
รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2564 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  (6 เดือน) 

___________________________ 
 
  การต ิดตามประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของส าน ัก งานอ ุตสาหกรรมจ ังหว ัดส ุโขท ั ย 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือวัดผลส าเร็จของงานว่า
มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง รวมทั้ ง  
น าผลการประเมินน าเสนอผู้บริหารเพ่ือน าไปปรับปรุงแผนงาน งาน/โครงการ ตลอดจนก าหนดนโยบายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย  แบ่งเป็น  4 กลุ่ม และมีผลผลิตดังนี้ 
1. กลุ่มนโยบายและแผน มี 2 ผลผลิต คือ 
     ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพ้ืนที่ 
           กิจกรรมที่ 5 จดัท าแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
     ผลผลิตที่ 2 การจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด  
                    กิจกรรมที่ 3 การจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระดับจังหวัด 
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มี 2 ผลผลิต คือ 
      ผลผลิตที่ 1 การติดตามค่าภาคเหมืองแร่ 
 ผลผลิตที่ 2 การตรวจก ากับการประกอบการเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
3. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม มี 2 ผลผลิต คือ 
 ผลผลิตที่ 1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      ผลผลิตที่ 1 การบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาล        
4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม มี 1 ผลผลิต คือ 
      ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
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ติดตามผลการปฏิบัตงิานตามแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
1. รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 
    กิจกรรม 1.1 ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงงานและค่าธรรมเนียมแร่ 

    1.1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
                 มีเป้าหมายทั้งปี 12 ราย/12 ครั้ง 18,000 บาท  
        เก็บได้ 11 ราย /12 ครั้ง  เป็นร้อยละ 92 ของเป้าหมาย 
        เก็บได้ 52,000 บาท หรือคดิ เป็นร้อยละ 289 ของเป้าหมาย 

    1.1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี 
                 มีเป้าหมายทั้งปี 50 ราย/4 ครั้ง 40,000 บาท 
        เก็บได้ 1 ราย /1 ครั้ง  เป็นร้อยละ 2 ของเป้าหมาย 
        เก็บได้ 2,265 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของเป้าหมาย   

       1.2 ติดตามและจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ 
    1.2.1 ค่าภาคหลวงแร่ 

                 มีเป้าหมายทั้งปี 5 ราย /12 ครั้ง 3,600,000 บาท   
       เก็บได้ 30 ราย /30 ครั้ง  เป็นร้อยละ 600 ของเป้าหมาย 
        เก็บได้ 9,365,645 บาท หรือคดิ เป็นร้อยละ 261 ของเป้าหมาย 

      1.3  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด 
                            มีเป้าหมายทั้งปี 12 ครั้ง  
      ด าเนินการ 6 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
    1.4  ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกลุ่มนโยบายและแผนงาน 
            มีการจ้างเหมาบริการ จ านวน 2 คน งบประมาณท่ีได้รับ 288,000 บาท 
     ด าเนินการเบิกจ่าย 144,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
        2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  มีเป้าหมายทั้งปไีม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  ด าเนินการ 12 เดือน คิดเปน็ ร้อยละ 56 
        3. มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
        3.1 แจ้งประกอบกิจการโรงงาน 

             มีเป้าหมายทั้งปี 10,000 บาท 
    เก็บได้ 0 บาท หรือคดิ เป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย   

        3.2 ขยายโรงงาน 
             มีเป้าหมายทั้งปี 20,000 บาท   
    เก็บได้ 0 บาท หรือคดิ เป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย   
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 กิจกรรม :  กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
 1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
       1.1  ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการ เพ่ือศึกษา ส ารวจวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรม 
ในจังหวัด 
             เป้าหมายทั้งปี 100 ราย งบประมาณท่ีได้รับ 2,400 บาท 

           ด าเนินการ 50 ราย เป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
             ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 0 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย   

        1.2  จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ กฎหมาย และศึกษาดูงาน 
          1.2.1  ฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในจังหวัด 
     เป้าหมายทั้งปี 85 ราย งบประมาณท่ีได้รับ 49,500 บาท 

            ด าเนินการ 90 ราย เป็นร้อยละ 106 ของเป้าหมาย 
             ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 49,086 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.17 ของเป้าหมาย  

          1.2.2  เสริมสร้างประสบการด้วยการศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ 
     เป้าหมายทั้งปี 15 ราย งบประมาณท่ีได้รับ 38,300 บาท 

            ด าเนินการ 15 ราย เป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
             ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 38,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.22 ของเป้าหมาย   

     1.3  ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้นและเชิงลึกเฉพาะทาง 
  1.3.1  ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น  
   มีเป้าหมายทั้งปี 215 ราย งบประมาณท่ีได้รับ 2,400 บาท 

            ด าเนินการ 119 ราย เป็นร้อยละ 56 ของเป้าหมาย 
             ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 0 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย   

        1.4  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในจังหวัด ใน 
                                 รูปแบบ Electronic File และ Website  
                           มีเป้าหมายทั้งปี  215 ราย งบประมาณท่ีได้รับ 2,400 บาท 

      ด าเนินการ 119 ราย เป็นร้อยละ 56 ของเป้าหมาย 
              ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 0 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย   

        1.5  ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในข้อ 1.1 – 1.4 และตามที่ได้รับมอบหมาย 
      มีการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 2 คน งบประมาณท่ีได้รับ 348,000 บาท 

               ด าเนินการเบิกเงิน 174,000 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย   

2. ด าเนินกิจกรรมโดยใช้งบด าเนินงานประจ าปี 

 2.1  ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมาย (ท้ังอุตสาหกรรม)   
    มีเป้าหมายทั้งปี 24 ราย/24  ครั้ง 

           ด าเนินการ 12 ราย/12 ครั้ง เป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
 2.2  พิจารณาเรื่องราวการอนุญาต การแจ้ง สอบถามหรือหารือเก่ียวกับโรงงานตาม 
            พ.ร.บ  โรงงาน พ.ร.บ วัตถุอันตราย     

  มีเป้าหมายทั้งปี 36 ราย/36 ครัง้ 
           ด าเนินการ 18 ราย/18 ครั้ง เป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
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 2.3  การก ากับตรวจสอบดูแลโรงงาน ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 
                          มีเป้าหมายทั้งปี 192 ราย/192 ครั้ง 
           ด าเนินการ 96 ราย/96 ครั้ง เป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย  

 2.4    จดทะเบียนเครื่องจักร การตรวจก ากับดูแลเครื่องจักร 
       มีเป้าหมายทั้งปี 4 ราย/4 ครั้ง 
   ด าเนินการ 3 ราย/3 ครั้ง เป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมาย  
 2.6     การตรวจสอบก ากับการประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  

 มีเป้าหมายทั้งปี 60 ราย/60 ครั้ง  
  ด าเนินการ 30 ราย/30 ครั้ง เป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 

 3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการชี้น าเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
     3.1 จัดท ารายงานชี้น าเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด 
        3.1.1 จัดท าข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด เป็นราย 
ไตรมาส/รวม 4 รายงาน  
               มีเป้าหมายทั้งปี 4 รายงาน งบประมาณที่ได้รับ 13,500 บาท 
        ด าเนินการ 2 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
      ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 4,356 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ของเป้าหมาย   

  3.2 จัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP : Gross Provincail Product)  
       3.2.1 จัดท าข้อมูล GPP สาขาอุตสาหกรรม และสาขาการท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 
                             มีเป้าหมายทั้งปี  1 ครั้ง งบประมาณที่ได้รับ 35,000 บาท 
      ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ของเป้าหมาย  
  3.2 จัดท ารายงานสภาะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
        3.2.1 รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 6 เดือน  (งบประมาณที่จัดสรรส าหรับใช้ในการส ารวจ 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน 
     มีเป้าหมายทั้งปี  2 ครั้ง งบประมาณท่ีได้รับ 6,500 บาท 
     ด าเนินการ 1 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
     ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 1,800  บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 28 ของเป้าหมาย   
       3.3.2 ความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน (งบประมาณท่ีจัดสรรส าหรับใช้ในการส ารวจ 
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงาน 
     มีเปา้หมายทั้งปี 12 ครั้ง  
     ด าเนินการ 6 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
  3.3 จัดท าข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ข้อมูลท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลเครือข่าย 
                      3.1 ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลจังหวัดทั้งรายชื่อผู้รับบริการเป้าหมายในงบประมาณ 2564   
                           มีเป้าหมายทั้งปี 12 ครั้ง 
    ด าเนินการ 6 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
                      3.2  ปรับปรุงข้อมูลท าเนียบโรงงานให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง  
                           มีเป้าหมายทั้งปี 12 ครั้ง  
    ด าเนินการ 6 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
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                      3.3 ปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมให้ถูกต้องละเป็นปัจจุบัน                                    
    มีเป้าหมายทั้งปี 3 ครั้ง 
    ด าเนินการ 0 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย   

 4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
        4.1  จัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ าบริเวณลุ่มน้ าสายกลัก ล าธาร คู คลอง หนอง 
และบึง ที่ส าคัญในพ้ืนที่ 76 จังหวัด  
     มีเป้าหมายทั้งปี 12 ครั้ง งบประมาณท่ีได้รับ 4,350 บาท 
     ด าเนินการ 6 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 
     ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 4,330 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 99.54 ของเป้าหมาย  

 5. ค่าใช้จ่ายโครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
        4.1 ส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายและเชิญชวนสมาชิกใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์
สิ่งแวดล้อม   
                           มีเป้าหมายทั้งปี 2 ครั้ง งบประมาณท่ีได้รับ 3,000 บาท 
    ด าเนินการ 2 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
    ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 2,970  บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 99 ของเป้าหมาย  

        4.2 จัดกิจกรรมเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการ/ศึกษาดูงานเครือข่ายที่ประสบความส าเร็จ/
กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม     
                           มีเป้าหมายทั้งปี 20 ราย งบประมาณท่ีได้รับ 19,000 บาท 
    ด าเนินการ 0 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย 
    ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 0  บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย   

        4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
                           มีเป้าหมายทั้งปี 1 ครั้ง งบประมาณท่ีได้รับ 3,000 บาท 
    ด าเนินการ 0 ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย 
    ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 0 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย   

 5. ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบาย
เชิงพื้นที ่

  5.1 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
  จ ัดประชุมแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ปี  2564 

งบประมาณท่ีได้รับ 30,000 บาท  
  ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 0 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย   

 6. ค่าใช้จ่ายในการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน 
  6.1 อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด (ทาง On Line และ Offline) รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความย่ังยืน 
    มีเป้าหมายทั้งปี 30 ราย งบประมาณท่ีได้รับ 62,380 บาท 
    ด าเนินการ 30 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
    ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 61,250 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 98.19 ของเป้าหมาย  
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  6.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วย Mini ITC ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 
    มีเป้าหมายทั้งปี 4 ผลิตภัณฑ์ งบประมาณท่ีได้รับ 146,750 บาท 
    ด าเนินการ 0 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย 
    ใช้จ่ายตามโครงการฯ จ านวน 0 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย   

  6.3 ฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่ การเป็นนักธุรกิจเกษตร / 
Startup / SMEs คนตัวเล็ก 
    มีเป้าหมายทั้งปี 2 ราย  
    ด าเนินการ 0 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 0 ของเป้าหมาย 
     

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


