รายงานการประชุมสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ชั้น 2
*************************************************************
ผู้มาประชุม
1. นายบุญสิทธิ์ เรืองผล
2. นางสาวสุภัชรี กุกุทพันธ์
3. นางนงเยาว์ เชาว์ชะตา
4. นายศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์
5. นายจิณณวัตร อนันทมาศ
6. นางสาวชลธิรัตน์ ยิ่งสั้ว
7. นางจันทนา เบ่าอุบล
8. นางสาวเพ็ญศิตา สิงหพันธ์
9. นายพิสิทธิ์ เชี่ยวงาน
10. นางสาวสุกัญญา สรรเสริญ
11. นางสาวณัฐสุดา ไกรสินธุ์
12. นางสาวปวิณา วิเชียรฉาย
13. นายเอกนันท์ แก้วมนตรี
14. นางสาวอังสนา แซ่ด่าน
15. นางสาวกมลทิพย์ เพชรเครือ
16. นางสาวกิรติกา เดิมชัย
17. นายณรงค์กร เนตร์ขา
18. นายชวลิต สมศรี
19. นายอชิระวิชญ์ เกื้อคลัง
20. นางสาวศรัญญา บุญคง

อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ
วิศวกรชานาญการ
วิศวกรชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ส 4
นักวิชาการอุตสาหกรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการมาตรฐาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานทาความสะอาด

เริ่มประชุมเวลา

10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน :

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งเรื่องสาคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้
1. ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งได้ย้ายไปประจาตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ณ สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ขอแสดงความยินดีกับ นายจิณณวัตร อนันทมาศ ตาแหน่ง วิศวกรชานาญการ
ซึ่งได้ย้ายไปประจาตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ณ สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดระนอง
/3.การเข้าร่วมประชุม...
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3. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการดาเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพ
องค์กรกลุ่มที่ 3 ณ ห้องประชุมสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการต้อนรับ
นายกอบชัย สั งสิ ทธิ ส วัส ดิ์ ปลั ด กระทรวงอุ ตสาหกรรมและคณะ ในโอกาสเดิน ทางมา
ราชการในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2563 ซึ่งประธาน
มอบหมายให้ นายศิวะกร สุขทอง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางนงเยาว์
เชาว์ช ะตา หั ว หน้ ากลุ่ มส่ งเสริมและพัฒ นาอุตสาหกรรม และนางสาวชลธิรัตน์ ยิ่งสั้ ว
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดาเนินการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน:

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563
ขอใหที่ป ระชุม ร่ว มกันพิจารณารายงานการประชุม ครั้ง ที่ 1/2563 เมื่อวัน ที่
5 กุมภาพันธ์ 2563

มติที่ประชุม

-ไม่มีการแก้ไขรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา
3.1 การ CLEANSING ข้อมูลโรงงาน/การจัดเตรียมแฟ้มข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมตาม
พ.ร.บ. โรงงานฉบับใหม่
วิศวกรชานาญการ
ผลการดาเนินงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(นายศิวฤกษ์) :
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มีโรงงานจาพวก 3 รวมทั้งสิ้นจานวน 342 โรง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. โรงงานที่แจ้งประกอบกิจการแล้ว
จานวน 267 โรง
2. โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบกิจการ
จานวน 60 โรง
ทั้งนี้ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (ก.รอ.) ได้ดาเนินการติดตามประสานงาน (ข้อที่2)
โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบกิจการแล้ว จานวน 30 ราย จาก 60 ราย พบว่า โรงงานที่ยัง
ไม่ดาเนินการแจ้งประกอบกิจการ มีสาเหตุดังนี้
- ขอขยายระยะเวลาการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
- โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
- โรงงานอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้าง
- โรงงานที่มีแนวโน้มจะหยุดประกอบกิจการ เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย
โดยมีโรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบกิจการที่ ก.รอ. ยังไม่ได้ดาเนินการติดตามประสานงานผู้
ประกอบกิจการ จานวน 30 ราย ซึ่ง ก.รอ. จะดาเนินการติดตามประสานงานให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
4. โรงงานหยุดประกอบกิจการ
จานวน 15 โรง
5. โรงงานที่มีแรงม้าต่ากว่า 50 แรงม้า จ านวน 55 โรง ซึ่ ง ก.รอ. ยั ง ไม่ ไ ด้
ดาเนินการตัดออกจากระบบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากรอหนังสือสั่งการจากสานัก
กฎหมายเพื่อดาเนินการดังกล่าว
/แผนการดาเนินงาน...
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แผนการดาเนินงานเดือนมีนาคม 2563
- ติดตามการประกอบกิจการโรงงานที่ยังไม่ดาเนินการแจ้งประกอบกิจการ จานวน 30 โรง
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ดาเนินการดังนี้
1. ด าเนิน การติ ดตามการประกอบกิจการโรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบกิจการ
จานวน 60 โรง
2. ดาเนินการติดตามการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3 ประเภท 3 (2) ที่ยัง
ไม่แจ้งประกอบกิจการ และรายงานผลในที่ประชุมวาระถัดไป
3. สาหรับโรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบกิจการและยังไม่ได้ดาเนินการติดตาม ให้ ก.รอ.
ดาเนินการติดตามให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563
4. ให้ดาเนินการ CLEANSING ข้อมูลโรงงานให้เป็นปัจจุบัน
5. จั ดทาทะเบียนคุมโรงงานที่หยุดประกอบกิจการ จานวน 15 โรง โดยให้ระบุ
รายละเอียดการหยุดประกอบกิจการแต่ละโรงอย่างชัดเจน และรายงานผลในที่ประชุมวาระถัดไป

3.2 การดาเนินการระบบ I-Industry
นักวิเคราะห์
ผลการดาเนินงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
นโยบายและแผน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้ดาเนินการเข้าใช้ระบบ I-industry รวมทั้งสิ้น
ชานาญการพิเศษ : จานวน 15 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 4 ราย ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล ผูข้ อใช้บริการ
เรื่อง
1. นายธราธิป ทองเจิม แจ้งขยายระยะเวลาแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
2. พ.ต.ท.ประพันธ์ ศรีไตรรัตน์ แจ้งหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว
3. นายสัญญา หลานรอด แจ้งหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว
4. นายสมคิด กี่บุตร
แจ้งหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว

วันที่
05/02/2563
18/02/2563
18/02/2563
02/02/2563

2. กลุ่มนโยบายและแผนงาน จานวน 11 ราย ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล ผูข้ อใช้บริการ
เรื่อง
1. นายปราโมทย์ ชูชมกลิ่น
ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
2. นายฐานะเชษฐ์ สุวัฒนากุลวงศ์ ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
3. นายชีพ บุญปลอด
ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
4. นายวิชัย เกียรติโอฬาร
ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
5. น.ส.เกวลิน ตั้งชีววัฒนกุล ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
6. นายสุทิน หนูรินทร์
ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
7. นายปัญญา หลานรอด
ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
8. นายพิเชฐ คามี
ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
9. นายมณเฑียร ขันแข็ง
ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
10. นางสุจินดา ผิวดา
ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
11. นายสิทธิชัย บ่อม่วง
แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน

วันที่
03/02/2563
05/02/2563
06/02/2563
07/02/2563
12/02/2563
14/02/2563
18/02/2563
24/02/2563
25/02/2563
27/02/2563
28/02/2563
/3. กลุ่มส่งเสริม…
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3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
การดาเนิ น งานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของกลุ่ มส่ งเสริมและพัฒ นา
อุตสาหกรรม (ก.สอ.) เป็ นการออกพื้น ที่ เพื่ อเยี่ย มและพบปะผู้ ประกอบการ และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID- 19 ทาให้ผู้ประกอบการติดต่อสอบถามโดยใช้
โทรศัพท์หรือ Line ขอคาปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แทนการ walk in สาหรับโครงการ SME
ตามแนวประชารัฐ ขณะนี้หมดเขตการรับสมัคร จึงไม่มีสถิติการเข้าใช้ระบบ I-industry
4. กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ก.พร.) ไม่ได้ประจาการ
อยู่ ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ โดยจะเข้ามาปฏิบัติราชการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
และไม่มีเครื่องอ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ จึง ทาให้ไม่มียอดสถิติของ
การเข้าใช้ระบบ I-industry
แผนการดาเนินงานประจาเดือนมีนาคม 2563
- ดาเนินการเข้าใช้ระบบ I-industry ทุกครั้ง หากมีผู้มาติดต่อราชการ ณ สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานดาเนินการเข้าใช้ระบบ I-Industry ทุกครั้งที่มีผู้มา
ติดต่อราชการ และให้ ก.พร. ดาเนินการเข้าใช้ระบบ I-industry โดยให้ดาเนินการเข้าใช้
ระบบร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ

3.3 การตรวจกากับดูแลสถานประกอบกิจการโรงงาน
วิศวกรชานาญการ
ผลการตรวจกากับดูแลโรงงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(นายศิวฤกษ์) :
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (ก.รอ.) กาหนดแผนการตรวจกากับดูแลโรงงาน ประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน 192 โรง/ครั้ง มีผลการดาเนินการตรวจกากับดูแลโรงงาน
สะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2563 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้นจานวน
87 โรง/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.31 ของแผนการตรวจกากับฯ ทั้งหมด
โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก.รอ. ได้ดาเนินการตรวจกากับฯ ทั้งสิ้นจานวน 16
โรง/ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อโรงงาน
1. บริษัท อิเรเดี้ยน โซล่าเพาเวอร์ 3 จากัด
2. บริษัท ปณวัฒน์ รีนิวเอเบิล จากัด
(ลาดับที่ 88)
3. บริษัท ปณวัฒน์ รีนิวเอเบิล จากัด
(ลาดับที่ 89)
4. นางบัวทอง สายชนะ
5. บริษัท ชัยชนะพาราวู๊ด จากัด
6. บริษัท ซาราฟ ไบโอแก๊ส เอ็นเนอร์ยี จากัด

ประเด็นการตรวจ
ขอขยายระยะเวลาแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
ขอขยายระยะเวลาแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
ขอขยายระยะเวลาแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
แจ้งหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว
ขอขยายระยะเวลาแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
สภาวะฉุกเฉินเกิดเหตุเพลิงไหม้
/ตาราง...
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รายชื่อโรงงาน
7. บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอร์ยี จากัด
8. บริษัท เตยหอมอุตสาหกรรม จากัด
9. บริษัท จิรัสย์ จากัด
10. พ.ต.ท.ประพันธ์ ศรีไตรรัตน์
11. บริษัท จิรัสย์ 2019 จากัด
12. บริษัท ยูนิวานิชน้ามันปาล์ม จากัด
(มหาชน) (ลาดับที่ 7 (1) )
13. บริษัท ไทยอินโด ปาล์ม ออยล์
แฟคทอรี่ จากัด
14. บริษัท อิเธอนัล ไฟเบอร์ อินดัสทรี จากัด
15. บริษัท ยูนิวานิชน้ามันปาล์ม จากัด
(มหาชน) สาขาลาทับ (ลาดับที่ 88)
16. นางดวงตา ศรีสุริยะ

ประเด็นการตรวจ
ร้องเรียนมลภาวะทางอากาศ
แจ้งประกอบกิจการโรงงาน
แจ้งหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว
แจ้งหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว
มลภาวะทางน้า/อากาศ
มลภาวะทางน้า/อากาศ
มลภาวะทางน้า/อากาศ
แจ้งหยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว
มลภาวะทางน้า/อากาศ
เลิกประกอบกิจการโรงงาน

แผนการตรวจกากับดูแลโรงงานประจาเดือนมีนาคม 2563
ก.รอ. กาหนดแผนการตรวจกากับดูแลโรงงานประจาเดือนมีนาคม 2563 จานวน
16 โรง/ครั้ง
มติที่ประชุม
นักวิชาการ
อุตสาหกรรม :

รับทราบ
3.4 การตรวจกากับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่/โรงโม่หิน
ผลการตรวจกากับดู แลการประกอบกิจ การเหมือ งแร่ / โรงโม่หิ น ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2563
1) กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ก.พร.) กาหนดแผนการตรวจกากับ
ดูแ ลการประกอบกิจ การเหมือ งแร่/ โรงโม่หิน ประจาปีง บประมาณ 2563 จานวน
11 สถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น 44 ครั้ง/ปี มีผลดาเนินการตรวจกากับฯ สะสม ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 11 สถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของแผนการตรวจกากับฯ ทั้งหมด
โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ดาเนินการตรวจกากับฯ ทั้งสิ้น จานวน 3 สถาน
ประกอบการ รวมทั้งสิ้นจานวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
- โรงโม่หิน จานวน 3 โรง ประกอบด้วย
1.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด ตรังสหพัฒนา
จานวน 1 ครั้ง
1.2 ห้างหุ้นส่วนจากัด สหเพชรเกษม
จานวน 1 ครั้ง
1.3 ห้างหุ้นส่วนจากัด ยอดโพธิ์ศิลาทอง จานวน 1 ครั้ง
2) ผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มี
รายละเอียดดังนี้
- ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 1,151,495 บาท
/- รายได้เบ็ดเตล็ด...
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- รายได้เบ็ดเตล็ด (ค่าคาขอ, ค่าใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร, ดอกเบี้ย
ค่าภาคหลวงแร่ , และค่า ผลประโยชน์ตอบแทนพิ เศษเพื่ อประโยชน์ แก่รั ฐ ) จานวน
70,600 บาท
3) คาขออนุ ญาตส่ งแร่อ อกนอกราชอาณาจั กรประจ าเดือ นกุ มภาพั นธ์ 2563
รวมทั้งสิ้นจานวน 7 คาขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ยื่นคาขอ

ชนิด

1. บริษัท วานิชยิปซั่ม
จากัด
2. บริษัท วานิชยิปซั่ม
จากัด
3. บริษัท อัครพัฒไม
นิ่ง จากัด
4. บริษัท อัครพัฒไม
นิ่ง จากัด
5. บริษัท อัครพัฒไม
นิ่ง จากัด
6. บริษัท วานิชยิปซั่ม
จากัด
7. บริษัท เอสซีจี
อินเตอร์คอร์เปอเรชั่น
จากัด

ยิปซั่ม
แอนไฮ
ไดรต์
ยิปซั่ม
ยิปซั่ม
ยิปซั่ม
ยิปซั่ม
หิน

จานวน
ประเทศ
เลขที่ใบอนุญาต
วันที่อนุญาต
(เมตริกตัน)
4,400 อินโดนีเซีย 2020181000008 24 ก.พ. 63 –
24 มี.ค. 63
4,400 อินโดนีเซีย 2020181000009 24 ก.พ. 63 –
24 มี.ค. 63
5,000
มาเลเซีย 2020181000010 21 ก.พ. 63 –
21 มี.ค. 63
5,000
มาเลเซีย 2020181000011 21 ก.พ. 63 –
21 มี.ค. 63
5,000
มาเลเซีย 2020181000012 21 ก.พ. 63 –
21 มี.ค. 63
5,000
มาเลเซีย 2020181000013 21 ก.พ. 63 –
21 มี.ค. 63
51,700 บังคลาเทศ 2020181000014 21 ก.พ. 63 –
21 มี.ค. 63

แผนการตรวจกากับฯ ประจาเดือนมีนาคม 2563
1) ตรวจกากับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่
2) อนุญาตคาขอในการประกอบการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
3) ออกใบอนุญาตซื้อขายแร่, ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร, ใบอนุญาตขนแร่
4) ติดตามค่าภาคหลวงแร่
มติที่ประชุม

2 ครั้ง
8 ครั้ง
6 ครั้ง
1 ครั้ง

รับทราบ

3.5 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้า
วิศวกรชานาญการ
ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้าประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (ก.รอ.) กาหนดแผนการตรวจเก็บตัวอย่างน้าประจาปี
(นายจิณณวัตร) :
งบประมาณ 2563 จานวน 120 ตัวอย่าง มีผลดาเนินการเก็บตัวอย่างน้าสะสมทั้งสิ้น
จานวน 49 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 40.83 ของแผนการตรวจเก็บฯ
ทั้ ง นี ้ ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ได้ ดาเนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้าของบริ ษั ท
โชคอนันต์ทรัพย์ จากัด จานวน 3 ตัวอย่าง เพื่อนาตัวอย่างน้าดังกล่าวไปตรวจวัดวิเคราะห์
ค่า pH/TSS/BOD/COD/TDS ซึง่ ผลการตรวจวิเคราะห์เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

/แผนการตรวจวิเคราะห์…
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แผนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้าประจาเดือนมีนาคม 2563
ก.รอ. ก าหนดแผนการตรวจวิ เ คราะห์ ตั ว อย่ า งน้ าประจ าเดื อ นมี น าคม 2563
จานวน 2 ตัวอย่าง
มติที่ประชุม

นักวิชาการ
อุตสาหกรรม :

มติที่ประชุม
วิศวกรชานาญการ
(นายศิวฤกษ์) :

รับทราบ
3.6 การขออนุญาตขยายระยะเวลาในการกักเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.1)
และขออนุญาตนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2)
ผลการดาเนินงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โรงงานที่ป ฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ยการจัดการกากอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
มีจานวนโรงงานที่ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีทั้งสิ้น จานวน 315 โรง และได้
ดาเนินการเร่งรัดให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม ยื่นแบบ สก.1 หรือ สก.2 ให้ครบถ้วน
100% โดยในเดื อนกุ มภาพั นธ์ 2563 มี ผู้ ประกอบกิจการโรงงานยื่นขออนุญาต สก.1
จานวน 1 คาขอ และได้รับอนุญาต คือ บริษัท ไทยอินโดปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จากัด และ สก.2
จานวน 4 คาขอ ประกอบด้วย
1. รอพิจารณา
จานวน 2 คาขอ
- บริษัท อีซูซุอันดามันเซล จากัด สาขากระบี่
- บริษัท อีซูซุอันดามันเซล จากัด สาขากระบี่
2. ไม่เข้าข่ายโรงงาน
จานวน 2 คาขอ
- บริษัท โตโยต้าอันดามันกระบี่ จากัด สาขาคลองท่อม
- บริษัท โตโยต้าอันดามันกระบี่ จากัด สาขาเขาพนม
แผนการดาเนินงานประจาเดือนมีนาคม 2563
1. ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการรับทราบถึงแนวทางการจัดการอุตสาหกรรม
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ดาเนินการเร่งรัดเพื่อให้โรงงานขออนุญาตนาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออก
นอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ไว้ โดยให้รายงานข้อมูลการขนส่งกากอุตสาหกรรมในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดทาแผนลงพื้นที่ให้คาปรึกษาแนะนาสถาน
ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยบูรณาการร่วมกันในการลงพื้นที่ตรวจดูแลสถาน
ประกอบกิจการโรงงาน
รับทราบ
3.7 เรื่องร้องเรียนโรงงาน/เหมืองแร่
กลุ่ ม โรงงานอุ ต สาหกรรม ได้ รั บ เรื่อ งร้ อ งเรี ย นประจ าเดื อ นกุ ม ภาพั นธ์ 2563
จานวน 1 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นเรื่องร้องเรียน บริษัท ไทยแมคเอส ที อาร์ จากัด สาขากระบี่ 2 ประกอบกิจการ
ทายางแผ่นรมควัน ผลิตน้ายางข้น ผลิตยางคอมปาวด์รับเบอร์และยางสกิมบล็อค มีประเด็น
ร้องเรี ยนเรื่องกลิ่น เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คือ โรงงานปล่ อยกลิ่นเหม็นสร้างความ
ราคาญให้แก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
/ผลการตรวจสอบ...
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ผลการตรวจสอบ โรงงานมีระบบบาบัดมลพิษทางอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) ซึ่ง
ผลการตรวจวัดมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กาหนด สาหรับประเด็นการร้องเรียนเรื่องกลิ่น โรงงานมี
ระบบบาบัดน้าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) และบ่อปรับเสถียร ซึ่งคาดว่ากลิ่นอาจ
เกิดจากบริเวณบ่อดักยาง (Rubber trap) ก่อนเข้าระบบบาบัดน้าเสีย โดยคณะผู้ตรวจสอบได้
เสนอให้โรงงานจัดทามาตรการในการบรรเทากลิ่น อาทิเช่น ฉีดพ่นจุลินทรีย์ (EM) เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
นักวิเคราะห์
สรุป สาระส าคัญการเข้าร่ว มประชุมหั วหน้าส่ วนราชการประจาเดือนกุมภาพันธ์
นโยบายและแผน 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลาง
ชานาญการพิเศษ : จังหวัดกระบี่ 9/10 โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน
ในการประชุมฯ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสานักงานอุตสาหกรรมกระบี่ดังนี้
1. การแก้ปัญหาภัยแล้ง
ควรมีการจัดตั้งศูนย์อานวยการฯ หากที่ดินเป็นส่วนพระมหากษัตริย์ สามารถขอ
อนุญาตมาใช้ประโยชน์เพื่อการเก็บ กักน้าหรือขุดบ่อได้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนาหลักทฤษฎีใหม่และหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และเน้นพลัง
จิตอาสาในการร่ว มกัน แก้ปัญหา สาหรับ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้จัดทา
หนังสือแจ้งเตือนภัยแล้ง และขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ามันปาล์มแบบหีบน้ามันแยก
(โรงA) จ านวน 3 โรง ที่มีก ารนาน้าเสี ยที่ผ่ านการบาบัด ไปใช้ประโยชน์ช่ว ยเหลื อภาค
การเกษตรที่อยู่โดยรอบบริเวณโรงงานหรือพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย
1. บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
2. บริษัท ป.พานิชรุ่งเรืองปาล์มออยล์ 2 จากัด
3. บริษัท ยูนิวานิชน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) สาขาปลายพระยา
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายให้ ก.รอ. และ ก.พร. ดาเนินการประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวัง
2. การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ามัน
โดยขอให้เร่งรัดผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ามันปาล์มดาเนินการจัดส่งน้ามัน
ปาล์มดิบ (CPO) ให้กับ กฟผ. ตามสัญญาโดยเร็ว จะได้ช่วยดูดซับปริมาณปาล์มที่อยู่ใน
ตลาด และรักษาระดับราคาที่เหมาะสมที่ราคา 5-7 บาท/กก.

มติที่ประชุม

รับทราบ
3. การแก้ปัญหาการท่องเที่ยว
ในภาวะเศรษฐกิ จตกต่า และเกิ ด โรคไวรั ส โควิค -19 ขอให้ ทุก ส่ ว นราชการ
เตรีย มการจัดหากิจ กรรมหรือ Event ต่าง ๆ เช่น งาน Krabi Naga Fest 2020
เพื่อ ประชาสัม พัน ธ์แ ละเชิญ ชวนคนไทยเข้า มาท่อ งเที่ย วในจัง หวัด กระบี่ใ ห้ม ากขึ้น
เพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
/สาหรับการป้องกันโรค COVIC-19…
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สาหรับการป้องกันโรคCOVIC-19 โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันระมัดระวังป้องกัน
โรคด้วยการใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้มีเจลล้างมือวางไว้บริเวณประตูทางเข้าหน่วยงาน
เพื่อบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ และขอให้ถอื ปฏิบัติโดยทั่วกัน
4. การแก้ปัญหายาเสพติด
ขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันสอดส่องดูแล และปฏิบัติตามหน้าที่ มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกาชับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด

มติที่ประชุม

รับทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
5. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ และ ก.นผ. นาไปปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการดาเนินงานโครงการงบรายจ่ายอื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.1.1 โครงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
นักวิเคราะห์
ผลการติดตามจัดเก็บค่าธรรมเนียมรายปี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
นโยบายและแผน
1. ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ประกอบด้วย
(น.ส.ปวิณา) :
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จานวน 2 ราย เป็นเงิน
5,100 บาท
- ค่าธรรมเนียมรายปี จานวน 27 ราย
เป็นเงิน 143,186 บาท
- ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
เป็นเงิน
80,000 บาท
(ข้อหาขยาย/ตั้ง/ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต)
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด จานวน 1 ครั้ง
การรายงานผลการปฏิบัติงานของ สอจ.กระบี่ ผ่านระบบ Iplan ปีงบประมาณ
2563 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ สอจ.กระบี่ รายงานผลการปฏิบัติงาน ลาดับที่ 7
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีผู้มาติดต่อ
ราชการ จานวนทั้งสิ้น 96 ราย ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการคิดเป็นร้อยละ 88
มติที่ประชุม

นักวิชาการ
อุตสาหกรรม :

รับทราบ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการรับชาระค่าธรรมเนียมผ่าน
ระบบ Bill Payment
5.1.2 โครงการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ภาคอุ ต สาหกรรมเพื่ อ การเตื อ นภั ย เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด
ผลการดาเนินงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
1. จัดทารายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2. ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าผู้ ป ระกอบการในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ท ารายงาน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จานวน 20 ราย
3. ปรับปรุงทาเนียบโรงงานอุตสาหกรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. จัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจราย 6 เดือน
/แผนการดาเนินงาน…
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แผนการดาเนินงานประจาเดือนมีนาคม 2563
1. จัดทารายงานข้อมูลชี้นาเตือนภัยทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด (รายไตรมาสที่ 2)
2. ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าผู้ ป ระกอบการในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ท ารายงาน
ประจาเดือนมีนาคม 2563 จานวน 25 ราย
3. จัดทารายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือนมีนาคม 2563
4. ปรับปรุงทาเนียบโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.1.3 โครงการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
วิศวกรชานาญการ
ผลการดาเนินงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
(นายจิณณวัตร) :
1. จัดลาดับความสาคัญและคัดเลือกสถานประกอบการอุตสาหกรรมในการนาหลัก
ปรัชญาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติฯ จานวน 4 โรง ประกอบด้วย
1.1 บริษัท ศรีเจริญ ปาล์มออยล์ จากัด
1.2 บริษัท ยูนิวานิชน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) สาขาปลายพระยา
1.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1.4 บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัด สาขาทับปริก
2. จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสถานประกอบการที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ เพื่อเป็นคณะทางานตรวจประเมินโครงการฯ
แผนการดาเนินงานประจาเดือนมีนาคม 2563
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานตรวจประเมินโครงการฯ เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดลงนามต่อไป
มติที่ประชุม
นักวิชาการเงิน
และบัญชี :

รับทราบ
5.1.4 กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐประจาจังหวัดกระบี่
ผลการดาเนินงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- รั บ สมัครผู้ ป ระกอบการ SME ที่ต้องการยื่นขอรับการสนับสนุนสิ นเชื่อภายใต้
กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ รวมจานวนทั้งสิ้น 14 ราย วงเงินกู้ 40,395,791
บาท (เงินสมทบลงทุน 37,153,492 บาท เงินทุนหมุนเวียน 3,242,299 บาท)
- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขากระบี่ แจ้งผล
การพิจารณาสินเชื่อกองทุนฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 10 ราย โดยแบ่งเป็น
4 กรณี ดังนี้
1. กรณียกเลิกคาขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาSMEตามแนวประชารัฐ จานวน 4 รายๆ
ละ 3 ล้านบาท วงเงิน 12,000,000 บาท ได้แก่
1. บริษัท ลันตามิกซ์ คอน จากัด
2. บริษัท อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด อาภาสรี กระบี่
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด อารีธารา
/2. กรณีอนุมัติแล้ว…
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2. กรณีอนุมัติแล้ว จานวน 2 ราย วงเงินทั้งสิ้น 4 ล้านบาท ได้แก่
1. บริษัท คงศิริลักษณ์ จากัด
วงเงิน 3,000,000 บาท
2. บริษัท กระบี่การพิมพ์ จากัด
วงเงิน 1,000,000 บาท
3. กรณีอยู่ระหว่างพิจารณา จานวน 3 ราย
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด หนูเพียรส่งเสริม วงเงิน 3,000,000 บาท
2. บริษัท ลันตาลองบีช รีสอร์ท จากัด วงเงิน 3,000,000 บาท
3. บริษัท คนเกษตรพลัส จากัด
วงเงิน 3,000,000 บาท
4. กรณีอยู่ระหว่างดาเนินการส่งเคส จานวน 1 ราย
1. บริษัท ภัทรปาล์ม ออยล์ จากัด
วงเงิน 3,000,000 บาท
- การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ
ประจ าจั งหวัดกระบี่ ครั้ งที่ 1/2563 เมื่อวั น ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบคุณสมบัติของผู้กู้ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME เป้าหมายที่ยื่นขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อภายใต้กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ เพิ่มเติมอีกจานวน 4 ราย
วงเงินรวม 10,395,791 บาท และสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้จัด ส่งรายชื่อ
ผู้ประกอบการ SME ดังกล่าว พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่ ง ประเทศไทย (ธพว.) ในฐานะหน่ว ยร่ว มดาเนินการเพื่ อ
วิเคราะห์และพิจาณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
แผนการดาเนินงานประจาเดือนมีนาคม 2563
เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาหมดเขตรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อยื่นขอรับ
การสนับสนุนสินเชื่อภายใต้กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ และรอเปิดรับสมัคร
ในช่วงระยะเวลาถัดไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.1.5 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
นักวิเคราะห์
ผลการดาเนินงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
นโยบายและแผน
1. ออกเยี่ ย มพบปะผู้ ป ระกอบการเพื่ อ ศึ ก ษาส ารวจ และวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพ
(น.ส.ณัฐสุดา) : อุตสาหกรรมในจังหวัด จานวนทั้งสิ้น 10 ราย ดังนี้
1.1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองปง
1.2 กลุ่มผ้าปาแต๊ะบ้านควนยาว
1.3 กลุ่มแม่บ้านเขาไว้ข้าว
1.4 คลองท่อม Coffee
1.5 บริษัท ไทยอินโด ปาล์ม ออยล์ แฟคทอรี่ จากัด
1.6 กลุ่มเพ้นผ้าปาเต๊ะ ม.4 พรุขี้กา
1.7 บริษัท ยูนิวานิชน้ามันปาล์ม จากัด สาขาลาทับ
1.8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผสมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านดินแดง
1.9 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ามันกระบี่ จากัด
1.10 บ้านสวนขนม@คลองท่อม
2. ให้คาปรึกษาแนะนาเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง จานวน 50 ราย
/3. ให้บริการข้อมูล...
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3. ให้ บริ การข้อมูล สารสนเทศอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนใน
จังหวัด ในรูปแบบเอกสาร / Electronic File และ Website จานวน 50 ราย
แผนการดาเนินงานประจาเดือนมีนาคม 2563
1. ออกเยี่ ย มพบปะผู้ ป ระกอบการเพื่ อ ศึ ก ษา ส ารวจ และวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพ
อุตสาหกรรมในจังหวัด จานวน 10 ราย
2. ให้คาปรึกษาแนะนาเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง จานวน 20 ราย
3. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการและประชาชนใน
จังหวัดในรูปแบบเอกสาร / Electronic File และ Website จานวน 20 ราย
มติที่ประชุม
นักวิชาการ
มาตรฐาน :

มติที่ประชุม

รับทราบ
5.1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลการดาเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แผนการดาเนินงานเดือนมีนาคม 2563
1. ให้การรับรอง มผช.
1. ให้การรับรอง มผช.
รับคาขอ
17 คาขอ
รับคาขอ
3 คาขอ
ตรวจสถานที่ผลิต
15 คาขอ
ตรวจสถานที่ผลิต
3 คาขอ
เก็บตัวอย่างส่งทดสอบ 11 คาขอ
เก็บตัวอย่างส่งทดสอบ
3 คาขอ
จัดทาใบรับรอง
0 คาขอ
จัดทาใบรับรอง
- คาขอ
2. การตรวจติดตาม
2. การตรวจติดตาม
สถานที่ผลิต
13 ราย
สถานที่ผลิต
3 ราย
จัดซื้อตัวอย่าง/ส่งทดสอบ
- ราย
จัดซื้อตัวอย่าง/ส่งทดสอบ
- ราย
รับทราบ
5.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี
ชานาญงาน :

รายการ
งบลงทุน (ยังไม่ได้จดั สรร)

ได้รับจัดสรร
-

ใช้ไป
-

คงเหลือ
-

ร้อยละ
-

งบดาเนินงาน
(ค่าเช่า,ค่าประกันสังคม)

40,980.00

4,109.00

36,871.00

10.03

(ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ)

868,760.00

618,385.86

250,374.14

71.18

รวม

909,740.00

622,494.86

287,245.14

68.43

84,000.00

54,000.00

60.87

130,210.00

72,790.00

64.14

งบรายจ่ายอื่นๆ
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการติ ด ตาม
ประเมินผลตามนโยบายและ 138,000.00
ยุทธศาสตร์ อก.
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาศั ก ยภาพของ 203,000.00
อุตสาหกรรมในภูมิภาค

/ตาราง...
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รายการ

ได้รับจัดสรร

- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน 122,000.00
(มผช.)
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและ
ผลั กดั นแผนระดับ ที่ 3 ของ 35,300.00
อก. และบูรณาการเชิงพื้นที่
- ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการ จั ด ท า
ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรม 40,000.00
เพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจ

ใช้ไป

คงเหลือ

ร้อยละ

79,354.89

42,645.11

65.04

28,655.00

6,645.00

81.18

16,812.50

23,187.50

42.03

- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห าร
จั ด การลุ่ ม น้ าและวางระบบ 70,000.00
50,148.00
18,852.00
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
รวมได้รับจัดสรร
608,300.00 389,180.39 219,119.61
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 1,518,040.00 1,011,675.25 553,364.75

มติที่ประชุม

รับทราบ.

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ :

มติที่ประชุม

71.64
63.98
64.64

6.1 โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
ผลการดาเนินงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ บริษัท ภัทรปาล์มออยล์ จากัด และ
บริษัท เอเชียนน้ามันปาล์ม จากัด ดาเนินการออกตรวจสอบและประเมินระบบไฟฟ้าศาสนสถาน
ประจาเดือนกุมภาพัน ธ์ 2563 จานวน 5 แห่ง ในเขตพื้นที่ อาเภออ่าวลึ ก และอาเภอ
เหนือคลอง ได้แก่
1. วัดถ้าทิพย์ปรีดาราม ตาบลอ่าวลึกใต้ อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
2. วัดสถิตโพธาราม ตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
3. สานักสงฆ์บ้านคลองแรด ตาบลแหลมสัก อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
4. วัดเทพพนม ตาบลเขาพนม อาเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
5. สานักสงฆ์พุทธเกษตร ตาบลห้วยยุง อาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
สาหรับเป้าหมายในการตรวจสอบทั้งหมด จานวน 69 แห่ง ตรวจสอบแล้ว เสร็จ
จานวน 59 แห่ง คงเหลือ 10 แห่ง
แผนการดาเนินงานประจาเดือนมีนาคม 2563
ยั ง ไม่ มี แ ผนในการออกตรวจสอบประเมิ น ระบบไฟฟ้ า ศาสนสถาน เนื่ อ งจาก
สถานการณ์โรคระบาด โควิค-19 และโรงงานมีนโยบายป้องกันโรคระบาดจึงไม่มีนโยบาย
ให้พนักงานออกนอกบริเวณโรงงานหรือเดินทางไปพื้นที่สุ่มเสี่ยง
รับทราบ
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6.2 ปริมาณการใช้พลังงาน (น้ามันเชื้อเพลิงและไฟฟ้า)
นักวิเคราะห์
ผลการใช้งานพลังงานประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
นโยบายและ
พลังงานไฟฟ้า
แผนปฏิบัติการ :
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มีผลการใช้พลังงานไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563
จานวน 1,888.57 หน่วย ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา จานวน 285.74 หน่วย
คิดเป็นร้อยละ 13
- เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่ า ไฟฟ้ า พบว่ า เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563 มี ค่ า ไฟฟ้ า จ านวน
11,053.49 บาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา 1,387.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 11
ทั้งนี้เป็นผลมาจากนโยบายการประหยัดไฟฟ้าของ สอจ.กระบี่ เช่น การกาหนดเวลา
ปิดเปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้
น้ามันเชื้อเพลิง
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ มีผลการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ์
2563 จานวน 514.70 ลิตร ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา จานวน 61.30 ลิตร
คิดเป็นร้อยละ 11
- เมื่อเปรี ย บเทีย บค่าน้ามันเชื้อเพลิ งเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่า มีค่าน้ามัน
เชื้อเพลิง จานวน 13,620 บาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา จานวน 947.04 บาท
คิดเป็นร้อยละ 7
ทั้งนี้เนื่องมาจากมีการบูรณาการทางานร่วมกันของทุกกลุ่มงาน เช่น การออกตรวจ
และการลงพื้นที่ที่สามารถเดินทางร่วมกันได้ เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.3 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ผลการดาเนินการประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
มีการประชาสั มพันธ์ข่า วกิจกรรมต่ างๆของข้ าราชการและเจ้าหน้า ที่ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ผ่านช่องทาง www.facebook.com และ website สานักงาน
จานวน 29 ข่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม (ก.รอ.) จานวน 5 ข่าว ได้แก่
1.1 ประชุมติ ดตามสถานการณ์ ฝุ่ น PM2.5 และเตรี ยมพร้ อมป้องกั นไวรั ส
COVIC-19
1.2 ออกพื้นที่ตรวจสอบการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ของสถาน
ประกอบการโรงงาน
1.3 ร่วมกันสานักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ ออกตรวจสินค้า ฉลาก ซึ่งผู้ประกอบการ
อาจฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคา
1.4 ร่ ว มกั บ คณะท างานเครื อ ข่ า ยคลี นิ ก โรคจากการท างานและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ
1.5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม เพื่อติดตาม
การประกอบกิจการโรงงาน
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2. กลุ่มนโยบายและแผนงาน (ก.นผ.) จานวน 12 ข่าว ได้แก่
2.1 เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามประเมิ น โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการจังหวัด
2.2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามนโยบายและภารกิจรัฐบาล
2.3 การประชุมสานักงานฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2.4 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ (คสป.)
2.5 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการเขต
2.6 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรม ยุค
ใหม่ รวดเร็ว โปร่งใส”
2.7 เข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทา
แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2563 – 2565
2.8 เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2.9 ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
หัวข้อ “มหาดไทยร่วมใจขับเคลื่อนการลดและคัดแยกขยะ”
2.10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจาจังหวัดกระบี่ ครั้งที่
1/2563
2.11 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big Cleaning จิตอาสาสู้ ไวรัส
COVIC-19”
2.12 ร่วมกิจกรรมกลยุทธ์การสร้างรายได้ของเกษตรกรฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม (ก.สอ.) จานวน 12 ข่าว ได้แก่
3.1 เข้าร่วมการประชุมประจาเดือนของ สภาอุตสาหกรรม
3.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจาหน่ายหน้ากากอนามัยร่วมกับสานักงานพาณิชย์
จังหวัดกระบี่ ในเขตอาเภอเมืองกระบี่
3.3 เข้าร่วมการประชุมประจาเดือนหอการค้าจังหวัดกระบี่
3.4 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิต ของผู้ผลิตชุมชนที่ยื่นคาขอ มผช.
3.5 ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจาหน่ายหน้ากากอนามัยร่วมกับสานักงานพาณิชย์
จังหวัดกระบี่ ณ อาเภอเหนือคลอง
3.6 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกระบี่สีเขียว
3.7 เข้าร่ วมการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานกระบี่เมือง
ศิลปะ ครั้งที่ 1/2563
3.8 เข้าร่ว มดาเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี
2563 ณ อาเภออ่าวลึก และอาเภอปลายพระยา
3.9 ลงพื้นที่คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ปุ๋ยพัฒนาชุมชนบ้านร่าปูเพื่อ
ดาเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2563
3.10 เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
3.11 เข้าร่วมกิจกรรมกอดป่ากอดทะเล ครั้งที่ 1
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3.12 เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา SME ตามแนว
ประชารัฐประจาจังหวัดกระบี่
โดยมีผู้เข้าชมข่าว ประมาณ 30-70 คน/ข่าว
มติที่ประชุม

ประธาน :

มติที่ประชุม
เลิกประชุม

รับทราบ
6.4 ให้ที่ประชุมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวงอุตสาหกรรมได้กาหนดให้มีการประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม
พร้ อมกั นทั่ ว ประเทศ โดยให้ ห น่ ว ยงานมุ่ ง เน้ น คุ ณธรรมจ านวน 4 เรื่อ ง ประกอบด้ ว ย
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และกาหนดให้หน่วยงานคัดเลือก 1 เรื่องจาก 4 เรื่อง
โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ได้เลือกประเด็นที่มุ่งเน้นคุณธรรม “สุจริต”
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สานักงานฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม
อย่างพร้อมเพรียงกัน ดังนี้
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ......... ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ เพื่อให้คามั่น
สัญญาว่า ข้าพเจ้าจะบริหารงานและปฏิบัติงานตามบทบาทและอานาจหน้าที่ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับ
ผิ ด ประพฤติ ป ฏิ บั ติ แ ละด ารงตนไว้ ซึ่ ง เกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น ข้ า ราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรสร้างวัฒนธรรม
การท างานที่ มุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ และผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวม มากกว่ า การค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ส่วนตน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้รั บบริ การได้อย่า งสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประเทศชาติต่อไป...
รับทราบและขอให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และให้ ก.นผ. นาประกาศเจตนารมณ์เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์สานักงานฯ หรือช่องทางอื่นๆด้วย
12.00 น.

(นายเอกนันท์ แก้วมนตรี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวสุภชั รี กุกุทพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

