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รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สอจ.กาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรครึ่งปีแรกของปี 2561 จานวน 2,280,000 บาท แยกเป็น
1) งบดาเนินงาน จานวน 1,416,500.00 บาท
2) งบรายจ่ายอื่น
- การพัฒนาอุตสาหกรรมฯ จานวน 511,500 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภูมิภาค จานวน 416,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม จานวน 48,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้าและการวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จานวน 12,500 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด
เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) สาหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม
จานวน 32,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสีเขียว จานวน 3,000 บาท
- นโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 352,000 บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์ อก. จานวน 40,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ จานวน 312,000 บาท
- งบพัฒนาจังหวัด จานวน 2,200,000 บาท
โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME/Start up ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2 กิจกรรมหลัก
ประกอบด้วยกิจกรรมหลักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม SME4.0 จานวน 1,200,000 บาท และกิจกรรมหลัก
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP จานวน 1,000,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
1.1 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1) S-curve
(5) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
- บริษัท เพชรดาฟู้ดส์ จากัด เดิมเป็นโรงงานหมักปลาร้า และเติบโตแบบชาวบ้านเพื่อส่งขายแบบปี๊บ
ให้กับแม่ค้าพ่อค้าในตลาดสด หลังจากพบว่ามีผู้บริโภคต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ไม่มีเวลาในการต้มหรือทา
ให้สุก จึงได้คิดสูตรน้าปลาร้าต้มสุก ปลาร้าบอง ปลาร้าตัว ในการวางจาหน่าย โดยเริ่มทาการยื่นขอมาตรฐาน อย.
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มผช. GMP, HACCP ตามลาดับ และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งธุรกิจเดิมเป็นธุรกิจที่หมักปลาร้าเป็นวัตถุดิบชั้นดี
ของครอบครัว ทาให้ไม่เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ และสามารถหมักปลาร้าให้มีและรสชาดกลิ่นเฉพาะ ปัจจุบันสินค้า
ของบริษัท และได้จัดทาตราสินค้ายี่ห้อแม่บุญล้า ยี่ห้อเพชรดา ส่งจาหน่ายให้กับลูกค้า ห้าง Modern Trade และ
ต่างประเทศ มีการคิดค้นสินค้าที่มีนวัตกรรม คือ ปลาร้าผง ปลาร้าก้อน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย ที่เป็น
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และยังรับจ้างผลิตให้กับ ยี่ห้อแซบไมค์ ของนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดัง ไมค์ ภิรมย์พร
และยี่ห้อ เดร็มเดร็ม อีกด้วย
บริษัท เพชรดาฟู้ดส์ จากัด ได้เข้าร่วมโครงการ OPOAI ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลงร้อยละ 76.74
ลดต้นทุน
ค่าบรรจุภัณฑ์ คิดเป็นเงิน จานวน 4,536,000 บาท/ปี ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 17.15 พร้อมทั้งได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการดีเด่น ประจาปี 2561
2) New S-curve
(3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Bio chemicals)
- มีโรงงานที่เกี่ยวข้องจานวน 2 โรงงาน คือ
1) บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ (กาฬสินธุ์) จากัด
2) บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จากัด
1.2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
1) ด้านการเงิน (Finance)
(1) กองทุนประชารัฐฯ วงเงิน 10,000 ล้านบาท
- รับคาขอ
จานวน 60 ราย
วงเงิน 312.360 ล้านบาท
- อนุมัติ
จานวน 20 ราย
วงเงิน 30.770 ล้านบาท
- ขอยกเลิก
จานวน 4 ราย
วงเงิน 10.470 ล้านบาท
- เบิกจ่าย
จานวน 12 ราย
วงเงิน 27.180 ล้านบาท
- วิเคราะห์ฯ จานวน 1 ราย
วงเงิน 3.000 ล้านบาท
(2) SMEs คนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท
- ธพว. กาฬสินธุ์ ดาเนินการอนุมัติสินเชื่อ SME คนตัวเล็ก จานวน 32 ราย วงเงินสินเชื่อรวม
30.700 ล้านบาท
(3) สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว วงเงิน 50,000 ล้านบาท
- ธพว. กาฬสินธุ์ ดาเนินการอนุมัติสินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว จานวน 92 ราย วงเงินสินเชื่อรวม
140.650 ล้านบาท
(4) สินเชื่อ Soft Loan ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร Tramsfotmation Loan วงเงิน 20,000 ล้านบาท (ธพว.
3,000 ล้านบาท)
- ธพว.กาฬสินธุ์ ดาเนินการอนุมัติสินเชื่อ Soft Loan จานวน 2 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 13.500 ล้านบาท
2) ไม่ใช่ด้านการเงิน (Non-Finance) 9 มาตรการส่งเสริม SMEs
(1) ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC)
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สอจ.กาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการจัดสัมมนาให้ความรู้ และดาเนินการให้คาปรึกษาแนะนาการออกแบบ
ฉลากบรรจุภัณฑ์ และการดาเนินธุรกิจด้วยดิจิทัล รวม 90 ราย และได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ประจาศูนย์ ITC จานวน
11 รายการ ประกอบด้วย
1) เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ
2) เครื่องสแกน 3 มิติ
3) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานออกแบบ
4) โปรแกรมสาหรับการออกแบบ
5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
6) เครื่องพิมพ์ฉลากอัตโนมัติ
7) คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
8) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล
9) อุปกรณ์ฉากและไฟส่องสว่าง
10) ทีวี
11) โมบายคีออส
(2) ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs (SME Support and Rescue Center : SSRC)
- ผู้ประกอบการยื่นขอรับความช่วยเหลือ จานวน 1,807 ราย 1,959 เรื่อง ช่วยเหลือเสร็จสิ้น 75
เรื่อง อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือ 1,884 เรื่อง
(3) การสร้างโค้ช (Train The Coach)
(4) SMEs Big Data จัดทาฐานข้อมูลประชากรเอสเอ็มอี
(5) Big Brothers เชื่อมต่อเอสเอ็มอีสู่ห่วงโซ่การผลิตระดับโลก
- สอจ.กาฬสินธุ์ เชิญ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) เป็น Big Brothers ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SME/OTOP จานวน 1 ราย คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์บ้านนาจารย์ ตาบลนาจารย์
อ าเภอเมื อ งกาฬสิ น ธุ์ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ในการปรั บ ปรุ ง หม้ อ อบลมร้ อ น การ์ ด ครอบสายพานเครื่ อ งจั ก ร ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์สาหรับออกบู๊ท ฯลฯ จานวน 9,300 บาท
(6) Digital Value Chain ผลักดันเอสเอ็มอีสู่ห่วงโซ่การผลิตผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์ม B2B
(7) โครงการเสริมแกร่งเอสเอ็มอีรอบรู้การเงิน
(8) SME Standard Up ยกระดับเอสเอ็มอีสู่มาตรฐานที่เหมาะสมโดยการพัฒนามาตรฐานเฉพาะ (มอก.S)
(9) ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชน
- สอจ.กาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) กาหนดเป้าหมาย
ดาเนินการ จานวน 40 รายผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันดาเนินการแล้ว 32 รายผลิตภัณฑ์
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1.3 การยกระดับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) การตรวจ กากับ ดูแลโรงงานและเหมืองแร่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- การตรวจ ก ากั บ ดู แ ลสถานประกอบการโรงงานให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย จ านวน 192 โรง
(แผนปฏิบัติการตรวจฯ โรงงาน จนท. ออกตรวจเดือนละ 8 โรงต่อคน)
- ตรวจทั่วไป จานวน 187 โรง
- เฝ้าระวังเป็นพิเศษ จานวน 5 โรง
ผลการตรวจโรงงาน ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561 ดาเนินการแล้ว จานวน 72 โรง
2) การตรวจ กากับ ดูแลแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรงงานร้องเรียนซ้าซาก
- จากข้อ 1) ออกให้คาปรึกษา ตรวจ ติดตาม ทาให้ไม่มีเรื่องร้องเรียนซ้าซาก
3) การตรวจ กากับ กากอุตสาหกรรมตามที่กฎหมายกาหนด
- ดาเนินการป้อนข้อมูลเข้าระบบเทคโนโลยีแล้ว จานวน 22 โรง อยู่ระหว่ารอการแจ้งจานวนโรงงาน
เป้าหมายจาก กรอ. ที่ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2562 โดยจะมีการแจ้งโรงงานเป้าหมายให้ สอจ.ทราบในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
4) การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry)
5) การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ได้รับงบประมาณ 3,000 บาท
- จัดทาแผนการออกประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จานวน 5 ราย
ปัจจุบันรับสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จานวน 3 ราย
6) การพัฒนาผู้ประกอบการสู่ Factory 4.0
- บริษัท เพชรดาฟู้ดส์ จากัด (ผลิตปลาร้า และผลิตภัณฑ์จากปลาร้า) ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้า น
การจัดการโลจิสติกส์ และให้คาปรึกษาแนะนาในการปรับปรุงกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และติดตามการปรับปรุงกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยควบคุมการวางแผนการผลิต โดยใช้โปรแกรม mini-ERP
1.4 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (ผ่านความเห็นชอบ ครม.)
8) ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป โดยศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC) (ครม. เห็นชอบ
30 ต.ค. 61)
- สอจ.กาฬสินธุ์ ได้ประสานงานกับ ศภ.5 เพื่อดาเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทั้ง
9 รายการ ให้มีองค์ความรู้ในการให้คาปรึกษาแนะนาผู้ประกอบการ โดย ศภ.5 กาหนดจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สอจ. ละ 2 คน ดาเนินการระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2562
1.5 การเชื่อมโยงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Big Data)
1) I-industry
- ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์กับหน่วยงาน
ในพื้นที่และส่วนกลางให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสากลและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
แก่หน่วยงานที่นาไปใช้ โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักงาน
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1.6 การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการให้บริการ
1) ฐานข้อมูลพื้นฐานของ สอจ. แต่ละจังหวัด (เชิงวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
- ดาเนินการจัดทาปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สรุปรายงานจังหวัดและ กยผ.สปอ.
ดังนี้
1. รายงานการลงทุนรายเดือน
2. รายงานชี้น้าเตือนภัยรายไตรมาส
3. รายงานการลงทุนราย 6 เดือน
4. รายงานวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม
2) การพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
- ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ให้รองรับยุค 4.0 เช่น ร่วมฝึกอบรม
ระบบ Iplan, ระบบ iComp, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบ GFMIS, ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ อย่างครบวงจร (e-GP), ระบบทะเบียนโรงงาน (กรอ.), การใช้ระบบสื บค้นและบริการ
ภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ (NGIS Portal)
3) การประยุกต์ใช้ IT และ Digital ในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรทุกกลุ่มใน สอจ. สามารถนาความรู้ ทักษะการใช้ IT และ Digital ในการปฏิบัติงาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งข้อมูลทาง Facebook, line, E-mail
- มีการนา QR Code และ Google from มาเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดทาแบบสอบถามเพื่อสารวจ
ข้อมูลผู้ประกอบการและนาไปใช้ในการวิเคราะห์รายงานต่าง ๆ
2. การบริหารจัดการองค์กรตามนโยบายรัฐบาล / มติ ครม. / นโยบาย อก.
2.1 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เงินที่ได้รับจัดสรร จานวน 2,936,500 บาท
- เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น จานวน 894,665.45 บาท คิดเป็น 30.47%
- คงเหลือ 2,041,834.55 บาท คิดเป็น 69.53%
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562)
2.2 การกากับ ติดตาม การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรา 44
1) การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การลดขั้นตอนการทางาน (พ.ร.บ. อานวยความสะดวก) การ
ลดระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ การลดการเรียกสาเนาเอกสาร และอื่น ๆ
- สอจ.กาฬสินธุ์ ได้รับหนังสือที่ อก 0709/ว 7783 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุง
คู่มือบริการประชาชน : การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยปรับลดระยะเวลาในการดาเนินการจาก 73 วันทา
การ เป็น 49 วันทาการ ได้กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามการปรับลดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาแล้ว
2) การบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนอื่น
- ดาเนินการจัดการสั มมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2560-2564 สู่การปฏิบัติ
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เมื่อวัน ที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้ องเบญจพร โรงแรม ริมปาว อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่ว มกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จานวน 36 คน
3) การป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านการทุจริต (เช่น การดาเนินงานตามระเบียบ ขั้นตอนของกฎหมายอย่าง
เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการของภาครัฐ)
- ดาเนินการเผยแพร่นโยบายและผู้บริหารได้เห็นชอบ ส่งเสริมบุคลากรรับรู้และถือเป็นแนวปฏิบัติตน
รวมทั้งปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพปราศจากการร้องเรียน โดยการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกระทรวง
อุตสาหกรรม ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานทราบและถือ
ปฏิบัติและส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม และรายงานการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้บุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ
ขั้นตอนของกฎหมาย อย่างเปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมดาเนินกิจกรรม ในโครงการของ
ภาครัฐ
4) การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ (เช่น การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้)
- การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับส่งข้อมูลและใช้ปฏิบัติงาน เช่น Facebook line
E-mail ระบบวีดิทัศน์ทางไกล Skype for Business 2016 การรับส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็นต้น
5) การประหยัดทรัพยากร (เช่น การลดปริมาณเอกสาร/จานวนเอกสาร การลดพลังงาน การประหยัดน้า การ
ลดภาระงบประมาณ)
- จัดทาแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของ สอจ. เป็นแนวทางในการควบคุมตรวจสอบการจัดสรรและ
ใช้ทรัพยากรให้เป็นไปตามที่กาหนด
- จัดทาแผนงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติงาน โดยกาหนดแนวทางของประเด็นดังนี้
1) การลดกระดาษ
2) การลดพลังงาน (ไฟฟ้า+น้ามันเชื้อเพลิง)
3) การประหยัดงบประมาณ
4) จานวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตลดลง
5) ปรับปรุงระบบ e-SAR โดยเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการออกรายงานสาหรับการรายงานผลการ
ประเมินตนเองของส่วนราชการ
6) การทางานร่วมกันระหว่าง ก.พ. และ ก.พ.ร. ในการพิจารณาปรับโครงสร้างและอัตรากาลัง
ของกระทรวงอุตสาหกรรม/ BOI
7) มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการสาคัญ
8) การจัดทาระบบประเมินตนเองออนไลน์ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 :
PMQA 4.0 Online Assessment
9) การเพิ่มช่องทางในการรับชาระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ
เข้าร่วมโครงการ นปร. รุ่นที่ 12
10) การประชุมด้วยระบบ Live Meeting
11) จัดทาช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปัญหาการทุจริตของบุคลากรสานักงาน แบบออนไลน์
หรือ Application
12) จัดตั้ง Design thinking and Service design Center ภายใต้ตัวชี้วัดร่วมกับระดับจังหวัด
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โดยได้ดาเนินการจัดส่งแผนงาน แนวทาง และรายงานจังหวัดเดือนละ 1 ครั้ง
6) การบริหารจัดการทรัพย์สินสานักงาน (บ้านพัก ยานพาหนะ ฯลฯ)
- มีการบริการจัดการทรัพย์สินสานักงานอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดทาคาสั่งพนักงานขับรถดูแล
รักษารถยนต์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อซ่อมแซมบ้านพัก/กาจัดปลวก เป็นต้น
3. โครงการภายใต้งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สอจ.กาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 1
โครงการ 2 กิจกรรมหลัก คือ
1) โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME/Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรม
หลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม 4.0 งบประมาณ 1,200,000 บาท อยู่ระหว่างสืบราคาหน่วยงานที่จะ
ดาเนินการจ้างเหมาบริการ
2) กิจกรรมหลัก การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP งบประมาณ 1,000,000 บาท อยู่ระหว่างดาเนินการ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
4. โครงการสาคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม อาทิเช่น โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โครงการปฏิรูป
อุตสาหกรรมสู่ 4.0 (Mini ITC) โครงการ “โรงงานปลอดยาเสพติด ” ของกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการสินค้า
อุตสาหกรรมชุมชม โครงการสินค้าอุตสาหกรรมชุมชม ประเภทผ้า
- โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
สอจ. กาฬสินธุ์ ได้คัดเลือกบ้านโพน ตาบลโพน อาเภอคาม่วง จั งหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการพัฒนา
และได้รับรางวัลระดับ B ปัจจุบันได้สนับสนุนเครื่องสาวไหมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จานวน 7 รายการ เพื่อส่งเสริม
อาชีพการทอผ้าไหมแพรวาและยกระดับรายได้ชุมชน
- โครงการ “โรงงานปลอดยาเสพติด” ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ดาเนินการเชิญผู้ประกอบกิจการโรงงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 14
ธันวาคม 2561 จานวน ทั้งสิ้น 12 โรงงาน และส่งรายงานตามกาหนดทุกเดือน โดยครั้งสุดท้ายรายงานวันที่ 21
มกราคม 2562
- โครงการสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน
สอจ.กาฬสินธุ์ ได้คัดเลือก สินค้าอุตสาหกรรมชุมชน จานวน 5 รายการ คือ 1) ผลิตภัณฑ์ทุเรียนสามชัย 2)
ผลิตภัณฑ์พุทรานมสด 3) ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา 4) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 5) ผลิตภัณฑ์มะม่วงมหาชนก และใน
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ได้นาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวา ไปร่วมพิธีเปิดตัว Application ThaiBestProduct 77 มีดีมาโชว์
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
- โครงการการสินค้าอุตสาหกรรมชุมชน ประเภทผ้า
สอจ.กาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการคัดเลือกสินค้าอุตสาหกรรมชุมชนประเภทผ้า คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพร
วา จานวน 3 ราย ส่งให้ กตร.สปอ. แล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561
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ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ด้านงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ได้รับล่าช้า ส่งผลให้การดาเนินงานและการเบิกจ่ายไม่ตรงตามตัวชี้วัด
ด้านบุคลากร
บุ คลากรไม่ เพี ยงพอ ท าให้ โครงการและกิ จกรรมที่ ต้ องด าเนิ นการมี ผลกระทบมากคื อผลการปฏิ บั ติ เป็ นไปตามแผน
แต่ไม่มีคุณภาพเนื่องจากต้องเร่งรัดการดาเนินงาน ทาให้การทบทวน ติดตาม ประเมินผล ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์
เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า เครื่องค้าง ระบบ Internet ที่ช้าและหลุดบ่อย
เป็นอุปสรรคต่อการเร่งดาเนินงาน
ข้อเสนแนะ
1. วางแผนการดาเนินงานอย่างรอบครอบและดาเนินงานในส่วนที่สามารถทาได้ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามกาหนดและตรงตามตัวชี้วัด
2. ในช่ ว งเวลาที่ ต้ อ งด าเนิ น งานเร่ ง ด่ ว นและงานมี ป ริ ม าณมาก หากไม่ ส ามารถเพิ่ ม จ านวนบุ ค ลากรได้
จาเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากบุคลากรกลุ่มงานอื่น
3. ทาการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซมเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอและชารุดให้สามารถใช้
งานได้ปกติ

