รายงาน

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สอจ.ชลบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ ดังนี้
งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (แผน 1)
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (แผน 2)
๓. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (แผน ๓)
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่ายสะสม

83,827.00
1,872,800.00
86,804.98
2,043,431.98

75,427.00
1,872,800.00
86,804.98
2,035,031.98

คงเหลือ

เบิกจ่ายร้อยละ

8,400.00
8,400.00

89.98
100.00
100.00
99.59

2. รายงานเรื่องร้องเรียนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
- เรื่องร้องเรียน จานวน 78 เรื่อง ดาเนินการแล้ว จานวน 78 เรื่อง
กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- ไม่มีรายงานเรื่องร้องเรียน
๓. รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 สรุปรายงานการเงิน
รายได้ที่จัดเก็บทั้งหมด
90,442,109.87 .-บาท แยกเป็น
(1) ค่าธรรมเนียมโรงงานอุตสาหกรรม
29,308,849.80 .-บาท
(2) ค่าธรรมเนียมค่าภาคหลวงแร่และอื่นๆ
61,133,260.07 .-บาท
3.2 การดาเนินงานของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
3.2.๑. การพิจารณาขออนุญาตต่าง ๆ
๑) ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
2) ขออนุญาตขยายโรงงาน
3) แจ้งประกอบกิจการโรงงาน
๔) ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
๕) แจ้งประกอบกิจการโรงงาน ส่วนขยาย
๖) ออกเลขทะเบียนเครื่องจักร ร.๒/๑
๗) ขออนุญาตน้ามันเครื่องเก่าใช้แล้ว
๘) แบบสอบถามการให้บริการ

จานวน 15๑ ราย
จานวน 42 ราย
จานวน 1๒9 ราย
จานวน 414 ราย
จานวน 2๗ ราย
จานวน 13 ราย
จานวน ๑29 ราย
จานวน 1,000 ราย

3.2.๒. การตรวจสอบตามกิจกรรมต่าง ๆ
1) ตรวจเพื่อกากับดูแล
จานวน 966 ครั้ง
(แจ้งประกอบ,ติดตามคาสั่ง,ต่ออายุ,ติดตามค่าธรรมเนียมรายปี)
๒) ตรวจด้านสิ่งแวดล้อม (น้าเสีย-อากาศเสีย-กากอุตสาหกรรม) จานวน 1,191 ครั้ง
3) ตรวจด้านความปลอดภัย
จานวน 868 ครั้ง
(หม้อไอน้า-อัคคีภัย-ไฟฟ้า-วัตถุอันตราย)

-23.2.3 ผลการตรวจ
1) เรียบร้อย/ยุติเรื่องได้
๒) เลิกกิจการ
๓) สั่งปรับปรุงแก้ไข
4) ดาเนินคดี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

751 ราย
41 ราย
33 ราย
30 ราย

3.3 การดาเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังนี้
๑.คาขอประทานบัตร ต่ออายุประทานบัตร
จานวน -/๒.คาขออาชญาบัตร/อาชญาบัตรผูกขาดสารวจแร่
จานวน -/๓.ใบอนุญาตประกอบการทาเหมือง
จานวน
4.ใบอนุญาตนาแร่เข้าในราชอาณาจักร
จานวน 16
5.ใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร
จานวน
6.ตรวจสอบการนาแร่เข้า-ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร
จานวน 11
7.ส่งตัวอย่างแร่เพื่อทาการวิเคราะห์
จานวน 11
8.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่
จานวน
9.ตรวจสอบรายงานประจาเดือนเกี่ยวกับการทาเหมือง แต่งแร่
จานวน 134
10. ตรวจสอบกรณีร้องเรียน/การดาเนินคดี/เปรียบเทียบปรับ/
จานวน
คัดค้าน/ติดตาม
11.การอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานโม่ บด และย่อยหิน จานวน 3/3
12.การรับชาระค่าภาคหลวงแร่
จานวน 29/51

ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย
ฉบับ
ฉบับ
ครั้ง
ครั้ง
ฉบับ
ฉบับ
ครั้ง
ราย/ครั้ง
ราย/ครั้ง

4. โครงการสาคัญ
1. ดาเนินการด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ให้คาปรึกษาแนะนาด้านคุณภาพให้กับประชาชนทั่วไป, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,
ผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดชลบุรี จานวน 200 ราย
2. โครงการศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี
- รับคาขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
- ให้คาปรึกษาแนะนาเบื้องต้น
- ส่งต่อปัญหาของ SME ไปยังหน่วยงานร่วม
3. งานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจาจังหวัด
- ให้คาปรึกษาผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ประจาจังหวัดชลบุรี
- สรุปการอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจา จังหวัดชลบุรี
จานวน ๔๔ ราย วงเงิน 2๒๔,4๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน)
4. โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini ITC) จังหวัดชลบุรี
- ให้คาปรึกษาแนะนา ด้านการดาเนินธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการ SME/ผู้ประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมชุมชน (OTOP)/วิสาหกิจชุมชน จานวน 15 ราย
- ให้คาปรึกษาแนะนา ด้านการออกแบบฉลาก/บรรจุภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการ SME/
ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุมชน (OTOP)/วิสาหกิจชุมชน จานวน 24 ราย

-35. การด าเนิ น งานโครงการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ การเตื อ นภั ย เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัดชลบุรี เพื่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล
(Big Data)
5.1 ข้อมูลชี้นาและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ชลบุรี รายไตรมาส
จานวน 4 รายงาน
5.2 ข้ อ มู ล รายงานการวิเคราะห์ โครงสร้ างอุ ต สาหกรรมระดั บ จั งหวัด ชลบุ รี จ านวน 1
รายงาน
5.3 รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดชลบุรี
5.3.1 รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมราย 6 เดือน จานวน 2 ฉบับ
5.3.2 รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนภาคอุตสาหกรรมรายเดือน จานวน 12 ฉบับ
6. การดาเนินงานโครงการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
สรุ ป ผลการตรวจประเมิ น ฯ และจั ด นิ ท รรศการให้ ค วามรู้ กั บ ชุ ม ชนในเขตที่ ตั้ ง โรงงาน
ณ โรงเรียน อบต. คลองกิ่ว เรียบร้อยแล้ว
7. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
- การดาเนินการเป็นไปตามแผนครบถ้วน
8. การดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค
- การดาเนินการเป็นไปตามแผนครบถ้วน
9. การดาเนินงานโครงการการสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
- การดาเนินการเป็นไปตามแผนครบถ้วน
10. โครงการศูนย์ช่วยเหลือ SMEs (SMEs Support & Rescue Center)
รายงานการรับเรื่องศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ (SMEs Support & Rescue Center)
จานวน
(ราย)
ชลบุรี

จานวน
(เรื่อง)

การเงิน

การตลาด

การขอรับความช่วยเหลือ SMEs (เรื่อง)
การ
การขออนุญาต
การผลิต คดีความ
บริหาร
และมาตรฐาน
จัดการ
อื่นๆ

อื่น ๆ

775
932 501
77
30
66
8
20
230
- SME Support & Rescue Center จังหวัดชลบุรี ได้ให้การช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทาง
ธุรกิจ ที่ให้ความช่วยเหลือครบถ้วนทุกด้านแล้ว จานวน 510 ราย

5. ผลประเมินการดาเนินการ
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สอจ.ชบ.

งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่ายสะสม

คงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ

83,827.00

75,427.00

8,400.00

89.98

2.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (แผน 2)

1,872,800.00

1,872,800.00

-

100.00

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (แผน 3)

86,804.98

86,804.98

-

100.00

2,043,431.98

2,035,031.98

8,400.00

99.59

งบดาเนินงาน
1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (แผน 1) + ค่าเช่าบ้าน

รวมงบดาเนินงาน

งบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ อก.

287,300.00

287,300.00

-

100.00

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์ อก.

32,400.00

32,400.00

-

100.00

70,000.00

70,000.00

-

100.00

85,500.00

85,500.00

-

100.00

309,256.02

309,256.02

-

100.00

404,639.00

404,639.00

-

100.00

25,000.00

25,000.00

-

100.00

211,500.00

211,500.00

-

100.00

15,000.00

15,000.00

-

100.00

23,400.00

23,400.00

-

100.00

11.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

2,000.00

2,000.00

-

100.00

12. ค่าใช้จ่ายในศูนย์พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

10,000.00

10,000.00

-

100.00

รวมงบรายจ่ายอื่น

1,475,995.02

1,475,995.02

-

100.00

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทังสิน

3,519,427.00

3,511,027.00

8,400.00

99.76

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการ
เตือนภัย ฯ
4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มนาและวางระบบธรรมา
ภิบาลสิ่งแวดล้อม
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมใน
ภูมิภาค
7.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมโครงการยกระดับหมู่บ้าน
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (CIV)
8. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.)
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว
10. ค่าใช้จ่ายในการต่อยอดยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
OTOP ลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา กลุ่ม (D)

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

ปัญหา/อุปสรรค
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 และ 2 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงกาหนด เนื่องจาก
แผนการดาเนิ น งานของโครงการส่ ว นใหญ่ จ ะเริ่ม ดาเนิ น การในไตรมาส 2 เป็ น ต้น ไป จึงไม่ ส อดคล้ องกั บ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่กระทรวงกาหนด
2. การปรั บ ปรุ ง ข้ อ กฎหมายและระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ นระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 ท าให้
ผู้ประกอบการบางส่วนขาดความเข้าใจและเกิดความล่าช้าในการเข้ารับบริการ
แนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุง
1. ควรมีการประชุมเพื่ อวางแผนการดาเนิน งานให้ ส อดคล้ อ งกับเป้าหมายการเบิก จ่ายที่ก ระทรวง
กาหนด
2. ให้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้อยู่ในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสานักงานฯ เช่น เว็ปไซต์ส านักงาน เพจเฟสบุ๊ค หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ในบริเวณสานักงาน

--------------------------------------

