บทบำทภำรกิจและกำรจัดแบ่งงำนภำยใน สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด สำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม
สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด มีหน้ำที่และอำนำจ ดังต่อไปนี้
1.ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนองกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2.ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจด
ทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค
3.จัดทาแผน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด รวมทั้งประสานและติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนดังกล่ าว
4.ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5.ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
จัดแบ่งงำนภำยในเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

โครงสร้ำงบุคลำกรสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
อุตสำหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มนโยบำยและแผนงำน
(หก.นผ.) นวค.ชานาญการพิเศษ จานวน 1 อัตรา
นวค.ชานาญการ จานวน 1 อัตรา
จพง.การเงินและบัญชีชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
จพง.พัสดุชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
จพง.ธุรการชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
ลูกจ้างเหมาบริการ จานวน 5 อัตรา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และประสานการจัดทาแผนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด เพือ่ ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
2) ประสานและจัดทาแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติงาน และคาของประมาณ ในความรับผิดชอบของ
อุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งบูรณาการแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4) รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ และจัดทาสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5) กากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด
6) บริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบุคคล งานการประชุม และงานประชาสัมพันธ์ของสานักงานฯ
7) งานการเงินและบัญชี รวมทั้งการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การควบคุม ดูแล การใช้
สาธารณูปโภค และการบารุงรักษา อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และทรัพย์สินของสานักงานฯ
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม
(หก.รอ.) วิศวกรชานาญการ จานวน 1 อัตรา
จพง.ตรวจโรงงานชานาญงาน จานวน 1 อัตรา
จพง.ตรวจโรงงานปฏิบัติงาน จานวน 1 อัตรา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริม สนับสนุน และกากับ ดูแล การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วย
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายอืน่ ที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบกการให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านการผลิตอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักรและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3) ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม
4) จัดทาข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อุตสำหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี (ต่อ)
กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรม
(หก.สอ.) นวอ.ชานาญการ จานวน 1 อัตรา
พนักงานราชการ จานวน 1 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 อัตรา
ลูกจ้างเหมาบริการ จานวน 3 อัตรา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการและประสานการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่และกลุม่ จังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการและประสานการดาเนินงานตามนโยบาย แนวทาง และ
มาตรการ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
และผูป้ ระกอบการ
3) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการ
ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
4) ประสาน เชื่อมโยง และบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเป้าหมาย เช่น วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ดาเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และการรับองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในภูมิภาค
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุม่ อุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่
(หก.พร.) จพง.ทรัพยากรธรณีอาวุโส จานวน 1 อัตรา
นักวิชาการอุตสาหกรรมชานาญการ จานวน 1 อัตรา
จพง.ทรัพยากรธรณีปฏิบตั ิงาน จานวน 1 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา)
นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จานวน 1 อัตรา (ว่าง 1 อัตรา)
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1) ส่งเสริม สนับสนุน และกากับ ดูแล การดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วย
พิกัด อัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน
การทาเกลือสินเธาว์ การสูบน้าเกลือจากใต้ดิน และกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้องภายในเขตจังหวัด
ที่รับผิดชอบ
2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับ
อุตสาหกรรมแร่ วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย กฎหมายว่าด้วยแร่
3) ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทาเหมืองแร่
แต่งแร่ และการประกอบโลหกรรม
4) จัดทาข้อมูลและสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมแร่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

