รายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต

บทสรุปผู้บริหาร
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ประเมิน
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารและปรับปรุงการดาเนินงาน
รวมทั้งการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ส านั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ได้ รั บ งบประมาณทั้ ง สิ้ น
3,002,760.00 บาทประกอบด้วย

งบดำเนินงำน

1,425,260.00

บำท

แผนงาน 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
งบประมาณ
9,000.00 บาท
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
งบประมาณ
1,416,260.00 บาท

งบรำยจ่ำยอื่น

1,333,000.00

บำท

1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
งบประมาณ 312,000.00 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค งบประมาณ
471,000.00 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาค งบประมาณ 260,000.00 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณ
95,000.00 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูลสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคเพื่อกาหนดนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรม งบประมาณ 30,000.00 บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัด งบประมาณ 85,000.00 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม งบประมาณ
50,000.00 บาท
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 –
2564 สู่การปฏิบัติ งบประมาณ 30,000.00 บาท

งบประมำณเบิกแทนกัน

244,500.00

บำท

1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 6,000.00 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน งบประมาณ 238,500.00 บาท

ผลการดาเนินงานงบรายจ่ายอื่น
จากการติดตามประเมินผลการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มีผลการดาเนินงานในภาพรวม ดังนี้
ผลผลิตที่ 1 : การดาเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงาน ผู้มารับ
บริการได้รับความพึงพอใจร้อยละ 94.50
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคมีการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 2
ตัวชี้วัด ดังนี้
1. จ านวนผู้ ป ระกอบการได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา เป้ า หมายทั้ ง ปี 600 ราย ผลการ
ดาเนินงานมีผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 1,193 ราย คิดเป็นร้อยละ 198.83
2. จานวนสถานประกอบการในภูมิภาคได้รับการกากับดูแลตามกฎหมาย เป้าหมายทั้งปี 295
ราย ผลการดาเนินงาน สถานประกอบการได้รับการดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 434 ราย คิดเป็นร้อยละ
147.12
การด าเนิ น โครงการภายใต้ ผลผลิ ตที่ 1 และ 2 รวม 8 กิจ กรรม/โครงการ พบว่ า มีผ ลการ
ดาเนินงาน เกินกว่ำแผน จานวน 4 กิจกรรม ได้แก่
ผลผลิตที่ 2
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
2. ดาเนินกิจกรรมโดยใช้งบดาเนินงานประจาปี
3. ค่าใช้จ่ายโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่มีผลการดาเนินงาน เป็นไปตำมแผน จานวน กิจกรรม 5 ได้แก่
ผลผลิตที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
ผลผลิตที่ 2
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรใน
ภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูลสถานประกอบการในส่วนภูมิภาคเพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรม
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อ มูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัด
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2561
สู่การปฏิบัติ

ผลการเบิก จ่ า ยงบประมาณงบรายจ่ า ยอื่ น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนทั้ง สิ้ น
1,333,000.- บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 100

รายละเอียดผลการดาเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต/ตัวชี้วัด
แผน
ผล
ร้อยละ
การปฏิบัตงิ าน การปฏิบัตงิ าน
(%)
ตัวชี้วดั ที่ 1 จานวนผู้ประกอบการได้รบั การส่งเสริมและพัฒนา
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อศึกษา สารวจ
100
145
145.00
และวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด
1.2 จัดฝึกอบรมสัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย
100
114
114.00
และศึกษาดูงาน
1.3 ให้คาปรึกษาแนะนาเบื้องต้นและเชิงลึก
200
440
220.00
เฉพาะทาง
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแก่
200
460
230.00
ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดในรูปแบบ
เอกสาร/Electronic File และ website
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
1. การจัดทาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
200
209
104.50
(GPP : Gross Provincial Product)
กิจกรรม

แผน
ผล
การปฏิบัตงิ าน การปฏิบัตงิ าน
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนสถานประกอบการในภูมิภาคได้รับการกากับดูแลตามกฎหมาย
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านกฎหมาย
60
105
2.2 พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถาม
12
92
หรือหารือเกี่ยวกับโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ร.บ.
วัตถุอันตราย
2.3 การกากั บ ตรวจสอบ ดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.
192
206
โรงงาน พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
2.4 การจดทะเบียนเครื่องจักร
24
26
2.5 อนุญาตคาขอในการประกอบการเหมืองแร่ และ
1
1
อุตสาหกรรมพื้นฐาน
2.6 การตรวจสอบกากับการประกอบการเหมืองแร่
3
3
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
2.7 การออกใบอนุ ญ าต ซื้ อ ขายแร่ -ส่ ง ออกแร่ –
3
1
ใบอนุญาตแร่ ฯลฯ
กิจกรรม

ร้อยละ
(%)
175.00
766.67

107.29
108.33
100.00
100.00
33.33

ผลผลิตที่ 1 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมภายใต้ผลผลิตที่ 1 จานวน 1 โครงการ งบประมาณรวม
312,000.- บาท มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สาหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ จานวน 2 อัตรา รวมเป็นเงิน
312,000.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 312,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
ผลการดาเนินงานค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์
แผน
ผล
ร้อยละ
กิจกรรม
การปฏิบัตงิ าน การปฏิบัตงิ าน (%)
1.1 ติ ด ตามและจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มโรงงานและ
1,263,200.- 1,343,472.25.- 106.35
ค่าธรรมเนียมแร่ (บาท)
1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ(บาท)
569,700.- 496,106.66.- 87.08
1.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจั งหวัด
12
12 100.00
(ครั้ง)
3. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล (คน/บาท)
2/312,000
2/312,000.- 100.00
4. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค
905.83
131.99 14.57
(ล้านบาท)
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมต่ออำยุ ในปี 2561 มีใบอนุญาตครบกาหนดต่ออายุจานวน 71 ราย
มีผลการดาเนินการดังนี้
- ได้ดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
จานวน
59 ราย
เป็นเงิน 694,650.- บาท
- มีผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาต จานวน
2 ราย
- ผู้ประกอบกิจการโรงงานไม่มาดาเนินการตามกาหนด
จานวน
10 ราย
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมรำยปี มีใบอนุญาตครบกาหนดชาระค่าธรรมเนียม จานวน 232 ราย
มีผลการดาเนินการดังนี้
- ดาเนินการจัดเก็บแล้ว
จานวน 201 ราย
เป็นเงิน 610,509.-บาท
- ค้างชาระ
จานวน 1 ราย
หมายเหตุ **ตรวจสอบพบใบอนุญาตสิ้นอายุแล้วก่อนปี 2561 จานวน 30 ราย

ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้
1. ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น ภู มิ ภ า ค
ได้รับจั ดสรรงบประมาณจ านวน 471,000.- บาท มีการเบิกจ่ า ยงบประมาณทั้งสิ้น 471,000.- บาท
คิดเป็นร้อยละ 100.00

โดยมี ผ ลการด าเนิ น กิ จ กรรม เป็ น ไปตามแผน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100.00 มี ร ายละเอี ย ด
ผลการดาเนินงาน ดังนี้
กิจกรรม
1.1 ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อศึกษา สารวจ และ
วิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรมในจังหวัด
1.2 จัดฝึกอบรมสัมมนาทางด้านวิชาการ กฎหมาย และ
ศึกษาดูงาน
1.3 ให้คาปรึกษาแนะนาเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง
1.3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาเบื้องต้น
1.3.2 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกเฉพาะทาง
1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแก่
ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดในรูปแบบเอกสาร/
Electronic File และ website
1.5 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานในหัวข้อ 1 – 4
และตามที่ได้รับมอบหมาย

แผน
การปฏิบัตงิ าน

ผล
การปฏิบัตงิ าน

ร้อยละ
(%)

100

145

116.36

100

141

141.00

200
200
-

447
440
7

223.50
220.00

200

460

230.00

2

2

100.00

2. ด าเนิ น กิ จ กรรมโดยใช้ ง บด าเนิ น งานประจ าปี สรุ ป ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมโดยใช้ ง บ
ดาเนินงานประจาปี มีผลการดาเนินกิจกรรม เป็นไปตามแผน มีรายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้
แผน
ผล
ร้อยละ
กิจกรรม
การปฏิบัตงิ าน การปฏิบัตงิ าน
(%)
2.1 ให้คาปรึกษาแนะนาด้านกฎหมาย
60
105
175.00
2.2 พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถาม
12
92
766.67
หรือหารือเกี่ยวกับโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
2.3 การกากับ ตรวจสอบ ดูแลโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน
192
206
107.29
พ.ร.บ.วัตถุอันตราย
2.4 การจดทะเบียนเครื่องจักร
24
26
108.33
2.5 อนุญาตคาขอในการประกอบการเหมืองแร่ และ
1
1
100.00
อุตสาหกรรมพื้นฐาน
2.6 การตรวจสอบกากับการประกอบการเหมืองแร่
3
3
100.00
และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
2.7 การออกใบอนุญาต ซื้อขายแร่-ส่งออกแร่ –
3
1
33.33
ใบอนุญาตแร่ ฯลฯ
3. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมแปรรู ป
การเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ได้รับงบประมาณ บาท สาหรับจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนายกระดับสถาน
ประกอบการ SMEs อุ ตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร จ านวน 240,000.- บาท และค่าบริหารโครงการ
เป็นเงิน 20,000.- บาท มีการเบิกจ่ า ยทั้งสิ้น 260,000.-บาท คิดเป็นร้อ ยละ 100.00 โดยมีรายละเอี ยด
ผลการดาเนินงานดังนี้

กิจกรรม
3.1 พั ฒนายกระดั บ SMEs อุ ตสาหกรรมแปรรู ป
การเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)
3.2 ค่าบริหารโครงการ

แผน
การปฏิบัตงิ าน
1
4

ผล
ร้อยละ
การปฏิบัตงิ าน (%)
1
100.00
4

100.00

4. ค่า ใช้จ่า ยในการสร้า งและพัฒนาเครื อข่า ยอุตสาหกรรมรั กษ์สิ่ งแวดล้อม ได้รับจั ดสรร
งบประมาณ จานวน 95,000.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 95,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดาเนินกิจกรรม เป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 117.17 มีรายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดังนี้
กิจกรรม
4.1 สารวจและกาหนดขอบเขตพื้นที่ในการดาเนินการ
และประชาสัมพันธ์โครงการฯ
4.2 จั ด ฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม องค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการที่
เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกเครือข่าย ทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่
จะสร้างขึ้นใหม่ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน

แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน

ร้อยละ
(%)

30

30

100.00

30

31

103.33

กิจกรรม
4.3 จั ดกิจ กรรมศึ กษาดูงานเพื่อ ให้เ ครือ ข่า ยแลกเปลี่ย น
ความรู้สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
4.4 จั ด กิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ์ เ ครื อ ข่ า ยรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน และสถาน
ประกอบการอุ ต สาหกรรมในสถานประกอบการเพื่ อ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร้องเรียนอย่างยั่งยืน
4.5 จัดกิจกรรบูรณาการเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงอื่นๆ

แผน
การปฏิบัตงิ าน

ผล
ร้อยละ
การปฏิบัตงิ าน (%)

30

30

100.00

30

30

100.00

40

73

182.50

5. ค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูลสถานประกอบการในส่วนภู มิภาคเพื่อกาหนดนโยบายการ
พัฒนาอุต สาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 30,000.- บาท มีการเบิกจ่า ยงบประมาณทั้งสิ้น
30,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดาเนินกิจกรรม เป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้
แผน
ผล
ร้อยละ
กิจกรรม
การปฏิบัตงิ าน การปฏิบัตงิ าน (%)
5.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อยของ
2
2
100.00
กลุ่มเป้าหมายเพื่อสารวจข้อมูลและความเห็นเชิงลึก
ของสถานประกอบการในส่ ว นภู มิ ภ าคและจั ด ท า
รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 85,000.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 85,000.บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดาเนินกิจกรรม เป็นไปตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีรายละเอียดผลการดาเนินงาน
ดังนี้
กิจกรรม
1. จัดทาข้อมูลชี้นาและเตือนภัยเศรษฐกิจ
ในระดับจังหวัด โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเด่น แล้วนามาประมวลเป็นข้อมูล
เตือนภัยในระดับจังหวัดเป็นรายไตรมาส
2. จัดทาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
2.1 จัดทาข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม
2.2 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ ผู้ ป ระกอบการในการ
จัดเก็บข้อมูลการผลิตรายปีสาหรับใช้จัดทา GPP
4. จัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจราย 6 เดือน และ
ความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน
4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจราย 6 เดือน
4.2 ความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน
5. จัด ทาฐานบัญชีรายชื่อผู้รับ บริ การ ฐานข้อมู ล
ทาเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลเครือข่าย
5.1 ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อ มูลจั งหวัดทั้งรายชื่อ
ผู้รับบริการเป้าหมายในปีงบประมาณ 2561
5.2 ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลทาเนียบโรงงานให้มี
ความครบถ้วนถูกต้องฯลฯ
5.3 จั ด ท าและปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต ร
อุตสาหกรรมให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

แผน
การปฏิบัตงิ าน
4

ผล
ร้อยละ(%)
การปฏิบัตงิ าน
4
100.00

1/200
1
200

1/209
1
209

100.00
104.50

14

14

100.00

2
12
25

2
12
25

100.00
100.00
100.00

12

12

100.00

12

12

100.00

1

1

100.00

7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม ได้รับจัดสรร
งบประมาณจานวน 50,000.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 50,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม
7.1 จัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้าบริเวณลุ่มน้า
สายหลัก ลาธาร คู คลอง หนอง และบึงที่สาคัญในพื้นต่างๆ
7.2 จัดชี้แจง ทาความเข้าใจหลักการสร้างความยั่งยืนของ
สถานประกอบการกับชุมชนด้วยธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
7.3 จั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ประชาชน และสถานประกอบการอุตสาหกรรม ดาเนินการ
รณรงค์และส่งเสริมการใช้ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมใน
สถานประกอบการ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการ
แก้ปัญหาข้อร้องเรียนอย่างยั่งยืน
7.4 จั ด กิ จ กรรมถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ร ะหว่ า งสถาน
ประกอบการที่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
จนประสบผลสาเร็จเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ ประกอบการรายอื่น
เพื่ อ ขยายผลการด าเนิ น การตามหลัก ธรรมาภิบ าลอย่ า ง
ยั่งยืน พร้อมศึกษาดูงานสถานประกอบการพี่เลี้ยง
7.5 จัดกิจกรรมตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการธรรมาภิบาล

แผน
การปฏิบัตงิ าน

ผล
การปฏิบัตงิ าน
-

ร้อยละ
(%)
-

1

2

200.00

2

3

200.00

3

3

100.00

-

1

100.00

8. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาและผลั ก ดั น แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงอุ ตสาหกรรม
พ.ศ. 2560 – 2561 สู่การปฏิบัติ ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวน 30,000.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 30,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
โดยมีผ ลการดาเนิ นกิจ กรรม เป็นไปตามแผน คิดเป็ นร้อ ยละ 100.00 มีร ายละเอี ยดผลการ
ดาเนินงาน ดังนี้
แผน
ผล
ร้อยละ
กิจกรรม
การปฏิบัตงิ าน การปฏิบัตงิ าน
(%)
8.1 จั ดประชุมจั ด ทา/เผยแพร่แผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนา
2
2
100.00
อุตสาหกรรมจังหวัดให้ผู้เกี่ยวข้อ งในพื้นที่จังหวัดทั้งภาครัฐ
เอกชนและตั วแทนชุ มชน เพื่อ จั ด ทาแผนยุท ธศาสตร์ก าร
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด

ผลการดาเนินงานงบประมาณเบิกแทนกัน
1. ค่าใช้จ่ายในการบริห ารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6,000.- บาท
มีการเบิกจ่ า ยงบประมาณทั้งสิ้น 6,000.- บาท คิดเป็นร้อ ยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจั ดสรร
โดยกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมได้ดาเนินการจัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว Green
Industry เพื่อชี้แจงและเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานเข้าร่วมกิจกรรม

2. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
238,500.00 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิน้ 238,500.- บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00
แผน
ผล
ร้อยละ
กิจกรรม
การปฏิบัตงิ าน การปฏิบัตงิ าน (%)
1. การให้การรับรอง มผช.
1.1 รับคาขอ
40
40
100.00
1.2 ตรวจสถานที่ทา
40
40
100.00
1.3 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1
40
40
100.00
1.4 เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
40
40
100.00
1.5 ส่งทดสอบ
40
40
100.00
1.6 ลงข้อมูลในโปรแกรมการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
40
40
100.00
1.7 ประเมินผลการตรวจสอบ
40
40
100.00
1.8 แจ้งหนังสือปรับปรุงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ กรณีผลการ
5
1
33.33
ตรวจสอบไม่ผ่านครั้งที่ 1
1.9 แจ้งหนังสือยกเลิกคาขอ กรณีผลการตรวจสอบไม่ผ่าน
ครั้งที่ 2
1.10 จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐาน
3
2
66.67
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.11 จัดทาใบรับรอง
30
37
123.33
2. ตรวจติดตาม
2.1 จัดทาแผนงานรายเดือน
1
1
100.00
2.2 ตรวจสถานที่ทา
12
12
100.00
2.3 จัดซื้อตัวอย่าง
6
6
100.00
2.4 ส่งทดสอบ
6
6
100.00
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
3.1 ประชาสัมพันธ์/เชิญชวนให้ผู้ผลิตชุมชนที่ยังไม่ได้รับ
1/40
1/40
100.00/
มผช. เข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
100.00
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้กับ
1/20
1/45
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
3.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึง
4/120
5/135
100.00/
ประโยชน์จากการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มผช.
112.5
3.4 ประสานการจัดสัมมนาให้กับ สมอ.
1/30
2/52
100.00/
173.33

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากงบประมาณที่สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรร สาหรับใช้ในการขับเคลื่อน
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ รวมถึ ง เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมให้บรรลุเป้าหมาย มีการเบิกจ่ายงบประมาณการดาเนินงาน จานวน 1,333,000.- บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100.00
โครงการ/กิจกรรม
ผลผลิตที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
1. ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค
1. ค่า ใช้ จ่ า ยในการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรม
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของอุ ตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรในภูมิภาค OPOAI
4.0 ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการการสร้ า งและพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
อุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูลสถานประกอบการในส่วน
ภูมิภาคเพื่อกาหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้าและ
วางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
7. ค่า ใช้จ่ า ยในการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2560–2561 สู่การปฏิบัติ
รวมงบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ(%)

312,000.-

312,000.-

100.00

471,000.-

471,000.-

100.00

260,000.-

260,000.-

100.00

95,000.-

95,000.-

100.00

30,000.-

30,000.-

100.00

85,000.-

85,000.-

100.00

50,000.-

50,000.-

100.00

30,000.-

30,000.-

100.00

1,333,000.-

1,333,000.-

100.00

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณเบิกแทนกัน
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
รวมงบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ
6,000.238,500.244,500.-

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละ
(%)

6,000.- 100.00
238,500.- 100.00
244,500.- 100.00

นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชน (มผช.) พร้อ มมอบใบรั บ รอง มผช. แก่ ผู้ ป ระกอบการ โดยนายนรภั ท ร ปลอดทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

