
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กิจกรรมใช้งบด าเนินงานประจ าปี กก.สปอ. 192,000.00                ทุกกลุ่มงาน

1.1 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกฎหมำย (ท้ัง อก.) 192 รำย

1.2  พิจำรณำเร่ืองรำวกำรอนุญำต กำรแจ้ง สอบถำมหรือหำรือเก่ียวกับโรงงำนตำม พ.ร.บ.โรงงำน พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย 12 รำย

1.3  กำรก ำกับ ตรวจสอบดูแลโรงงำนตำม พ.ร.บ.โรงงำน พ.ร.บ.วัตถุอันตรำย 192 รำย

1.4  จดทะเบียนเคร่ืองจักร 0 รำย

1.5  อนุญำตค ำขอในกำรประกอบกำรเหมืองแร่ และอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน 4 รำย

1.6  กำรตรวจสอบก ำกับกำรประกอบกำรเหมืองแร่ และอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน 14 รำย

1.7  กำรออกใบอนุญำต ซ้ือขำยแร่ - ส่งออกแร่ - ใบอนุญำตขนแร่  ฯลฯ 12 รำย

1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม กตร.สปอ. 264,000.00                ทุกกลุ่มงาน

1.1  ติดตำมและจัดเก็บค่ำธรรมเนียมโรงงำนและค่ำธรรมเนียมแร่ 80 รำย

1.2  ติดตำมและจัดเก็บภำษีและรำยได้อ่ืน ๆ 12 รำย

1.3  ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนระดับจังหวัด 12 คร้ัง

1.5 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 80 ร้อยละ

1.6 มูลค่ำกำรลงทุนภำคอุตสำหกรรมในส่วนภูมิภำค (แจ้งประกอบ/แจ้งขยำย/แจ้งหยุด/แจ้งเลิก) 109,000,000 บำท

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค กตร.สปอ. 346,000.00                ก.สอ.

2.1 ออกเย่ียมพบปะผู้ประกอบกำร เพ่ือศึกษำ ส ำรวจและวิเครำะห์ศักยภำพอุตสำหกรรมในจังหวัด 100 รำย

2.2 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนกฎหมำย และข้อบังคับต่ำง ๆ (อบรม Online) 100 รำย

2.3  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเบ้ืองต้นและเชิงลึกเฉพำะทำง 260 รำย

2.4  ให้บริกำรให้ควำมช่วยเหลือ บ่มเพำะผู้ประกอบกำรเอสเอ็มอีและผู้ผลิตชุมชน 120 รำย

3
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด กยผ.สปอ. 61,200.00                 

 

ก.นผ.

3.1 จัดท ำข้อมูลช้ีน ำและเตือนภัยทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในระดับจังหวัด 4 รำยงำน

3.2 จัดท ำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  ( GPP :  Gross Provincial Product ) แบบทำงตรง (Bottom Up) ตำมหลักวิชำกำท่ี สศช. ก ำหนด 1 รำยงำน

3.3 จัดท ำรำยงำนสภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในระดับจังหวัด

    3.3.1 รำยงำนสภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 6 เดือน (งบประมำณท่ีจัดสรรส ำหรับใช้ในกำรส ำรวจ วิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำรำยงำน) 2 รำยงำน

    3.3.2 รำยงำนควำมเคล่ือนไหวกำรลงทุนเป็นรำยเดือน (งบประมำณท่ีจัดสรรส ำหรับใช้ในกำรจัดเก็บวิเครำะห์และจัดท ำรำยงำน) 12 รำยงำน

3.4 จัดท ำข้อมูลบัญชีรำยช่ือผู้รับบริกำร ข้อมูลท ำเนียบโรงงำนอุตสำหกรรม ข้อมูลเครือข่ำย 3 ฐำนข้อมูล

4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน  าและวางระบบธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม กผย.สปอ. 1,700.00                   ก.นผ.

4.1  จัดเก็บวิเครำะห์/ตรวจสอบคุณภำพน้ ำบริเวณลุ่มน้ ำสำยหลัก ล ำธำร คู คลอง หนอง และบึง ท่ีส ำคัญในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด (ไม่นับซ ้ำ) 24 จุด

5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื นท่ี กยผ.สปอ. 30,000.00                  ก.นผ.

5.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมระดับจังหวัด 1 รำยงำน

6 ค่าใช้จ่ายโครงการการสร้างและพัฒนาเครืออข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 28,200.00                  ก.รอ.

6.1 ส ำรวจพ้ืนท่ีเป้ำหมำยและประชำสัมพันธ์เชิญชวนสมำชิกใหม่เข้ำร่วมกิจกรรมเครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 1 คร้ัง

6.2 จัดกิจกรรมเพ่ิมองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร/ศึกษำดูงำนเครือข่ำยท่ีประสบควำมส ำเร็จ/กิจกรรมสำนสัมพันธ์เครือข่ำยอุตสำหกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม 20 รำย

6.3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรของส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด 1 คร้ัง

7
ค่าใช้จ่ายในการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน    (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) กตร.สปอ.

53,500.00                 
 ก.สอ.

7.1 อบรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลิตผลทำงกำรเกษตร มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ กำรตลำด ทำง Online และ Offline 

รวมท้ัง กำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมย่ังยืน
30 รำย

7.2 พัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบตลำด 4 ผลิตภัณฑ์

งบรายจ่ายอ่ืน 

แหล่งงบประมาณโครงการ กิจกรรมท่ี แผนงาน (ทั งปี) หมายเหตุ
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร

งบด าเนินงาน 

กลุ่มงานรับผิดชอบไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4


