รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ส ำนั กงำนมำตรฐำนผลิ ตภัณฑ์ อุตสำหกรรม ได้ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ รำชกำร ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 จำนวน 4 แผนงำน วงเงินงบประมำณ 759.6792 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
1) แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
2) แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3) แผนงำนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
4) แผนงำนบูรณำกำรอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
มีตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงกำร ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพรวม 30 ตัวชี้วัด
1. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวม
จำกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในภำพรวมพบว่ำ สำนักงำน
มำตรฐำนผลิ ต ภัณ ฑ์ อุต สำหกรรม ได้ด ำเนิ น กำรตำมแผน 3 แผนงำน (ไม่ นับ รวมแผนงำนบุค ลำกรภำครั ฐ )
โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงกำร ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพรวม 30 ตัวชี้วัด มีผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัด
บรรลุเป้ำหมำย 18 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.0 ตำมตำรำงที่ 1
ตารางที่ 1 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สมอ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ภำพรวม จำแนกตำม
แผนงำน -ผลผลิต/โครงกำร
ผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
แผน บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
- ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำน
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน
- โครงกำร : โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรมำตรฐำนเพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- โครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศไทย
และศูนย์ทดสอบยำนยนต์และยำงล้อแห่งชำติ
รวม

1

9

7

77.8

19

9

47.4

2

2

100.0

30

18

60.0

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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
ผลกำรดำเนิ น งำนตั ว ชี้วั ด บรรลุ ต ำมเป้ ำ หมำยที่ กำหนด จ ำนวน 7 ตั ว ชี้ วั ด คิ ดเป็น ร้ อยละ 77.8
ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยผลกำรดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย จำนวน 6 ตัวชี้วัด ตำมเป้ำหมำย จำนวน 1 ตัวชี้วัด
และต่ำกว่ำเป้ำหมำย จำนวน 2 ตัวชี้วัด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลกำรด ำเนิ น งำนตั ว ชี้วั ด ตำมแผนงำนพื้น ฐำนด้ ำ นกำรสร้ ำ งควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น
ของประเทศ
ผลการ
การบรรลุ
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
หน่วย เป้าหมาย
ดาเนินงาน เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 กาหนดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จำนวนมำตรฐำนที่กำหนด
เรื่อง
240
310
สูงกว่ำเป้ำหมำย
2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรมำตรฐำน
- หลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตำมระบบประกันคุณภำพ หลักสูตร 3
1
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
กำรฝึกอบรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
- บุคลำกรของ สมอ. ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.0
50.0 ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
กิจกรรมที่ 2 รับรองมาตรฐานและระบบงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จำนวนใบรับรองมำตรฐำนและระบบงำน
ฉบับ 6,700 10,758 สูงกว่ำเป้ำหมำย
2. จำนวนผู้ได้รับใบอนุญำตที่ได้รับกำรตรวจติดตำม
ครั้ง 4,200
6,730 สูงกว่ำเป้ำหมำย
3. ระบบงำนด้ำนกำรมำตรฐำน (Accreditation) เพื่อกำร
พัฒนำอุตสำหกรรม
- จำนวนผู้เชี่ยวชำญในสำขำเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำ รำย
10
10
ตำมเป้ำหมำย
เป็นผู้ตรวจประเมิน
- จำนวนกำรตรวจประเมินด้ำนกำรมำตรฐำน
ครั้ง
350
555
สูงกว่ำเป้ำหมำย
กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่ด้านการมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ร้อยละ 76.0
78.3 สูงกว่ำเป้ำหมำย
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม/ตัวชี้วัด

หน่วย เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการ
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. จำนวนบุคลำกรของหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์
รำย
360
374
สูงกว่ำเป้ำหมำย
หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติกำรทดสอบได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีศักยภำพเพิ่มขึ้น
หำกวิเครำะห์ผ ลกำรดำเนินงำนภำยใต้แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ พบว่ำ ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมที่ผลกำรดำเนินงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย คือ ตัวชี้วัด
ตำมกิจกรรมที่ 1 กำหนดมำตรฐำน จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
- ตัวชี้วัดหลักสูตรฝึกอบรมเป็นไปตำมระบบประกันคุณภำพกำรฝึกอบรม ค่ำเป้ำหมำย จำนวน 3 หลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน จำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 33.3
- ตัวชี้วัดบุคลำกรของ สมอ. ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะเพิ่มขึ้น ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 80 ผลกำร
ดำเนินงำน ร้อยละ 50
โดยมี ส ำเหตุจ ำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของ COVID 19 ทำให้ ถูกตัดลดงบประมำณกิจกรรม
ฝึกอบรม/สัมมนำ จึงไม่สำมำรถจัดฝึกอบรมสัมมนำได้ตำมแผนที่กำหนด
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนงำนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำหนดตัวชี้วัดระดับโครงกำร เชิงปริมำณ
รวม 19 ตัวชี้วัด ภำยใต้กิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนำศักยภำพวิสำหกิจชุมชน
ผลกำรด ำเนิ น งำนตั ว ชี้ วั ด บรรลุ ต ำมเป้ ำ หมำยที่ ก ำหนด จ ำนวน 9 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 47.4
ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยผลกำรดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย จำนวน 6 ตัวชี้วัด ตำมเป้ำหมำย จำนวน 3 ตัวชี้วัด
และต่ำกว่ำเป้ำหมำย จำนวน 10 ตัวชี้วัด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนงำนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ผลการ
การบรรลุ
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
หน่วย เป้าหมาย
ดาเนินงาน เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการ
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. เดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว
- กำรตรวจประเมินระหว่ำงประเทศตำมมำตรฐำนสำกล ครั้ง
2
2
ตำมเป้ำหมำย
เพื่อกำรยอมรับร่วมในฐำนะผู้ประเมิน
- กำรประชุมในฐำนะประเทศสมำชิก/กรรมกำร
ครั้ง
6
3
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
วิชำกำร/คณะทำงำน ตำมพันธกรณีกำรเป็น สมำชิก
ในเวทีระหว่ำงประเทศ
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนวิชำกำรตำม
ครั้ง
3
4
สูงกว่ำเป้ำหมำย
ข้อกำหนดของกำรเป็นสมำชิกกับองค์กำรภูมิภำค
และองค์กำรระหว่ำงประเทศ
- กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรตรวจสอบและ
ครั้ง
1
0
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
รับรองร่วมกันระหว่ำง สมอ. กับหน่วยงำนเครือข่ำย
- เดินทำงไปร่วมประชุมและเจรจำด้ำนกำรมำตรฐำน
ครั้ง
7
3
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
เพื่อจัดทำ FTA และ MRA และ ศึกษำรวบรวม
ข้อมูลด้ำนกำรมำตรฐำนกฎระเบียบทำงเทคนิค
และกระบวนกำรตรวจสอบรับรองของประเทศคู่ค้ำ
ที่สำคัญเพื่อนำมำใช้ในกำรจัดทำ MRA
- ตรวจประเมินระบบคุณภำพของผู้ขออนุญำตนำเข้ำ
ครั้ง
23
0
ต่ำกว่ำป้ำหมำย
ณ โรงงำนต่ำงประเทศ
2. สร้ำงเครือข่ำยและกำรรับรู้ด้ำนกำรมำตรฐำน
เพื่อยกระดับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
- จำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ รำย 2,000
1,213 ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
- จำนวนเครือข่ำยด้ำนกำรมำตรฐำน
หน่วยงำน 180
340
สูงกว่ำเป้ำหมำย
- ประชำชนรับรู้เรื่องกำรมำตรฐำน และเครื่องหมำย
คน 200,000 948,449 สูงกว่ำเป้ำหมำย
มำตรฐำน
4

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม/ตัวชี้วัด

หน่วย เป้าหมาย

3. ปรับระบบกำรดำเนินงำนป้ำยข้อมูลยำนยนต์ตำม
มำตรฐำนสำกล (Eco Sticker)
- ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ ECO Sticker
ระบบ
1
ที่เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกระบวนกำรออกใบอนุญำต มอก. (E-license)
ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำหรับกำรบูรณำกำร
ข้อมูลอุตสำหกรรม (Big Data) และระบบอื่นๆ
- จำนวน Services (Web Services) สำหรับให้บริกำร ระบบ
4
สำหรับหน่วยงำนอื่น
4. กำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
- จำนวนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่รองรับ
เรื่อง
12
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
- จำนวนมำตรฐำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
เรื่อง
45
- จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรรับรอง
ผลิตภัณฑ์ 3,000
- จำนวนผู้ประกอบกำรชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำ
รำย 2,150
ยกระดับ
- จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรตรวจติดตำมผล ผลิตภัณฑ์ 1,000
- จำนวนหน่วยรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัด 76
ระดับจังหวัดที่ได้รับกำรกำกับดูแลและตรวจติดตำม
- กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่ม
ครั้ง
1
ประสิทธิภำพกำรทำงำนและเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
ระหว่ำง สมอ. และหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน
- กำรจัดกำรข้อมูลกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน
ระบบ
1
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

0

ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

0

ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

0

ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

51
4,833
1,137

สูงกว่ำเป้ำหมำย
สูงกว่ำเป้ำหมำย
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

1,212
0

สูงกว่ำเป้ำหมำย
ต่ำกว่ำเป้ำหมำย

1

ตำมเป้ำหมำย

1

ตำมเป้ำหมำย

หำกวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนภำยใต้แผนงำนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
พบว่ำ ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมที่ผลกำรดำเนินงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย คือ ตัวชี้วัดตำมกิจกรรม
ที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน จำนวน 8 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตำม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนำศักยภำพวิสำหกิจชุมชน จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) กิจกรรมที่ 1 ยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ได้รับ กำรรับรองมำตรฐำน มีตัวชี้วัดที่
ผลกำรดำเนินงำนไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย ได้แก่
1.1) กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
- ตัวชี้ วัดกำรประชุมในฐำนะประเทศสมำชิก/กรรมกำรวิ ชำกำร/คณะทำงำน ตำมพันธกรณี
กำรเป็ นสมำชิ กในเวที ระหว่ ำงประเทศ ค่ ำเป้ ำหมำย จ ำนวน 6 ครั้ ง ผลกำรด ำเนิ นงำน จ ำนวน 3 ครั้ ง คิ ดเป็ น
ร้อยละ 50.0
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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ตัวชี้วัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองร่วมกันระหว่ำง สมอ. กับ
หน่วยงำนเครือข่ำย ค่ำเป้ำหมำย จำนวน 1 ครั้ง ไม่ได้ดำเนินงำน
- ตัวชี้วัดเดินทำงไปร่วมประชุมและเจรจำด้ำนกำรมำตรฐำน เพื่อจัดทำ FTA และ MRA และ
ศึกษำรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรมำตรฐำนกฎระเบียบทำงเทคนิค และกระบวนกำรตรวจสอบรับรองของประเทศคู่ค้ำ
ที่สำคัญเพื่อนำมำใช้ในกำรจัดทำ MRA ค่ำเป้ำหมำย จำนวน 7 ครั้ง ผลกำรดำเนินงำน จำนวน 3 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 42.9
- ตัวชี้วัด ตรวจประเมินระบบคุณภำพของผู้ขออนุญำตนำเข้ำ ณ โรงงำนต่ำงประเทศ ค่ำ
เป้ำหมำย จำนวน 23 ครั้ง ไม่ได้ดำเนินงำน
โดยมีสำเหตุ จำกมำตรกำรป้องกันและเฝ้ ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ทำให้ กำร
ประชุมระหว่ำงประเทศ กำรตรวจประเมินโรงงำนต่ำงประเทศ ถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกำหนด และจำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำวทำให้ถูกตัดลดงบประมำณที่เกี่ยวกับกำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ
1.2) กำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรรับรู้ด้ำนกำรมำตรฐำนเพื่อยกระดับผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
ไม่ บ รรลุ ต ำมเป้ ำ หมำย จ ำนวน 1 ตั ว ชี้ วัด คื อ ตั ว ชี้ วัด จ ำนวนผู้ ประกอบกำรที่ ไ ด้ รับ กำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำ
ค่ำเป้ำหมำย จำนวน 2,000 รำย ผลกำรดำเนินงำน จำนวน 1,213 รำย คิดเป็นร้อยละ 60.7 เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ทำให้ถูกตัดลดงบประมำณกิจ กรรมฝึกอบรม/สัมมนำ ส่งผลให้ไม่สำมำรถ
จัดฝึกอบรม/สัมมนำ เพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำรได้ตำมแผน
1.3) กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนป้ำยข้อมูลรถยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล (Eco Sticker)
ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
- ตัว ชี้วั ดระบบป้ ำยข้อมู ล รถยนต์ ตำมมำตรฐำนสำกล ECO Sticker ที่เ ชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่อกระบวนกำรออกใบอนุญำต มอก. (e-license) ระบบบริห ำรจัดกำรข้อมูล ส ำหรับ
กำรบูรณำกำรข้อมูลอุตสำหกรรม (Big Data) และระบบอื่นๆ จำนวน 1 ระบบ ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ
- ตัวชี้วัดระบบ Services (Web Services) สำหรับให้บริกำรสำหรับหน่วยงำนอื่น จำนวน 4 ระบบ
ยังดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ
โดยมี ส ำเหตุ จ ำกพระรำชบัญ ญัติ ง บประมำณรำยจ่ ำย ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
ประกำศใช้ในช่วงไตรมำสที่ 2 (วันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563) ทำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำ ที่ปรึกษำไม่สำมำรถ
ส่งมอบงำนได้ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
1.4) กำรกำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย จำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดจำนวนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่รองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม ค่ำเป้ำหมำย จำนวน 12 เรื่อง
ไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น งำน เนื่ อ งจำกสถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ร ะบำดของโรค COVID-19 ท ำให้ ต้ อ งส่ ง คื น งบประมำณ
ตำมพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2563
2) กิจกรรมที่ 2 พัฒนำศักยภำพวิสำหกิจชุมชน มีตัวชี้วัดที่ผลกำรดำเนินงำนไม่บรรลุตำมเป้ำหมำย ได้แก่
2.1) กำรดำเนินงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ตัวชี้วัดจำนวนผู้ประกอบกำรชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำยกระดับ ค่ำเป้ำหมำย จำนวน 2,150 รำย
ผลกำรดำเนินงำน จำนวน 1,137 รำย คิดเป็นร้อยละ 52.9
- ตัวชี้วัดจำนวนหน่วยรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดที่ได้รับกำรกำกับดูแล
และตรวจติดตำม ค่ำเป้ำหมำย จำนวน 76 จังหวัด ยังไม่ได้ดำเนินงำน
โดยมีสำเหตุจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ทำให้ถูกตัดลดงบประมำณ
กิจ กรรมฝึกอบรม/สั มมนำ ส่งผลให้ ไม่ส ำมำรถจัดฝึกอบรม/สั มมนำ เพื่อพัฒ นำผู้ ประกอบกำร/หน่ว ยรับรอง
ระดับจังหวัดได้ตำมแผน
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2.3 แผนงานบูรณาการอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
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 จัดตั้งส่วนทดสอบยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำในประเทศ
ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดทั้ง 2 ตัวชี้วัด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ
ผลการ
การบรรลุ
กิจกรรม/ตัวชี้วัด
หน่วย เป้าหมาย
ดาเนินงาน เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งส่วนทดสอบยานยนต์และ
ชิ้นส่วนยานยนต์
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. เครื่องมือทดสอบยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์(1) ห้องปฏิบัติกำร 1
1
ตำมเป้ำหมำย
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1. เครื่องมือทดสอบยำนยนต์ไฟฟ้ำ(2)
ห้องปฏิบัติกำร 1
1
ตำมเป้ำหมำย
(1)
หมำยเหตุ
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จำนวน 3 รำยกำร
- ชุดทดสอบจุดยึดเข็มขัดนิรภัย ระบบยึดแบบไอโซฟิก และจุดยึดไอโซฟิกทอปเทเทอร์
- ชุดทดสอบที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และพนักพิงศรีษะสำหรับใช้ในยำนยนต์
- ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์
(2)จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ จำนวน 2 รำยกำร
- ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ำ
- ชุดเครื่องมือทดสอบแบตเตอรี่รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ทั้งนี้รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำแนกตำม
แผนงำน ผลผลิต-โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สมอ. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำแนกตำมผลผลิต-โครงกำร/กิจกรรม
หน่วย

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
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. จำนวนผู้ได้รับใบอนุญำตที่ได้รับกำรตรวจติดตำม
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
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เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สูงกว่าเป้า

ตัวชี้วัด

ตามเป้า

โครงการ/กิจกรรม

ต่ากว่าเป้า

การบรรลุเป้าหมาย

240
80.0
3

310
50.0
1




-


-

6,700
4,200
10
350

10,758
6,730
10
555

-

- 
- 
 - 

76.0
350

78.3
374

-

-
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แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการมาตรฐาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
กิจกรรม : ยกระดับมำตรฐำนและพัฒนำ
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
ผู้ประกอบกำรให้ได้รับกำรรับรอง 1. กำรตรวจประเมินระหว่ำงประเทศตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อกำรยอมรับ
- กำรเดินทำงไปรำชกำร
ร่วมในฐำนะผู้ประเมิน
ต่ำงประเทศชั่วครำว
2. กำรประชุมในฐำนะประเทศสมำชิก/กรรมกำรวิชำกำร/คณะทำงำน
ตำมพันธกรณีกำรเป็น สมำชิกในเวทีระหว่ำงประเทศ
3. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนวิชำกำรตำมข้อกำหนดของกำร
เป็นสมำชิกกับองค์กำรภูมิภำค และองค์กำรระหว่ำงประเทศ
4. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรตรวจสอบและรับรองร่วมกันระหว่ำง
สมอ. กับหน่วยงำนเครือข่ำย
5. เดินทำงไปร่วมประชุมและเจรจำด้ำนกำรมำตรฐำน เพื่อจัดทำ FTA
และ MRA และ ศึกษำรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรมำตรฐำนกฎระเบียบทำง
เทคนิค และกระบวนกำรตรวจสอบรับรองของประเทศคู่ค้ำที่สำคัญเพื่อ
นำมำใช้ในกำรจัดทำ MRA
6. ตรวจประเมินระบบคุณภำพของผู้ขออนุญำตนำเข้ำ ณ โรงงำน
ต่ำงประเทศ
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หน่วย

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สูงกว่าเป้า

ตัวชี้วัด

ตามเป้า

โครงการ/กิจกรรม

ต่ากว่าเป้า

การบรรลุเป้าหมาย

ครั้ง

2

2

-



-

ครั้ง

6

3



-

-

ครั้ง

3

4

-

-



ครั้ง

1

0



-

-

ครั้ง

7

3



-

-

ครั้ง

23

0



-

-
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน
- สร้ำงเครือข่ำยและกำรรับรู้
7. จำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ด้ำนกำรมำตรฐำนเพื่อยกระดับ 8. จำนวนเครือข่ำยด้ำนกำรมำตรฐำน
ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรม
9. ประชำชนรับรู้เรื่องกำรมำตรฐำน และเครื่องหมำยมำตรฐำน
- ปรับระบบกำรดำเนินงำนป้ำย 10. ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ ECO Sticker ที่เชื่อมโยงกับระบบ
ข้อมูลยำนยนต์ตำม
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกระบวนกำรออกใบอนุญำต มอก.
มำตรฐำนสำกล (Eco Sticker)
(e-license) ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลสำหรับกำรบูรณำกำรข้อมูล
อุตสำหกรรม (Big Data) และระบบอื่นๆ
11. จำนวน Services (Web Services) สำหรับให้บริกำรสำหรับหน่วยงำนอื่น
- กำหนดมำตรฐำน
12. จำนวนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมที่รองรับกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
อุตสำหกรรม
กิจกรรม : พัฒนำศักยภำพผู้ผลิตชุมชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
- มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
13. จำนวนมำตรฐำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
14. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรรับรอง
15. จำนวนผู้ประกอบกำรชุมชนที่ได้รับกำรพัฒนำยกระดับ
16. จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับกำรตรวจติดตำมผล
17. จำนวนหน่วยรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับจังหวัดที่ได้รับกำร
กำกับดูแลและตรวจติดตำม
18.กำรประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนและ
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำง สมอ. และหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน
19. กำรจัดกำรข้อมูลกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
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หน่วย

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สูงกว่าเป้า

ตัวชี้วัด

ตามเป้า

โครงการ/กิจกรรม

ต่ากว่าเป้า

การบรรลุเป้าหมาย

รำย
หน่วยงำน
คน
ระบบ

2,000
180
200,000
1

1,213
340
948,448
0




-



-

ระบบ
เรื่อง

4
12

0
0




-

-

เรื่อง
ผลิตภัณฑ์
รำย
ผลิตภัณฑ์
จังหวัด

45
3,000
2,150
1,000
76

51
4,833
1,137
1,212
0




-




-

ครั้ง

1

1

-



-

ระบบ

1

1

-



-
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แผนงานบูรณาการอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
โครงการที่ : โครงการส่งเสริมการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
และศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติ
กิจกรรม : จัดตั้งส่วนทดสอบยำนยนต์และ ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
ชิ้นส่วนยำนยนต์
1. เครื่องมือทดสอบยำนยนต์และชิ้นส่วนยำนยนต์
กิจกรรม : ส่งเสริมกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำ
ในประเทศไทย

ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
2. เครื่องมือทดสอบยำนยนต์ไฟฟ้ำ
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หน่วย

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

สูงกว่าเป้า

ตัวชี้วัด

ตามเป้า

โครงการ/กิจกรรม

ต่ากว่าเป้า

การบรรลุเป้าหมาย

ห้อง
ปฏิบัติกำร

1

1

-



-

ห้อง
ปฏิบัติกำร

1

1

-



-
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3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สมอ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ปัญหาอุปสรรค
1) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทำให้ถูกปรับลดงบประมำณในกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา
เพื่อส่งคืนงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ส่งผลให้กิจกรรมกำรฝึกอบรมสัมมนำ
กิจกรรมพัฒนำผู้ประกอบกำร กิจกรรมด้ำนกำรต่ำงประเทศ ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
2) กำรดำเนินงำนกิจกรรมปรับระบบกำรดำเนินงำนป้ำยข้อมูลยำนยนต์ตำมมำตรฐำนสำกล (Eco Sticker)
ไม่ได้อยู่ในกำรกำกับดูแลของ สมอ. โดยตรง (โอนเบิกจ่ำยแทนกัน) ทำให้ไม่สำมำรถเร่งรัดดำเนินงำนได้เท่ำที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1) กำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปี กำรกำหนดแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม จะต้องนำยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี, แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ,
ยุทธศำสตร์ กระทรวง และยุทธศำสตร์ สมอ. มำใช้เป็น กรอบในกำรกำหนดทิศทำง เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในกำร
ประเมินผลเชิงยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบในแบบองค์รวมต่อไป
2) กำรกำหนดตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำย และกำรติดตำมผล ควรเป็นผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมขององค์กร
และมีกำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงกำรทำงำนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
3) บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
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