การเกษตร ทีด่ินรกรา้ง หรอืในพ้ืนทีท่ีป่ลูกพืชเศรษฐกิจที่มีผลผลิตต า่หรือผลผลิตลน้ตลาด มารว่มปลูก

พืชพลงังาน เพ่ือน าไปเป็นพลงังานทดแทน ผลิตไฟฟ้า ใหไ้ดส้ม า่เสมอตอ่เน่ืองและมัน่คง 

2. โครงการ “พฒันาระบบการรบัรองสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจไทย ส าหรบัผูป้ลกูยางพารารายย่อย ดว้ยระบบ 

CoC/DDS และเตรียมความพรอ้มส าหรบัการรบัรองการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอย่างย ัง่ยนื”  

โครงการความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ การ

ยางแหง่ประเทศไทย (กยท.), องคก์ร PEFC (Program 

for the Endorsement of Forest Certification Scheme) และ

สภาอุตสาหกรรมฯ เพ่ือสรา้งความรูค้วามสามารถ

ของบุคลากรหลักในกลุ่มของ ไม้ยางพารา  เช่น 

เจา้หนา้ที่การยางแห่งประเทศไทย ทัง้ส่วนกลางและ

สว่นภูมิภาค สมาคมธุรกิจไมย้างพารา ผูป้ระกอบการ

ที่น าไมย้างพาราไปแปรรูป และส านกังานการรบัรองไมเ้ศรษฐกิจไทย เป็นตน้ ใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจ 

และสามารถส่งเสริมการรบัรองตามมาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภณัฑ์จากป่าไม้ (Chain of 

Custody: CoC) และการรบัรองสวนป่า (Forest Management : FM)  
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3. บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนบัสนุนการน าเทคโนโลยีดิจทิลัมาประยุกต์ใชส้ าหรบั

ภาคอตุสาหกรรมเกษตร 

 สถาบนัอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร ร่วมกบั ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิลั (DEPA) ลง

นามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเพ่ือด าเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมา

ประยุกตใ์ชส้ าหรบัภาคอุตสาหกรรมเกษตร เม่ือวนัที ่25 พฤษภาคม 2561 เพ่ือยกระดบัผูป้ระกอบการ

สินคา้เกษตรและอาหารใหมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนักบัสากลไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ซึ่งอยูร่ะหวา่งการรบั

สมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ โดยใหผู้ป้ระกอบการดา้นสินคา้เกษตรและอาหาร ส่งแผนการประยุกตใ์ช ้

เทคโนโลยดีิจทิลัทีเ่หมาะสมกบัธุรกิจของตนเอง มีผูส้นใจสมคัรเขา้รว่มโครงการแลว้ 13 ราย 

4. การร่วมท าโครงการพฒันาระบบการรบัรองภายใตT้hailand Forest Certification System กบั  

   ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
 

 สถาบันอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร ร่วมท าโครงการการพัฒนาระบบการรบัรองภายใต ้

Thailand Forest Certification System ส าหรบัการรบัรองมาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจ

อยา่งย ัง่ยืน (มอก.14061) และมาตรฐานห่วงโซก่ารควบคมุผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้(Chain of Custody: 

CoC) เพ่ือพฒันาระบบและรูปแบบการรบัรองภายใต ้Thailand Forest Certification System ในการ

รบัรองมาตรฐานการจดัการสวนป่าไมเ้ศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน (มอก.14061) และมาตรฐานห่วงโซ่การ

ควบคุมผลิตภณัฑจ์ากป่าไม ้(CoC) ส าหรบัไมเ้ศรษฐกิจที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย และ สง่เสริม 

สนบัสนุนและสรา้งหน่วยรบัรอง (Certification Body) และหน่วยรบัรองระบบงาน (Accreditation 

Body) ของไทยเพ่ือด าเนินการใหร้ะบบการรบัรองภายใต ้Thailand Forest Certification System 

ไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ มีผูป้ระกอบการเขา้ร่วมโครงการฯ มอก.14061 (SFM) 8 ราย 

มอก.2861 (CoC) 8 ราย 

5. การด าเนินงานร่วมกบัคณะท างานจดัท าขอ้ตกลงเป็นหุน้ส่วนดว้ยความสมคัรใจระหว่างประเทศไทย 

กบั สหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) 

 การด าเนินการเก่ียวกบัไมน้อกมาตรา 7 บนทีด่ินเอกชน (การยืนยนัความถูกตอ้งของไมบ้นที่ดิน

เอกชน (ไมน้อกมาตรา 7)) ซึง่ไดมี้การแกไ้ขเอกสารแนวทางการด าเนินการเก่ียวกบัไมน้อกมาตรา 7 บน

ที่ดินเอกชน และ การควบคมุไมน้ าเขา้ (Due Diligence System: DDS) มีการประชุมกลุ่มยอ่ยเฉพาะ

ผูป้ระกอบการภาคเอกชน เก่ียวกบัความเป็นไปไดใ้นการท า DDS รวมถึงการปรบัแกเ้อกสาร DDS เพ่ือ

ลดความยุง่ยากในการด าเนินการและเพ่ือใหส้ามารถใชไ้ดจ้รงิ 
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ดา้นการตา้นทุจริต (Anti - Corruption) 
 

1. สมัมนาเชงิปฏบิตัิการเรื่อง “บทบาทภาคธุรกิจกบัการตา้นทุจริตติดสนิบน” 

    ศูนย์ปฎิบตัิการต่อตา้นการทุจริต กระทรวง

อุตสาหกรรม จดัส ัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง 

“บทบาทภาคธุรกิจกบัการตา้นทุจริตติดสินบน” 

เม่ือวนัที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม รามา

กา ร์ เ ด ้นส์  โ ด ย มี คุณ นิ กร  สุ ศิ ริ ว ัฒนนนท ์        

รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะประธาน

คณะท างานต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ ร่วมเป็นวิทยากร

งานเสวนาและอภิปรายในหวัขอ้ “บทบาทภาค

ธุรกิจกบัการตา้นทุจริต” ภายใตโ้ครงการบทบาท

ภาคธุรกิจกบัการตา้นทุจริตติดสินบน เพ่ือเสริมสรา้งเครือข่ายการป้องกนัการทุจริต และรบัฟังความ

คิดเห็นและแลกเปลี่ยนขอ้มูลของภาคสว่นที่เก่ียวขอ้ง เสริมสรา้งกระบวนการมีส่วนรว่มจากภาคเอกชน

เพ่ือรว่มเป็นเครอืข่ายในการป้องกนัการทจุรติมีผูป้ระกอบการและผูส้นใจเขา้รว่ม จ านวน 126 คน 

 

2. งานต่อตา้นคอรร์ปัชนั 2560 

 สภาอุตสาหกรรมฯ เขา้รว่มงานวนัต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ ปี 2560 น าโดย คณุนิกร สุศิริวฒันนนท ์  

รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ พรอ้มคณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่สภาอุตสาหกรรมฯ กวา่ 200 คน เขา้

รว่มกิจกรรมประจ าปี อาท ิ

 เม่ือวนัที่ 6 กนัยายน 2560 องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) จดัเสวนา ภายใตห้วัขอ้ 

“รฐับาลใหม่ ! คอร์รปัชนัเก่า?” ในงานวนัต่อตา้นคอรร์ปัชนั 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา       

แกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรลัเวลิด ์กรุงเทพฯ เพ่ือเป็นเวทีระดมความคิด

เสนอแนวทางป้องกนั มิใหน้กัการเมือง (แบบเก่า) กลบัมาท ารา้ยประเทศและปลุกระดมพลงั

ประชาชนทุกภาคสว่น ใหมี้สว่นรว่มต่อตา้นและปราบปรามคอรร์ปัชนัของประเทศไทย และรว่ม

สรา้งภูมิคุม้กนัใหก้บัสงัคมไทย 
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  “งานวนัต่อตา้นคอรร์ปัชนัสากล (ประเทศไทย)” จดัโดย ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครฐั (ป.ป.ท.)  องค์กรต่อตา้นคอร์รปัชนั (ประเทศไทย) ภาคี

เครอืข่ายภาครฐั ภาครฐัวสิาหกิจเอกชน และภาคประชาสงัคม ภายใตแ้นวคิด : Zero Tolerance 

คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เม่ือวนัที่ 9 ธนัวาคม 2560 ณ หอ้งแกรนด ์ไดมอนด ์บอลรูม ศูนย์

แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในวนัดงักล่าวไดร้บัเกียรติจากพลเอก 

ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธานในพิธี และประกาศเจตนารมณใ์นการต่อต ้าน

การคอรร์ปัชนั โดยมีผูเ้ขา้ร่วมงานจากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องคก์ร

อสิระ ภาคการศึกษา ประชาชน และสือ่มวลชน ประมาณ 3,000 คน 
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ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

1. การจดังานกาชาด ประจ าปี 2560 

     

 กิจกรรมงานกาชาด ประจ าปี 2560 โดยสภากาชาดไทย ไดง้ดการจดังานออกรา้นกาชาดเพ่ือ

ถวายความอาลยัแด่การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร สภาอุตสาหกรรมฯ ไดร้่วมจดัท าสลาก

บ ารุงกาชาดไทย จ านวน 4,000 เล่ม และมีรายรบัสุทธิทูลเกลา้ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมาร ีจ านวน 2,138,675 บาท  

 

2. โครงการหอ้งสมุดสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

  เปิดโลกแห่งการเรียนรู ้และปลูกฝังรกัการอ่าน

ใหก้บันกัเรียน เยาวชน และประชาชนทัว่ประเทศ 

ภายใตแ้นวคิด “อ่านหนงัสือ เปิดความคิด ชีวิต

เปลีย่น” โดยปรบัปรุงหอ้งสมุดเก่าใหก้บัโรงเรียน

ที่ขาดแคลน มอบหนังสือ สื่อการเรียน และสื่อ

เสริมทักษะ ต่อ เ น่ือง เ ป็นปีที่  8 จ านวน 12 

โรงเรียน ซึ่งต ัง้แต่ปี 2553 เป็นตน้มา ส่งมอบไป

แลว้ 61 โรงเรียน ใน 41 จงัหวดั โดยมุ่งเนน้สนบัสนุน

พัฒนาหอ้งสมุดของโรงเรียนใหมี้ความสมบูรณ์มาก

ยิ่งข้ึน รวมจ านวนหนงัสือและสื่อเสริมทกัษะที่ไดม้อบไป

แลว้ไม่นอ้ยกว่า 65,000 เล่ม มีนกัเรียนทัว่ประเทศไม่

นอ้ยกว่า 50,000 คน และประชาชนในชุมชนที่ไดร้บั

ประโยชน์จากโครงการฯ รวมถึงให ้การสนับสนุน

ส่งเสริมกิจกรรมหอ้งสมุดแก่โรงเรียนที่ไดร้บัมอบใน

โครงการฯอยา่งตอ่เน่ืองเสมอมา 
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3. โครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจกัรยาน 7,000 คนั ปันรกั...สู่โรงเรียนขาดแคลน” 

 

 

 

 

 

 

 

  ในวาระโอกาสที่สภาอุตสาหกรรมฯ ครบรอบ 50 ปี ไดจ้ดัโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบ

จกัรยาน 7,000 คนั ปันรกั…สู่โรงเรยีนขาดแคลน” ใหโ้รงเรยีนตา่งๆทัว่ประเทศ มอบแก่เด็กนกัเรียนที่มี

ฐานะยากจนและบา้นอยูห่า่งไกลโรงเรยีน สามารถยมืใชเ้พ่ือสะดวกในการมาโรงเรยีน เป็นการชว่ยสง่เสริม

ดา้นคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยใหส้ภาอุตสาหกรรมจงัหวดั คดัเลือกโรงเรียนที่นกัเรียนมีฐานะทางบา้น

ยากจน ประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน ไม่มีบริการรถสาธารณะ โดยทางโรงเรียนแจง้ความ

จ านงในการขอรบัจกัรยานมาจดัสรรใหแ้ก่นกัเรียนดว้ยวธีิ “ยมืเรียน” และส่งเอกสารการสมคัรเขา้รว่ม

โครงการฯไปยังสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั ที่โรงเรียนตั้งอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด จากนั้น

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั ท าหนา้ที่พิจารณาความเหมาะสมคดัเลือกโรงเรียนที่ผ่านการ

คดัเลือกสง่มายงัสภาอุตสาหกรรมฯ เพ่ือจะท าการจดัสง่จกัรยานใหก้บัสภาอุตสาหกรรมจงัหวดั ไดจ้ดัพิธี

สง่มอบจกัรยานใหก้บัโรงเรยีน โดยมอบจกัรยานรวมทัง้โครงการฯ จ านวน 7,743 คนั 
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4. โครงการ “ธารน า้ใจช่วยเหลอือทุกภยัภาคใต”้  

สภาอุตสาหกรรมฯ ได ้จ ัด โครงการ    

“ธารน า้ใจช่วยอุทกภยัภาคใต”้ เพ่ือให ้

การช่วยเหลือสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 

และผูป้ระสบอุทกภยัภาคใต ้โดยมีผูร้่วม

บริจาคเงิน จ านวน 2,565,717.83  บาท 

และสิ่งของใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

ซึ่งสภาอุตสาหกรรมฯไดน้ าเงินบริจาค

จดัซื้อสิ่งของที่มีความจ าเป็นในการด ารง

ชพี และสิง่ของที่ไดร้บัจากการบริจาค สง่ไปยงัสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัต่างๆ เพ่ือน าไปมอบแก่ผูป้ระสบ

อุทกภยัตามทีต่า่งๆ 

5. โครงการ “ส.อ.ท. รวมใจช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัฯ” 

    จากสถานการณ์อุทกภัยในหลาย

จงัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ

ปร ะ เทศ ไทย  ซึ่ ง ส่ ง ผลก ร ะทบต่ อ

หน่วยงานภาครัฐ  ที่พักอ าศัยของ

ประชาชน การคมนาคมขนส่ง หา้งรา้น

ภ า ค ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ร ว ม ทั้ ง ส ม า ชิ ก          

สภาอุตสาหกรรมฯ สภาอุตสาหกรรมฯ 

และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม จึงได ้

รว่มกนัด าเนินงานกิจกรรมเพ่ือสงัคมข้ึน 

โดยการระดมเงินและสิ่งของ เพ่ือให ้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัยจากเหตุการณ์ด ังกล่าว ซึ่งได ้

ประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนสมาชิก และผูมี้จิตศรทัธาทัว่ไป ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ สนบัสนุนโครงการ  

“ส.อ.ท.รวมใจช่วยเหลือผูป้ระสบภยัฯ” 

ทั้ง น้ี  เ งินสนับสนุนและสิ่ งของดังกล่าว                

สภาอุตสาหกรรมฯและ มูล นิ ธิพัฒนา

อุตสาหกรรม ไดร้วบรวมและน าไปบริจาค

ต่อ โดยส่งผ่านไปทางสภาอุตสาหกรรม

จงัหวดัที่ประสบภยั ไดน้ าเงินไปช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัในพ้ืนที่ต่อไป โดยการระดมทุน 

รบับริจาคเพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ผ่าน

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดยไดร้บัเงิน

บรจิาคจ านวน 1,411,000 บาท และสิง่ของอกีจ านวนมาก 
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6. โครงการ “ส.อ.ท. ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน า้ท่วมแขวงอตัตะปือ สปป.ลาว” 

 คุณสุพนัธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ รบัมอบเงินบริจาค เสื้อผา้ และ อาหารเด็ก

ออ่น เพ่ือชว่ยเหลือผูป้ระสบภยัน า้ทว่มแขวงอตัตะปือ สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวและเม่ือวนัที ่

27 กรกฎาคม 2561 ท ัง้น้ี นางพชันี ธนาพรสิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ไดร้บัมอบหมายจาก 

ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ รว่มกบั สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัอุบลราชธานี ในการน าสิ่งของยงัชีพที่ไดร้บั

การบรจิาคผ่านทางสภาอุตสาหกรรมฯ และมูลนิธิพฒันาอุตสาหกรรม เพ่ือน าไปใหค้วามชว่ยเหลือแก่ผู ้

ประสบอุทกภยัอนัเน่ืองจากสนัเข่ือนเซเป่ียน-เซน า้นอ้ยแตก แขวงอตัตะปือ สปป.ลาว 
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