รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ได้ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 จำนวน 5 แผนงำน วงเงินงบประมำณ 622.6010 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
1) แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
2) แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3) แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน
4) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ
5) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
มีตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงกำร ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพรวม 36 ตัวชี้วัด
1. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวม
จำกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ในภำพรวมพบว่ำ สำนักงำน
มำตรฐำนผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สำหกรรม ได้ ด ำเนิ น กำรตำมแผน 4 แผนงำน (ไม่ นั บ รวมแผนงำนบุ คลำกรภำครัฐ )
โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงกำร ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพรวม 36 ตัวชี้วัด มีผลกำรดำเนินกำรตำม
ตัวชี้วัดบรรลุเป้ำหมำย 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.8 ตำมตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สมอ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ภำพรวม จำแนกตำม
แผนงำน -ผลผลิต/โครงกำร
ผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
แผน
บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
- ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาค
การผลิต บริการ การค้า และการลงทุน
- โครงกำรที่ 1 : โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
- โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบรองรับ
อุตสำหกรรมศักยภำพ
- โครงกำรที่ 2 : โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำใน
ประเทศไทย
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- โครงกำรที่ 1 : โครงกำรกำรบริกำรจัดกำรข้อมูลสำหรับ
กำรบูรณำกำรข้อมูลอุตสำหกรรม
รวม

1

9

7

77.8

24

18

75.0

1

1

100.0

1

1

100.0

1

1

100.0

36

28

77.8

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ กำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต
(กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน) ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมำณและตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ รวม 9 ตัวชี้วัด
ภำยใต้กิจกรรม 4 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 กำหนดมำตรฐำน
กิจกรรมที่ 2 รับรองมำตรฐำนและระบบงำน
กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ด้ำนกำรมำตรฐำน
กิจกรรมที่ 4 พัฒนำหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำนกำรมำตรฐำน
ผลกำรด ำเนิ น งำนตั ว ชี้ วัด บรรลุ ตำมเป้ำ หมำยที่ ก ำหนด จ ำนวน 7 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.8
ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยผลกำรดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย จำนวน 6 ตัวชี้วัด ตำมเป้ำหมำย จำนวน 1 ตัวชี้วัด
และต่ำกว่ำเป้ำหมำย จำนวน 2 ตัวชี้วัด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ผลการ
การบรรลุ
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
หน่วย เป้าหมาย
ดาเนินงาน เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 กาหนดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จำนวนมำตรฐำนที่กำหนด
เรื่อง
240
243
สูงกว่ำเป้ำหมำย
2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรมำตรฐำน
- หลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตำมระบบประกันคุณภำพ หลักสูตร 3
3
ตำมเป้ำหมำย
กำรฝึกอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
- บุคลำกรของ สมอ. ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.0
76.4 ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
กิจกรรมที่ 2 รับรองมาตรฐานและระบบงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จำนวนใบรับรองมำตรฐำนและระบบงำน
ฉบับ 6,200 10,575 สูงกว่ำเป้ำหมำย
2. จำนวนผู้ได้รับใบอนุญำตที่ได้รับกำรตรวจ
ครั้ง 4,100
6,225 สูงกว่ำเป้ำหมำย
3. ระบบงำนด้ำนกำรมำตรฐำน (Accreditation) เพื่อกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม
- จำนวนผู้เชี่ยวชำญในสำขำเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ ครั้ง
10
11
สูงกว่ำเป้ำหมำย
เป็นผู้ตรวจประเมิน
- จำนวนกำรตรวจประเมินด้ำนกำรมำตรฐำน
รำย
350
664
สูงกว่ำเป้ำหมำย
กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ด้านการมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ร้อยละ 84.0
75.5 ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จำนวนบุคลำกรของหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์หน่วยตรวจ และ
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น รำย
350
373
สูงกว่ำเป้ำหมำย
2

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หำกวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
พบว่ำ ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมที่ผลกำรดำเนินงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย คือ ตัวชี้วัดตำมกิจกรรมที่ 1
กำหนดมำตรฐำน จำนวน 1 ตัวชี้วัด และกิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ด้ำนกำรมำตรฐำน จำนวน 1 ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ สำเหตุที่ทำกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย ดังนี้
1) ตัวชี้วัดตำมกิจกรรมที่ 1 กำหนดมำตรฐำน ร้อยละบุคลำกรของ สมอ. ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
เพิ่มขึ้น เป้ำหมำย ร้อยละ 80 ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ 76.4 เนื่องจำกแผนกำรจัดฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ที่กำหนด กล่ำวคือหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นข้ำรำชกำรใหม่ ทำให้ไม่ได้กระจำยให้ข้ำรำชกำรได้รับ
กำรฝึกอบรมให้ทั่วถึง
2) ตั ว ชี้ วั ด ตำมกิ จกรรมที่ 3 เผยแพร่ ด้ ำนกำรมำตรฐำน ร้ อยละควำมพึ งพอใจของผู้ ใช้ มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เป้ำหมำย ร้อยละ 84.0 ผลกำรดำเนินงำน ร้อยละ 75.5 เนื่องจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้
มำตรฐำนวั ดจำกผู้ ประกอบกำรที่ ได้ รั บอนุ ญำต ตำม มอก. ซึ่ งผลจำกกำรตรวจควบคุ มสิ นค้ ำที่ ไม่ ได้ มำตรฐำน
อย่ำงต่อเนื่อง และเข้มงวดทำให้ปริมำณกำรขออนุญำตเพิ่มมำกขึ้น ในขณะที่จำนวนเจ้ำหน้ำที่เท่ำเดิม ทำให้กำร
บริกำรอำจจะล่ำช้ำ
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน
แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน
กำหนดตัวชี้วัดระดับโครงกำร เชิงปริมำณ รวม 24 ตัวชี้วัด ภำยใต้กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนำศักยภำพวิสำหกิจชุมชน
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด จำนวน 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.0 ของตัวชี้วัด
ทั้งหมด โดยผลกำรดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย จำนวน 9 ตัวชี้วัด ตำมเป้ำหมำย จำนวน 9 ตัวชี้วัด และต่ำกว่ำ
เป้ำหมำย จำนวน 6 ตัวชี้วัด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพิ่มของ
ภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน
ผลการ
การบรรลุ
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
หน่วย เป้าหมาย
ดาเนินงาน เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. เดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว
- ตรวจประเมินระหว่ำงประเทศตำมมำตรฐำนสำกล
ครั้ง
1
0
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
เพื่อกำรยอมรับร่วมในฐำนะผู้ประเมิน/ผู้สังเกตกำรณ์
- ประชุมในฐำนะประเทศสมำชิก/กรรมกำรวิชำกำร/
ครั้ง
9
9
ตำมเป้ำหมำย
คณะทำงำน ตำมพันธกรณีกำรเป็น สมำชิกในเวที
ระหว่ำงประเทศ
- ร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนวิชำกำรตำม
ครั้ง
4
4
ตำมเป้ำหมำย
ข้อกำหนดของกำรเป็นสมำชิกกับองค์กำรภูมิภำค
และองค์กำรระหว่ำงประเทศ
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรตรวจสอบและรับรอง ครั้ง
1
1
ตำมเป้ำหมำย
ร่วมกันระหว่ำง สมอ. กับหน่วยงำนเครือข่ำย
3

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม/ตัวชี้วัด

หน่วย

เป้าหมาย

ผลการ
การบรรลุ
ดาเนินงาน เป้าหมาย
7
สูงกว่ำเป้ำหมำย

- ร่วมประชุมและเจรจำด้ำนกำรมำตรฐำน
ครั้ง
6
เพื่อจัดทำ FTA และ MRA และ ศึกษำรวบรวม
ข้อมูลด้ำนกำรมำตรฐำนกฎระเบียบทำงเทคนิค
และกระบวนกำรตรวจสอบรับรองของประเทศ
คู่ค้ำที่สำคัญเพื่อนำมำใช้ในกำรจัดทำ MRA
- ตรวจประเมินระบบคุณภำพของผู้ขออนุญำต
ครั้ง
22
17
นำเข้ำ ณ โรงงำนต่ำงประเทศ
2. ส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำนเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม สถำน
5
6
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน ประกอบกำร
- บุคลำกรภำครัฐและเอกชนได้รับกำรส่งเสริมและ
คน
1,790 15,000
พัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน
- ประชำชนรับรู้เรื่องกำรมำตรฐำนผ่ำนสื่อต่ำงๆ
คน
300,000 497,870
3. ส่งเสริมกำรนำมำตรฐำนแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
ภำคอุตสำหกรรมสู่ภำคปฏิบัติ (มอก.9999)
- ผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรตรวจประเมินกำรรับรอง
สถำน
5
5
ตนเองในกำรนำมำตรฐำนแนวทำงเศรษฐกิจ
ประกอบกำร
พอเพียงไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรในองค์กร
- บุคลำกรของภำคอุตสำหกรรมได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ คน
210
497
มำตรฐำนแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนป้ำยข้อมูลรถยนต์
ตำมมำตรฐำนสำกล (Eco Sticker)
- ระบบป้ำยข้อมูลรถยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล ECO ระบบ
1
0
Sticker ที่เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกระบวนกำรออกใบอนุญำต มอก.(E-license)
ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำหรับกำรบูรณำกำร
ข้อมูลอุตสำหกรรม (Big Data) และระบบอื่นๆ
- จำนวน Services (Web Services) สำหรับ
ระบบ
5
0
ให้บริกำรสำหรับหน่วยงำนอื่น
5. พัฒนำมำตรฐำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ
- รำยงำนผลกำรศึกษำข้อกำหนดและวิธีกำร
ฉบับ
1
0
ทดสอบยำนยนต์ไฟฟ้ำตำม ISO IEC และ
UN Regulation
- ร่ำงมำตรฐำนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ำ ครอบคลุม
เรื่อง
1
0
คุณลักษณะที่ต้องกำร
4

ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย
สูงกว่ำเป้ำหมำย
สูงกว่ำเป้ำหมำย
ตำมเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม/ตัวชี้วัด

หน่วย เป้าหมาย

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
- จำนวนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด
เรื่อง
45
- จำนวนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรรับรอง ผลิตภัณฑ์ 3,000
- จำนวนผู้ประกอบกำรชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำ
รำย
2,150
ยกระดับ
- จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรตรวจติดตำมผล ครั้ง
1,000
- จำนวนหน่วยรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัด
76
ระดับจังหวัดที่ได้รับกำรกำกับดูแลและตรวจติดตำม
- สัมมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับกำรยกระดับ
ครั้ง
9
คุณภำพ กำรควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสู่
กำรขอกำรรับรองมำตรฐำน
- สัมมนำเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถ
ครั้ง
2
ในกำรแข่งขันผู้ผลิตชุมชน ในกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยเพื่อกำรรับรองคุณภำพ
- สัมมนำเพื่อกำรพัฒนำและเตรียมผู้ประกอบกำร
ครั้ง
5
มผช. ให้เข้ำสู่ระบบธุรกิจกำรตลำดแบบดิจิตอล

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

62
9,944
2,498

สูงกว่ำเป้ำหมำย
สูงกว่ำเป้ำหมำย
สูงกว่ำเป้ำหมำย

1,139
76

สูงกว่ำเป้ำหมำย
ตำมเป้ำหมำย

9

ตำมเป้ำหมำย

2

ตำมเป้ำหมำย

5

ตำมเป้ำหมำย

หำกวิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำประสิทธิภำพและมูลค่ำเพิ่มของ
ภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน พบว่ำ ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมที่ผลกำรดำเนินงำน
ไม่บรรลุเป้ำหมำย คือ ตัวชี้วัดตำมกิจกรรมที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน จำนวน 6 ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ สำเหตุที่ทำให้ตัวชี้วัด ตำมกิจกรรมที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ไ ด้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนไม่สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำย ดังนี้
1) กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัดกำรตรวจประเมินระหว่ำงประเทศตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อกำรยอมรับร่วมในฐำนะผู้ประเมิน/
ผู้สังเกตกำรณ์ เป้ำหมำย จำนวน 1 ครั้ง ไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจำก APAC ปรับแผนตรวจประเมินจำกเดื อน
มีนำคม 2562 เป็นเดือนพฤศจิกำยน 2562
- ตัวชี้วัดกำรตรวจประเมินระบบคุณภำพของผู้ขออนุญำตนำเข้ำ ณ โรงงำนต่ำงประเทศ เป้ำหมำย
จำนวน 22 ครั้ง ผลกำรดำเนินงำน 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 77.3 เนื่องจำกต้องโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ดังกล่ำวไปใช้ในภำรกิจเร่งด่วน ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
2) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนป้ำยข้อมูลรถยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล (Eco Sticker) ไม่บรรลุ
ตำมเป้ำหมำย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
- ตัวชี้วัดระบบป้ำยข้อมูลรถยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล ECO Sticker ที่เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกระบวนกำรออกใบอนุญำต มอก. (E-license) ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำหรับกำรบูรณำกำร
ข้อมูลอุตสำหกรรม (Big Data) และระบบอื่นๆ จำนวน 1 ระบบ
5

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ตัวชี้วัดระบบ Services (Web Services) สำหรับให้บริกำรสำหรับหน่วยงำนอื่น จำนวน 5 ระบบ
เนื่องจำกโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนป้ำยข้อมูลรถยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล (Eco
Sticker) ปรับแก้ขอบเขตงำน (TOR) หลำยครั้ง ทำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ ที่ปรึกษำไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้
ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
3) กำรพัฒนำมำตรฐำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
- ตัว ชี้วัด รำยงำนผลกำรศึกษำข้อกำหนดและวิธีกำรทดสอบยำนยนต์ไฟฟ้ำตำม ISO IEC และ
UN Regulation จำนวน 1 ฉบับ
- ตัวชี้วัดร่ำงมำตรฐำนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ำ ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องกำร จำนวน 1 เรื่อง
เนื่องจำกโครงกำรกำรพัฒนำมำตรฐำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ ปรับแก้ขอบเขตงำน (TOR) หลำยครั้ง ทำให้
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ ที่ปรึกษำไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
2.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
แผนงำนบู ร ณำกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมศั ก ยภำพ ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ โครงกำรในเชิ ง ปริ ม ำณ
รวม 2 ตัวชี้วัด ภำยใต้กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 จัดหำเครื่องมือทดสอบ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดทั้ง 2 ตัวชี้วัด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ
ผลการ
การบรรลุ
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
หน่วย เป้าหมาย
ดาเนินงาน เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 จัดหาเครื่องมือทดสอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติกำรรำยสำขำ ห้องปฏิบัติกำร 2
2
ตำมเป้ำหมำย
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. ชุดเครื่องมือทดสอบยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ชุด
6
6
ตำมเป้ำหมำย
2.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
แผนงำนบู ร ณำกำรพัฒ นำเศรษฐกิจ และสั ง คมดิจิทัล กำหนดตัว ชี้วัดระดับโครงกำรในเชิงปริ ม ำณ
จำนวน 1 ตัวชี้วัด ภำยใต้กิจกรรมกำรบูรณำกำรระบบสำรสนเทศ ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดบรรลุตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ผลการ
การบรรลุ
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
หน่วย เป้าหมาย
ดาเนินงาน เป้าหมาย
กิจกรรมการบูรณาการระบบสารสนเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. ระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลที่มีกำรบูรณำกำร
ระบบ
1
1
ตำมเป้ำหมำย
ร่วมกันในกระทรวงอุตสำหกรรม
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำแนกตำมแผนงำน
ผลผลิต-โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 6
6

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 6 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สมอ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำแนกตำมผลผลิต-โครงกำร/กิจกรรม
หน่วย

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : กาหนด รับรอง และส่งเสริม
พัฒนาด้านการมาตรฐาน
กิจกรรม : กำหนดมำตรฐำน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จำนวนมำตรฐำนที่กำหนด
เรื่อง
- พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
2. บุคลำกรของ สมอ. ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ
มำตรฐำน
3. หลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตำมระบบประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม
หลักสูตร
กิจกรรม : รับรองมำตรฐำนและระบบงำน ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
4. จำนวนใบรับรองมำตรฐำนและระบบงำน
ฉบับ
5. จำนวนผู้ได้รับใบอนุญำตที่ได้รับกำรตรวจ
ครั้ง
- ระบบงำนด้ำนกำรมำตรฐำน 6. จำนวนผู้เชี่ยวชำญในสำขำเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำเป็นผู้ตรวจประเมิน รำย
(Accreditation)
7. จำนวนกำรตรวจประเมินด้ำนกำรมำตรฐำน
ครั้ง
เพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
กิจกรรม : เผยแพร่ด้ำนกำรมำตรฐำน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
8. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
ร้อยละ
กิจกรรม : พัฒนำหน่วยงำนเครือข่ำย
9. จำนวนบุคลำกรของหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ หน่วยตรวจ และ
รำย
ด้ำนกำรมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น

7

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

240
80.0
3

243
76.4
3


-

- 
 -

6,200
4,100
10
350

10,575
6,225
11
664

-

-






84.0
350

75.5
373


-

-



สูงกว่าเป้า

ตัวชี้วัด

ตามเป้า

โครงการ/กิจกรรม

ต่ากว่าเป้า

การบรรลุเป้าหมาย

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการมาตรฐาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
กิจกรรม : ยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำ
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
ผู้ประกอบกำรให้ได้รับกำรรับรอง 1. ตรวจประเมินระหว่ำงประเทศตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อกำรยอมรับร่วม
- กำรเดินทำงไปรำชกำร
ในฐำนะผู้ประเมิน/ผู้สังเกตกำรณ์
ต่ำงประเทศชั่วครำว
2. ร่วมประชุมในฐำนะประเทศสมำชิก/กรรมกำรวิชำกำร/คณะทำงำน
ตำมพันธกรณีกำรเป็น สมำชิกในเวทีระหว่ำงประเทศ
3. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนวิชำกำรตำมข้อกำหนดของกำร
เป็นสมำชิกกับองค์กำรภูมิภำค และองค์กำรระหว่ำงประเทศ
4. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองร่วมกันระหว่ำง
สมอ. กับหน่วยงำนเครือข่ำย
5. ร่วมประชุมและเจรจำด้ำนกำรมำตรฐำน เพื่อจัดทำ FTA และ MRA
และ ศึกษำรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรมำตรฐำนกฎระเบียบทำงเทคนิค
และกระบวนกำรตรวจสอบรับรองของประเทศคู่ค้ำที่สำคัญเพื่อนำมำใช้
ในกำรจัดทำ MRA
6. ตรวจประเมินระบบคุณภำพของผู้ขออนุญำตนำเข้ำ
ณ โรงงำนต่ำงประเทศ
8

หน่วย

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สูงกว่าเป้า

ตัวชี้วัด

ตามเป้า

โครงการ/กิจกรรม

ต่ากว่าเป้า

การบรรลุเป้าหมาย

ครั้ง

1

0



-

-

ครั้ง

2

2

-



-

ครั้ง

4

4

-



-

ครั้ง

1

1

-



-

ครั้ง

6

7

-

-



ครั้ง

22

17



-

-

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย

เป้าหมาย

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน
- ส่งเสริมและพัฒนำ
7. ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมได้รับ
สถำน
5
ด้ำนกำรมำตรฐำน
กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน
ประกอบกำร
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
8. บุคลำกรภำครัฐและเอกชนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน
รำย
1,790
9. ประชำชนรับรู้เรื่องกำรมำตรฐำนผ่ำนสื่อต่ำงๆ
คน
300,000
- ส่งเสริมกำรนำมำตรฐำน
10. ผู้ประกอบกำรผ่ำนกำรตรวจประเมินกำรรับรองตนเองในกำร
สถำน
5
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
นำมำตรฐำนแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำง ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมสู่ภำคปฏิบัติ
ในกำรบริหำรจัดกำรในองค์กร
(มอก.9999)
11. บุคลำกรของภำคอุตสำหกรรมได้รับควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนแนวทำง
คน
210
เศรษฐกิจพอเพียง
- เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน 12. ระบบป้ำยข้อมูลรถยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล ECO Sticker ที่เชื่อมโยง ระบบ
1
ป้ำยข้อมูลรถยนต์ตำม
กับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกระบวนกำรออกใบอนุญำต มอก.
มำตรฐำนสำกล (Eco Sticker)
(E-license) ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำหรับกำรบูรณำกำรข้อมูล
อุตสำหกรรม (Big Data) และระบบอื่นๆ
13. จำนวน Services (Web Services) สำหรับให้บริกำรสำหรับหน่วยงำนอื่น ระบบ
5
- เพิ่มศักยภำพกำรกำหนดมำตรฐำน 14. กำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่รองรับกำรพัฒนำ
เรื่อง
12
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
- พัฒนำมำตรฐำนยำนยนต์ไฟฟ้ำ 15. รำยงำนผลกำรศึกษำข้อกำหนดและวิธีกำรทดสอบยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ฉบับ
1
ตำม ISO IEC และ UN Regulation
16. ร่ำงมำตรฐำนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ำ ครอบคลุมคุณลักษณะที่ต้องกำร
เรื่อง
1
9

ผลการ
ดาเนินงาน

สูงกว่าเป้า

ตัวชี้วัด

ตามเป้า

โครงการ/กิจกรรม

ต่ากว่าเป้า

การบรรลุเป้าหมาย

6

-

-



15,000
497,870
5

-





-

497

-

-



0



-

-

0
12


-



-

0



-

-

0



-

-

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน
กิจกรรม : พัฒนำศักยภำพผู้ผลิตชุมชน
- มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
17. จำนวนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด
18. จำนวนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรรับรอง
19. จำนวนผู้ประกอบกำรชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำยกระดับ
20. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรตรวจติดตำมผล
21. จำนวนหน่วยรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดที่ได้รับ
กำรกำกับดูแลและตรวจติดตำม
22. สัมมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้เกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพ กำรควบคุม
คุณภำพผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัว
ขับเคลื่อนสู่กำรขอกำรรับรองมำตรฐำน
23. สัมมนำเพื่อกำรพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ผู้ผลิตชุมชน ในกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยเพื่อกำรรับรองคุณภำพ
24. สัมมนำเพื่อกำรพัฒนำและเตรียมผู้ประกอบกำร มผช. ให้เข้ำสู่ระบบ
ธุรกิจกำรตลำดแบบดิจิตอล

10

หน่วย

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สูงกว่าเป้า

ตัวชี้วัด

ตามเป้า

โครงการ/กิจกรรม

ต่ากว่าเป้า

การบรรลุเป้าหมาย

เรื่อง
ผลิตภัณฑ์
รำย
ครั้ง
จังหวัด

45
3,000
2,150
1,000
76

62
9,944
2,498
1,139
76

-







-

ครั้ง

9

9

-



-

ครั้ง

2

2

-



-

ครั้ง

5

5

-



-

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
รองรับอุตสาหกรรม
ศักยภาพ
กิจกรรม : จัดหำเครื่องมือทดสอบ
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติกำรรำยสำขำ
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศไทย
กิจกรรม : ส่งเสริมกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ในประเทศไทย

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
2. ชุดเครื่องมือทดสอบยำนยนต์ไฟฟ้ำ

11

หน่วย

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สูงกว่าเป้า

ตัวชี้วัด

ตามเป้า

โครงการ/กิจกรรม

ต่ากว่าเป้า

การบรรลุเป้าหมาย

ห้อง
ปฏิบัติกำร

2

2

-



-

ชุด

6

6

-



-

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการที่ 1 : โครงการการบริการจัดการ
ข้อมูลสาหรับการบูรณาการ
ข้อมูลอุตสาหกรรม
กิจกรรม : กำรบูรณำกำรระบบสำรสนเทศ ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. ระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน
ในกระทรวงอุตสำหกรรม

12

หน่วย

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สูงกว่าเป้า

ตัวชี้วัด

ตามเป้า

โครงการ/กิจกรรม

ต่ากว่าเป้า

การบรรลุเป้าหมาย

ระบบ

1

1

-



-

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ สมอ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ปัญหาอุปสรรค
1) กำรดำเนินงำนในบำงกิจกรรม เช่น กำรเดินทำงตรวจประเมินระบบคุณภำพของผู้ขออนุญำตนำเข้ำ
ณ โรงงำนต่ำงประเทศไม่สอดคล้องกับแผนงำนโครงกำรที่กำหนดโดยมีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณไปใช้ใน
กิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น
2) ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดโครงกำร/กิจกรรม ไม่สะท้อนผลกำรดำเนินงำนได้อย่ำงแท้จริง
3) กำรดำเนินงำนมีปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ ทำให้ ไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดภำยใน
ปีงบประมำณได้ (แล้วเสร็จในปีงบประมำณต่อๆ ไป)
ข้อเสนอแนะ
1) กำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปี กำรกำหนดแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม จะต้องนำยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี, แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ,
ยุทธศำสตร์กระทรวง และยุทธศำสตร์ สมอ. มำใช้เป็น กรอบในกำรกำหนดทิศทำง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำร
ประเมินผลเชิงยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบในแบบองค์รวมต่อไป
2) กำรกำหนดตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำย และกำรติดตำมผล ควรเป็นผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมขององค์กร
และมีกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงกำรทำงำนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
3) บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
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