รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ดกระบี่ ได้ ดาเนิ น การจัด ท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นตัวกาหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ซึ่งในการดาเนินงานของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
กระบี่ ได้มีการติดดตามความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ตามแผนการดาเนินงานเป็นประจาอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้ บริห าร และกองตรวจราชการ สานักปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม ผ่าน
รายงานผลการประชุมประจาเดือน และระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (I-plan) มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 3,829,186.35 บาท ประกอบด้วย งบดาเนินงาน 1,817,265.24 บาท
คิดเป็นร้อยละ 47.46 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร งบรายจ่ายอื่น 1,512,921.11 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 39.51 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร และงบลงทุน 499,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 13.03
ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,829,186.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3,829,186.35
3,829,186.35

ภาพรวม

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบดาเนินงาน

เบิกจ่าย

499,000
499,000
1,512,921.11
1,512,921.11
1,817,265.24
1,817,265.24
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2. ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2562
สานั กงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มีผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. โครงการติด ตามประเมิณผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม (จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี)
แผนการดาเนินงาน
1.1 กิจกรรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเปูาหมายจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทั้งปี จานวน 1,808,600.- บาท โดยรวบรวมข้อมูลจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ต่ออายุ
ค่าภาคหลวงแร่ ฯลฯ และรายงานผลการดาเนินงานทุกเดือน
1.2 กิจกรรมติดตามการดาเนินงานของทุกฝุาย เปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกเดือนและ
จัดทาสรุปการดาเนินงานติดตามการประเมินผลนาเสนออุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่และรายงานผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (I-plan) ทุกเดือน
1.3 งบประมาณรายจ่ายอื่น เป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรดาเนินโครงการฯ จานวน 2 คน จานวน
288,000.- บาท
ผลการดาเนินงาน
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานค่าธรรมเนียมเหมืองแร่ ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ค่าธรรมเนียมขยายโรงงาน ค่าธรรมเนียมสัมปทาน มีผลการดาเนินงาน
เป็นจานวนเงิน 2,858,566.- บาท คิดเป็นร้อยละ 158.05 ของแผนที่กาหนดทั้งปี
- ติดตามและจั ดเก็ บ ภาษีร ายได้ อื่นๆ ได้ แก่ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าเช่าอสั งหาริม ทรัพ ย์ ค่ าปรั บ
เปรี ย บเที ย บคดี รายได้ เ บ็ ด เตล็ ด ซึ่ ง จั ด เก็ บ เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น มี ผ ลการด าเนิ น งาน เป็ น เงิ น จ านวน
21,269,462.- บาท คิดเป็นร้อยละ 220.18 ของแผนที่กาหนดทั้งปี (9,660,000.- บาท)
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนด รวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบประมาณที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด
กระบี่ ผลการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนที่กาหนดทั้งปี (12 ครั้ง)
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คือ การให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
หรือประชาชนทั่ว ไปที่มาติดต่อประสานงานกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ทั้งกลุ่มนโยบายและ
แผนงาน กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม มีผลการดาเนินงานทั้งสิ้น 90.27 ของแผนที่กาหนดทั้งปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค
1. มูลค่าจากการแจ้งประกอบกิจการโรงงาน มีผลการดาเนินงานเป็นเงิน 941,337,855.- บาท
คิดเป็นร้อยละ 207.71 ของแผนที่กาหนดทั้งปี (453,190,000.- บาท)
2. มูลค่าการลงทุนจากการแจ้งประกอบกิจการในส่วนขยายโรงงาน มีผลการดาเนินงานเป็นเงิน
237,300,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 192.32 ของแผนที่กาหนดทั้งปี (123,390,000.- บาท)
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
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3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ผ่านระบบ
สารสนเทศ (Iplan) ภายใต้การติดตามประเมินผล ของกองตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2. โครงการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์ อก. ปี พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน
40,000.- บาท ในการดาเนิน โครงการทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาอุต สาหกรรมระดับ จัง หวัด
พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกรอบทิศทาง แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด
ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพปัญ หาและสภาพแวดล้อ มที่เ กิด ขึ้น ในปัจ จุบัน และเชื่อ มโยงกับ แผนยุท ธศาสตร์
สานัก ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน และจังหวัดกระบี่
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นาไปเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานและจัดทาคาขอ
งบประมาณ ทั้งนี้ ได้คานึงถึงความสาคัญในด้านกระบวนการ รูปแบบ และคุณภาพของแผน ซึ่งสิ่งสาคัญ คือ
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถผลักดันแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. จัดประชุมระดมความคิดเห็นทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ปี
2560-2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 45 คน
2. รายงานสรุปผลการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
และนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้ความเห็นชอบ
3. จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ส่งให้สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
ผลการดาเนินงาน
- ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อศึกษาสารวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด มี
ผลการดาเนินงาน จานวน 123 ราย
- จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงานเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ และเสริ มสร้างทักษะการบริ ห ารจั ดการธุรกิจอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในระดับจังหวัดให้ มี
โครงสร้างการผลิตที่สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจ
ให้มีผลิตภาพสูงขึ้น มีผลการดาเนินงาน จานวน 101 ราย
- ให้คาปรึกษาแนะนาเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทางผลการดาเนินงาน จานวน 272 ราย
- ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ในรูปแบบ
เอกสาร/Electronic File และ Website ผลการดาเนินงาน จานวน 266 ราย
ทั้งนี้ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 404,000.- บาท ใช้ไป
404,000.- บาท คิดเป็น ร้อยละ 100
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4. โครงการจัดทาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อการชี้นาเตือนภัยเศรษฐกิจ
การจัดทาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อการชี้นาเตือนภัยเศรษฐกิจของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมในจังหวัดกระบี่ ซึ่งจาเป็นต้องมีข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว
น ามาเป็ น ข้อมูล ประกอบการตัดสิ น ใจลงทุน วางแผนในการพัฒ นาเศรษฐกิจชี้นาเตือนภัยทางเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมในจังหวัด โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
1. จัดทารายงานเตือนภัย ทางเศรษฐกิจโดยการวิเคราะห์ ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมแล้วนามา
ประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยระดับจังหวัด
2. จัดกิจกรรมทารายงานการวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
3. จัดกิจกรรมรายงานภาวะเศรษฐกิจ ราย 6 เดือน
4. จัดกิจกรรมจัดทาฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริหาร เปูาหมายปี พ.ศ. 2562
5. จัดกิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทาเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วนถูกต้อง
6. จัดทาและปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรการบริการของ สอจ.
ทั้งนี้ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 70,000.- บาท ใช้ไป
70,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อการชี้นาเตือนภัยเศรษฐกิจ ทาให้
ผู้ประกอบการโรงงาน ประชาชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ฐานข้อมูลในการตัดสินใจได้ ใช้เป็น
เครื่องวัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในระดับจังหวัดและบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน และมีฐานข้อมูล
ผู้ รั บ บริ ก ารเพื่ อ ช่ ว ยสื บ ค้ น และให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ โดยมี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ให้ กั บ
ผู้ประกอบการและผู้สนใจผ่านทาง website ของ สอจ.กระบี่
5. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมการ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มสมาชิกเครือข่ ายฯ กลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่สู่นโยบายประเทศไทย 4.0 และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการ ส่วนราชการ ในรูปแบบเครือข่ายเฝูาระวังการเกิดผลกระทบ
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อลดข้อร้องเรียนซ้าซากจากปัญหามลพิษจากโรงงาน
โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สารวจและประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการ โดยการจัดประชุม
ชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ จานวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจานวน 31 ราย (เปูาหมาย 25 ราย)
2. จั ด ฝึ ก อบรม/บรรยายเพื่ อ เพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการด้ า นเครื อ ข่ า ยอุ ต สาหกรรมรั ก ษ์
สิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่ และ
ศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายอื่น ดังนี้
2.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการด้านเครื อข่ายฯ จานวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
จานวน 30 ราย
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2.2 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม พร้อม
เชื่อมโยงเครื่อข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 13 ราย
3. จัดทาฐานข้อมูลของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดกระบี่
ทั้งนี้ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 85,500.- บาท ใช้ไป
85,550.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยอุ ต สาหกรรมรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ท าให้
เครือข่ายคอยสอดส่องดูแลและเฝูาระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม หากเกิดขึ้นก็จะสามารถ
แก้ไขได้ทัน สร้างการมีส่วนร่วมในเครือข่ายฯอย่างมีนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน มีระบบฐานข้อมูล
เครื อข่ายฯ บนเว็บไซต์ และระบบเชื่อมโยงการบูรณาการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกั บกระทรวงอุตสาหกรรม
สาหรับจังหวัดกระบี่มีเครือข่ายเกิดขึ้นใหม่ 1 เครือข่าย จานวนสมาชิก 31 ราย
6. โครงการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินการ
1. ดาเนินการจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้าบริเวณลาน้าสายหลัก ลาธาร คู คลองและบึง
ที่สาคัญในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเปูาหมายของโครงการ จานวน 12 ครั้ง/ปี
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเชิญชวนสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ตามเปูาหมายโรงงานที่ต้องเข้าร่วมโครงการ จานวน 2 ราย
3. จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
แนวทางการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน ” ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมมรกต (ชั้น 1) ตาบลปากน้า อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 30 คน
ประกอบด้วย สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ตัวแทน
อาเภอเมืองกระบี่ อาเภอเขาพนม หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่ดาเนินการ
ตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจนประสบผลสาเร็จ เพื่อขยายผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ยั่งยื น ในระหว่างวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต มีผู้ เข้าร่ว มกิจกรรม จานวน 13 คน
ประกอบด้ ว ย สถานประกอบการโรงงานอุต สาหกรรมในพื้ น ที่จั งหวั ดกระบี่ เครื อ ข่า ยรั ก ษ์สิ่ งแวดล้ อ ม
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 จัดฝึกอบรมชี้แจง ทาความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชนด้วย
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
6. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ดาเนินการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
7. จั ดกิจ กรรมถ่ายทอดความรู้ระหว่างสถานประกอบการที่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมจนประสบผลสาเร็จในพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการอื่นเพื่อขยายผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างยั่งยืน และให้คาปรึกษาแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ
8. ตรวจประเมินและจัดทาข้อมูลเป็นรายสถานประกอบการ รวมทั้งรายงานประเมินผลและสรุปโครงการ
9. งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 51,000.- บาท ใช้ไป 51,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100
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7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
การประกอบกิจการโรงงานในปัจจุบันนอกจากต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ ว ยังต้อง
ประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมจากการดาเนินกิจการของตนในอนาคตด้วยซึ่งแนวทาง
ประกอบกิจการเพื่อให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจึงเป็นคาตอบของการดารงอยู่ของสถานประกอบการในปัจจุบัน
และอนาคต โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เพื่อเชิญชวน
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ และสร้างกระแสความต้องการบริโภคสินค้าที่ได้ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียว
2. จัดจ้างที่ปรึกษาในการดาเนินการ ดังนี้
2.1 จัดสัมมนาชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาและรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียวสิ่งจูงใจและสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
2.2 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อรับการยกระดับ จานวน 25 ราย
3. ตรวจกากับและติดตามการจ้างที่ปรึกษา สรุปประเมินผลการดาเนินโครงการฯ
ทั้งนี้ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 343,000.- บาท ใช้ไป
343,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เพื่อ
เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ และสร้างกระแสความต้องการบริโภคสินค้าที่ได้ตราสัญลักษณ์
อุตสาหกรรมสีเขียวจานวน 30 รายประกอบด้วย
ระดับที่ 1 จานวน 25 ราย
ระดับที่ 2 จานวน 5 ราย
ปัจจุบันมีสถานประกอบการ แจ้งความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน 25 ราย ส่ง
กรอ. เพื่อพิจารณาเรียบร้อย จานวน 16 ราย ดังนี้
ระดับที่ 1 จานวน 4 ราย ดังนี้
o บริษัท วู้ดเวอร์ค จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ ศ3-34(1)-1/39กบ
o ชุมนุมสหกรณ์การยางกระบี่ จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-52(3)-39/57กบ
o บริษัท พรเทพ คอนกรีตโปรดักส์ จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-58(1)-3/49กบ
o บริษัท คลีน เพาเวอร์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88-72/53กบ
o บริษัท กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88(2)-134/56กบ
o บริษัท กระบี่ เวสท ทู เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-89-28/56กบ
o บริษัท สุพัฒน์พารากอน จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34(1)-7/61กบ
o บริษัท สินทอง โฮม เซ็นเตอร์ จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-58(1)-77/59กบ
o บริษัท มาร์ โซลาร์ จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88(1)-53/61กบ
o บริษัท เอส.เค.อาร์.วู้ด จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34(1)-28/61กบ
o บริษัท เกษตรสิทธิ จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-43(1)-30/47กบ
o บริษัท พาราโดม จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34(1)-1/43กบ
o บริษัท ไทยศรีทอง จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88-101/54กบ
o บริษัท อัลฟุาวู้ด จัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34(1)-2/45กบ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
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o บริษัท กระบี่วู้ดอินดัสตรี้ส์ จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-34(1)-1/43กบ
o บริษัท ยูนิวานิชน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-2(5)-12/57กบ
ระดับที่ 2 จานวน 9 ราย ดังนี้
o บริษัท ยูนิวานิชน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) สาขาลาทับ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-7(1)-1/46กบ
o บริษัท ยูนิวานิชน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) สาขาลาทับ ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-7(1)-1/17กบ
o บริษัทปูนซิเมนต์ไท(ทุ่งสง) จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 23999/16019,24000/16020
o ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ จากัด (สาขาอ่าวลึก) ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-7(1)-5/47กบ
o บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-7(1)-28/58กบ
o หจก.กระบี่พิณัฐมาศ ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-58(1)-299/57กบ
o หจก.กระบี่พิณัฐมาศ ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-58(1)-61/56กบ
o บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-7(1)-3/57กบ
o บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จากัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ3-89-9/59กบ
- กิจกรรมจัดจ้างที่ปรึกษา การดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาและกาหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
ได้พิจารณากาหนดร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
2. ส่งหนังสือให้บริษัทที่ปรึกษาฯ ยื่นข้อเสนอ
3. คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ร่วมกันพิจ ารณาคัดเลือกที่
ปรึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ปรากฏว่ามีทีมที่ปรึกษาเข้ามานาเสนอด้าน
เทคนิคและข้อเสนอด้านราคา จานวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จากัด
4. จังหวัดกระบี่ ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จากัด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
5. สอจ.กระบี่ ได้จัดทาสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ กับบริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จากัด
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562
6. บริษัทฯ ที่ปรึกษา จัดสัมมนาชี้แจงโครงการ พร้อมรับสมัครสถานประกอบการที่ขอรับการยกระดับ
ในระดับที่ 2 จานวน 20 ราย ระดับที่ 3 จานวน 3 ราย และระดับที่ 4 จานวน 2 ราย ในวัน จันทร์ที่
8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องมรกต โรงแรมกระบี่ ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
8. การดาเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานชุมชนให้มีคุณภาพ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นที่
ยอมรับของตลาด สาหรับจังหวัดกระบี่เป็นหน่วยรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
ในปั จ จุบั น มีผลิ ตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบีย นตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) ทั้งสิ้น 256 ราย
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดกระบี่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประดับมุก ผ้าบาติก เมล็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว และน้าพริกแกง
ทั้งนี้ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 235,500.- บาท ใช้ไป 235,500.- บาท
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
1. กิจกรรมการให้การรับรอง มผช.
1.1. รับคาขอใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 35 คาขอ
1.2. ตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตส่งตรวจสอบ จานวน 30 คาขอ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
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1.3. จั ดประชุมคณะกรรมการรับรอง มผช. เพื่อพิจารณาให้ การรับรอง มผช. ที่ผ่ านการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ จานวน 1 ครั้ง
1.4. การจัดทาใบรับรอง จานวน 11 ฉบับ
2. กิจกรรมการตรวจติดตามผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.1 การตรวจสถานที่ผลิต โรงเรือนที่ผลิตสะอาดถู กสุขลักษณะ เป็นระเบียบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจานวน 13 ราย
2.2 การสุ่มซื้อตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวน 6 ราย
เพื่อส่งหน่วยตรวจสอบว่าผู้ได้รับการรับรองยังคงรักษาคุณภาพการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับหรือไม่ผ่านเกณฑ์
2.3 ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ จานวน 6 ราย
9. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (CIV)
มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ใน 9 มาตรการนโยบายรัฐบาลในการยกระดับ
เศรษฐกิจฐานชุมชน Local Economy โดยดึงธุรกิจขนาดใหญ่มาช่วยสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใน
ท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ เศรษฐกิจฐานราก
โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้ดาเนินการในด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ SMEs เพื่อรองรับ
การท่องเที่ยวชุมชน และกาหนดคัดเลือกชุมชนเปูาหมาย ดังนี้
1. ชุมชนมุสลิมใกล้อ่าวนางเส้นทางศึกษาธรรมชาติและวิถีพอเพียง บ้านนาตีน (เรือหัวโทงจาลอง
ผ้าบาติก ของใช้ของที่ระลึกแปรรูปจากผ้าบาติก)
2. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วชมวิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนบ้ า นดิ น แดงและชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วแห่ ง การเรี ย นรู้ เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ ตามรอยพระเศวตฯช้างเผือกชั้นเอก คู่บารมีรัชกาลที่ 9 อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ (กล้วยหอมทอง
กาแฟคั่ว กาแฟสด)
3. ชุมชนมุสลิมโบราณเชียวชาญงานหัตถกรรม ตาบลเกาะกลาง อาเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
(เตยปาหนัน)
ทั้ง นี้ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวัด กระบี่ ได้ รั บจั ด สรรงบประมาณ 25,000.- บาท ใช้ ไ ป
25,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
- เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด กระบี่ ร่ ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษาจากศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเก็บข้อมูลการพัฒนาหมู่บ้านกลุ่มเปูาหมายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลด Application สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนภายใต้ชื่อ
77 มีดีมาโชว์ หรือ the best products ผ่านทางระบบ Android และ ios และส่งหนังสือเชิญชวน
ผู้ประกอบการเปิดหน้าร้านผ่าน Application
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10. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดาเนินงาน
สอจ.กระบี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,000.- บาท ใช้ไป 3,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100
โดยได้ดาเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ลดการใช้ดุลพินิจ เพิ่มความโปร่งใส การปฏิบัติงาน
กระบวนงานอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายโรงงาน จานวน 2 รุ่น ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการปี 2562
งบ/โครงการ
ได้รับจัดสรรแล้ว
ใช้ไป (บาท)
(บาท)
งบลงทุน
- ทาสัญญาแล้ว 496,500 บาท
งบดาเนินงาน
- งบดาเนินงาน แผน 1 ค่าเช่าบ้าน ค่าประกันสังคม
(25,500)
- งบดาเนินงาน แผน 2 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
- งบดาเนินงาน แผน 3 – ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
(เพิ่มเติม)
รวมงบดาเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
- ค่าใช้จ่ายในการติตามประเมิณผลตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ อก.
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์ อก.
พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบตั ิ
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมในภูมิภาค
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเพื่อการชี้นา
เตือนภัยเศรษฐกิจ
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม
- ค่าใช้จ่ายในการบริห ารจัดการลุ่ มน้าและวางระบบธรร
มาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชน
(มผช.)
- โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว
- ค่าใช้จ่ายในการปูองกันการทุจริตเชิงรุก
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (CIV)
รวมงบรายจ่ายอื่น
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น

499,000.00

499,000.00

38,402.35

คงเหลือ
(บาท)

เบิกจ่าย
ร้อยละ

-

100.00

38,402.35

0.00

100.00

1,691,300.00 1,691,299.43
90,186.89
90,186.89

0.75
0.00

100.00
100.00

1,817,265.24 1,817,265.24

0.00

100.00

263,800.00

263,800.00

0.00

100.00

55,484.00

55,484.00

0.00

100.00

404,000.00

404,000.00

0.00

100.00

70,000.00

70,000.00

0.00

100.00

85,500.00

85,500.00

0.00

100.00

51,000.00

51,000.00

0.00

100.00

235,500.00

235,500.00

0.00

100.00

343,000.00

343.000.00

0.00

100.00

3,000.00
3,000.00
25,000.00
25,000.00
1,512,921.11 1,512,921.11
3,829,186.35 3,829,186.35

0.00
0.00
0.00
0.00

100.00
100.00
100.0
100.0
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3. ผลการดาเนินงานโครงการภายใต้งบพัฒนาจังหวัดกระบี่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับจัดสรรโครงการงบพัฒนาจังหวัดกระบี่ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดังนี้
3.1 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เรือหัวโทงจาลอง งบประมาณ 800,000.- บาท
ผลการดาเนินงาน
- ได้ดาเนินการร่าง TOR ประชุมคณะกรรมการกาหนด TOR เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561
- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561
- เปิดซองและได้อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561
- ลงนามสัญญาจ้างกับบริษัท เวิร์คปริ้นท์ จากัด วงเงิน 470,000.- บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
วันเริ่มต้นสัญญา 28 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 27 มีนาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันผู้ว่าจ้างได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลสาหรับการออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ ณ กลุ่มชุมชนตลิ่งชันบ้านคลองรั้ว ตาบลตลิ่งชัน
อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
- ได้ ดาเนิ น การพิ จ ารณาร่ า งต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฉลากและบรรจุ ภั ณ ฑ์ เ รื อ หั ว โทง เมื่ อ วั น ที่
5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
- ผู้ รั บ จ้ า ง โดยบริ ษั ท เวิ ร์ ค ปริ้ น จ ากั ด ได้ ส่ ง มอบงานต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ รื อ หั ว โทงจ าลอง
ประกอบด้วย ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ,บรรจุภัณฑ์ จานวน 10 รูปแบบ และฉลาก จานวน
10 รูปแบบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดขอบเขตการดาเนินงานตาม (TOR) และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดาเนินตรวจรับพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประชุม สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดกระบี่
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิต ภัณฑ์เรือหัวโทงจาลองรูปแบบใหม่ ในระหว่างวันที่
24 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2562 ณ กศน.ตาบลตลิ่งชั น ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
จานวน 60 คน จานวน 5 หลักสูตร ได้แก่
 หลักสูตร : ผ้าพันคอบาติก วันที่ 25-26 มิ.ย.62
 หลักสูตร : กระเป๋าคาดเอวปักลายเรือหัวโทง วันที่ 26-27 มิ.ย.62
 หลักสูตร : พวงกุญแจ วันที่ 27 มิ.ย.62
 หลักสูตร : แม่เหล็กติดตู้เย็น วันที่ 28 มิ.ย. 62
 หลักสูตร : ซิลล์สกรีน วันที่ 29 มิ.ย.62
3.2 โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีกระบี่
กิจกรรม : พัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์น้าแร่ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่
งบประมาณ 1,417,400.- บาท
ผลการดาเนินงาน
- ได้ด าเนิ น การจั ด สั มมนาเครื อ ข่า ยการพัฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ เ ครื่ อ งส าอางจากน้ าแร่ เพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิต ภัณฑ์ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่
ฟร้อนท์เบย์ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 98,600.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.95
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- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องสาอางจากน้าแร่ เปูาหมายจานวน 150 ราย ระหว่างวันที่ 4- 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยน้าขาว อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากน้าแร่ ได้ด้าเนินการจ้างศูนย์เชี่ยวชาญ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กิจกรรมย่อย การ
ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน (อย. และ/หรือ มผช.) โดยด้าเนินการดังนี
1. การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้าพุร้อนเค็ม จานวน๑ตัวย่างแบบสุ่มตรวจ ณ น้าพุร้อนเค็ม
อาเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2. การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์น้ าแร่ธ รรมชาติจั งหวัดกระบี่ เพื่ อใช้ในการทดสอบประสิ ทธิภ าพ
ผลิตภัณฑ์โดยผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาตามสูตรที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กาหนด ประกอบด้วย
(๑) สเปรย์น้าแร่ธรรมชาติ
(๒) เซรั่มบารุงผิวหน้าจากน้าแร่ธรรมชาติ
(๓) สบู่เหลวบารุงผิวกายจากน้าแร่ธรรมชาติ
(๔) โลชันบารุงผิวกายจากน้าแร่ธรรมชาติขนาด
(๕) ครีมกันแดดจากน้าแร่ธรรมชาติ SPF ๕๐
โดยจะต้องจัดทาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ ที่สะอาด ปิดได้สนิท และสามารถปูองกันการ
ปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกภายนอกได้
ทั้ ง นี้ การตรวจวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากน้ าพุ ร้ อ นเค็ ม ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อสามารถนาผลการวิเ คราะห์ไ ปยื่น ขอจด
ทะเบียนตามมาตรฐาน มอก.เอส ๑๕-๒๕๖๑ หรือ มาตรฐาน มอก.เอส ๑๔-๒๕๕๑ หรือ มผช. ๕๕๑/๒๕๕๓
3. การศึกษาความพึงพอใจประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากน้าพุร้อนเค็ม โดยอาสาสมัคร
หลังใช้ผลิตภัณฑ์ จานวน 200 รายในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง จานวน 3 ผลิตภัณฑ์ และได้
ดาเนินการจัดจ้างศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย เพื่อทดสอบกับอาสาสมัครโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 499,600.- บาท
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ามันจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ RSPO ในโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
มีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน โรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ลานเท และเกษตรกร และรับสมั ครเข้าร่วม
โครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้
- บริษัท ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จากัด อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
- บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จากัด อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
- บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จากัด อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
- ลานเท จานวน ๓๐ ราย
- เกษตรกร จานวน ๑๐๐ ราย
2. แต่งตั้งคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพน้ามันปาล์มจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะ
กรรมการฯ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมคณะกรรมการฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงงานสกัด
น้ามันปาล์มที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อวางกรอบแนวทางในการดาเนินการพัฒนาปาล์มน้ามันเข้าสู่ระบบคุณภาพที่
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ตอบสนองความต้องการในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการฯ ทั้งนี้ ยังเป็น
การส่งเสริมการทางานที่บูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
3. จัดฝึกอบรมระบบมาตรฐาน RSPO ให้กับภาคีเครือข่าย เกษตรกรลานเท และโรงงานสกัดน้ามัน
ปาล์ม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
4. นาภาคีเครือข่าย เกษตรกร ลานเท โรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ศึกษาดูงาน
โรงงานสกัดน้ามันปาล์มที่ได้นาระบบมาตรฐาน RSPO ไปใช้ ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562
ณ บริษัท ยูนิวานิชน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ บริษัท นิวไบโอดีเซล จากัด
อาเภอท่าฉาง และบริษัท เอส.พี.โอ.อะโกรอินดัสตรี้ส์ จากัด อาเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน เกี่ยวกับการบริหารจัดการสวนการบารุงรักษา ครั้งที่ 1
เมื่อวัน ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ไร่ตะวันหวาน อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่ และครั้งที่ 2 เมื่อวัน ที่
28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
6. จัดฝึกอบรมลานเทในการรับซื้อปาล์มน้ามันคุณภาพ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม
กระบี่รอยัล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
7. จัดฝึกอบรมโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
8. ติดตามประเมิน ผลการดาเนินงานโรงงานสกัดน้ามันปาล์มที่เข้าร่ว มโครงการฯ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จากัด อาเภอลาทับ จังหวัดกระบี่
สรุปผลการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1
- โรงงานสกัดน้ามันปาล์มที่เข้าร่วมโครงการได้ดาเนินการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย RSPO โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน ลานเท และผู้ประกอบการโรงงาน ที่เป็นลายลักษณ์
อักษรภายใต้ชื่อ “กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ามัน RSPO ไทยอินโด อาเภอลาทับ” เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของมาตรฐานการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน RSPO จานวน 8 ข้อปฏิบัติ อาทิเช่น
การจัดทาคู่มือข้อตกลงระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การจัดตั้ง Line กลุ่มในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก มีเอกสาร
หลักฐานแสดงสิทธิการใช้ที่ดินของสมาชิกอย่างถูกต้อง มีการจัดทาแผนรายรับ – รายจ่าย (6 เดือน) มีการบริหาร
จัดการน้า ดิน แมลง ศัตรูพืชภายในกลุ่ม การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม
และถูกต้อง การจัดทาแผนการลดมลพิษ (น้าเสีย อากาศเสีย ก๊าซเรือนกระจก) และไม่พบการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จากัด อาเภอเขาพนม และ
บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จากัด อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
สรุปผลการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2
- โรงงานสกัดน้ามันปาล์มที่เข้าร่วมโครงการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี 2562 ในการสรรหา
เกษตรกรภาคีเครือข่าย RSPO โดยในช่วงไตรมาส 1 - 2 ได้ออกพื้นที่พบปะเกษตรกร/ลานเท เพื่อเชิญชวน
สมัครเข้าร่วมเป็นกลุ่มภาคีเครือข่าย ซึ่งได้รับผลตอบรับจากเกษตรกรและผู้ประกอบการลาน เทเป็นอย่างดี
โดยมีเปูาหมายคือ เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันและผู้ประกอบการลานเทในพื้นที่อาเภอเขาพนม และอาเภอเหนือคลอง
ซึ่งขณะนี้มีภาคีเครือข่ายลานเทในพื้นที่ จานวน 5 ลานเท และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจ แต่ยังไม่ได้
มีการจัดตั้งคณะกรรมการในกลุ่ มภาคี เครือข่ายเป็นลายลักษณ์อักษร โรงงานฯ มีแผนการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลรักษาปาล์มน้ามันและระบบมาตรฐาน RSPO และได้มีการติดต่อประสานงานบริษัท Outsource
เข้ามาวางระบบต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ RSPO เพื่อให้สามารถยื่นขอใบรับรองได้ในอนาคตต่อไป
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- โรงงานฯ มีความมุ่งมั่นและต้องการเข้าร่วมโครงการ RSPO เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ามัน ในด้านของคุณภาพของผลผลิต การบริหารจัดการสวนปาล์มน้ามันตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
ปลายน้า ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ โรงงานฯ ได้รับทราบหลักการการดาเนินการในเบื้องต้น แต่ยังไม่ได้
ดาเนินการโครงการ RSPO อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากโรงงานยังขาดความพร้อมของเอกสารหลักฐาน
และยัง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในลั ก ษณะการด าเนิ น งานตามหลั กเกณฑ์ RSPO ในเชิ งลึ ก เพื่ อ น ามาใช้
ประกอบการยื่นขอรับใบรับรอง จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการให้คาแนะนาปรึกษา
เกี่ยวกับการยื่นขอใบรับรอง RSPO ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค
- การดาเนินการตามหลักเกณฑ์ RSPO มีหลักการ เกณฑ์ข้อกาหนด ตัวชี้วัดมาตรฐาน และ
เอกสารที่เกี่ย วข้องค่อนข้างยุ่ งยาก ซับ ซ้อน ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามหลั กการ RSPO
ค่อนข้างสูง ทาให้เป็นอุปสรรคในการดาเนินการยื่นขอใบรับรอง
ข้อเสนอแนะ
1. หน่ วยงานภาครัฐ ที่เกี่ย วข้องจัดให้ มีกิจกรรมประกวดลานเท เพื่อเป็นการกระตุ้นการ
พัฒนาคุณภาพลานเท
2. ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการส่ ง เสริ ม หรื อ ให้
คาแนะนาหลักการ RSPO แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการลานเทและโรงงาน
3.การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ
4. ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และแก้ ไ ขปั ญ หาของเกษตรกรอย่ า งจริ ง จั ง
โดยเฉพาะเรื่องราคาผลผลิตปาล์มน้ามันตกต่า และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องปัจจัยการผลิต
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงงานสกัดน้ามันปาล์มเข้าร่วมโครงการ โดยมีโรงงานฯ เข้าร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาโรงงานสกัดน้ามันปาล์มจังหวัดกระบี่ เข้าสู่ระบบคุณภาพ
จานวน 18 โรง ประกอบด้วย โรงงานสกัดน้ามันปาล์ม แบบหีบแยก จานวน 16 โรง และโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
แบบหีบรวม จานวน 2 โรง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
(สกัดน้ามันปาล์ม) ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านโรงงาน เพื่อพิจารณา
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม และดาเนินการออกตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานฯ
ที่เข้าร่วมโครงการ
3. ออกตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานสกัดน้ามันปาล์ ม แบบหีบแยก จานวน 16 โรง และ
โรงงานสกัดน้ามันปาล์ม แบบหีบรวม จานวน 2 โรง ในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 22 สิงหาคม 2562
4. สรุปผลการตรวจประเมินมาตรฐานโรงงานฯ พร้อมทั้งมอบโล่ และประกาศนียบัตรให้กับ
โรงงานฯ ที่เข้ารับการตรวจประเมิน จานวน 17 โรง โดยมีโรงงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับ Gold จานวน
13 โรง ระดับ Silver จานวน 1 โรง และประกาศนียบัตร จานวน 3 โรง ทั้งนี้ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันตัวอย่าง จานวน 3 ราย เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการทาปาล์มน้ามันคุณภาพต่อไป
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ผลการเบิกจ่ายงบโครงการจังหวัดกระบี่ภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบ/โครงการ

ได้รับจัดสรร

ใช้ไป

คงเหลือ

เบิกจ่าย
ร้อยละ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตน้ามันปาล์มจังหวัดกระบี่
- กิจกรรมการพัฒนาโรงงานสกัดน้ามันปาล์มจังหวัด
865,100.00 569,778.00 295,322.00 65.86
กระบี่เข้าสู่ระบบคุณภาพ
2. โครงการชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนวิถีกระบี่
- กิจกรรม : พัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้าง
1,417,400.00 902,651.20 514,748.80 63.68
มูลค่าเพิม่ ผลิตภัณฑ์นาแร่
้ ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
กระบี่
3. โครงการออกแบบและจัดทาบรรจุภัณฑ์เรือหัวโทงจาลอง
- กิจกรรม : ออกแบบผลิตภัณฑ์เรือหัวโทงจาลอง
800,000.00 800,000.00
100.00
รูปแบบใหม่ พร้อมบรรจุภัณฑ์และฉลาก
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น
3,082,500.00 2,272,429.20 810,070.80 73.72
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