
สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงอุตสาหกรรม 

รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(1 เมษายน 2559 – 30 กนัยายน 2559) 

ประเด็นการตรวจราชการ ขอคนพบ/ 
ปญหา อุปสรรค 

ขอสังเกต/ 
เสนอแนะของ ผตร. 

หมายเหตุ 

ขอบเขตการสอบทานผลการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามแผน
และผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไดกําหนดขอบขายงานหรือเปาหมาย
ไวดังนี้ 

   

1. ภาพรวมการทํางาน    

    1.1 การเบิกจายงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย  สอจ. ทุกจังหวัด 

    1.2 การจัดเก็บรายได คาธรรมเนียมรายปยังจัดเก็บไมครบถวน - แนะนํ า ให  สอจ .  ท่ี เ ก่ี ย วข องติ ดตามจั ด เ ก็บ
คาธรรมเนียมรายปใหเปนไปตาม พ.ร.บ. โรงงาน 
อยางเครงครัด 

สอจ. 

    1.3 การปฏิบัติงานตามเปาหมายผลผลิตและ
แผนการทํางาน 
 
 
 

- การวางแผนการทํางานและการสรุปผลการดําเนินงาน
ยังเนนท่ีผลผลิต ขาดการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน และ
ยุทธศาสตร และการมุนเนนผลสัมฤทธิ์ของการ
ดําเนินการ  
 
 
- สอจ. ขาดการมีสวนรวม และไมเห็นภาพรวมการ
ทํางานในการกําหนดแผนปฏิบัติการ แผนงาน และ

- การดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ควร
เตรียมวางแผนการดําเนินการใหเสร็จสิ้นและเริ่ม
ดําเนินการไดในเดือนตุลาคมและควรมีการสรุปผล
การดําเนินงานวาสามารถบรรลุยุทธศาสตรและ
กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางไร 
 
- ในสวนการกําหนดเปาหมายการทํางานให สอจ. มี
บทบาทในการกําหนด/พยากรณเปาหมายของตนมากข้ึน 

สอจ. 
 
 
 
 
 

สนย.สปอ./สอจ. 
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เสนอแนะของ ผตร. 

หมายเหตุ 

เปาหมายท่ีสวนกลางกําหนดไมยืดหยุนใหเขากับ
สภาพและยุทธศาสตรของแตละทองท่ี 

  ๑.๔ การบริหารจัดการ 
 

- สอจ. หลายจังหวัดยังขาดบุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การมีจังหวัดหลัก – รอง ของฝายสงเสริมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร ยังตอบสนองงานของ สอจ. 
จังหวัดรองไมเต็มท่ี ขณะท่ีจังหวัดหลักยังตองแบกรับ
คาใชจาย 
 

- ควรมีการตระเตรียมบุคลากรไวทดแทนผูจะ
เกษียณอายุราชการไวแตเนิ่นๆ โดยเฉพาะระดับ อสจ. 
หรือหัวหนาฝาย พรอมเตรียมพัฒนาศักยภาพให
เพียงพอกอนรับตําแหนงใหม เชน หัวหนาฝายโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีจะไดรับตําแหนงหัวหนาฝายนโยบาย
และแผน หัวหนาฝายนโยบายและแผนท่ีไมเคยผาน
ฝายโรงงานอุตสาหกรรม/ฝายอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร ท่ีจะไปรับตําแหนง อสจ. โดยการ
พัฒนาอาจจะเปนการมอบหมายงานขามฝายให
ปฏิบัติและอาจกําหนดเปนตัวชี้วัด 
- ควรพัฒนาเจาหนาท่ีฝายสงเสริมอุตสาหกรรมใหมี
ความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เชน กฎหมายวา
ดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยมาตรฐานเนื่องจากเม่ือไป
สงเสริมพัฒนาผูประกอบการแลว การจัดตั้งธุรกิจอาจ
เก่ียวของกับกฎหมายดังกลาว 
 
 
 
 
 
 

สบค.สปอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สบค.สปอ./สอจ. 
 
 
 
 
 

สบค.สปอ./สบก. 
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- บทบาทกลุมสงเสริมประสิทธิภาพฯในการพัฒนา
และสงเสริมประสิทธิภาพของ สอจ. ในกลุมยังมีนอย
ไป ยังเนนเพียงรูปแบบการประชุมกลุมฯ อนึ่ง กลุมท่ี
ประกอบดวยจังหวัดท่ีมีโรงงานมากกับจังหวัดท่ีมี
โรงงานนอยมีสภาพลักษณะการทํางานและความ
สนใจประเด็นการทํางานท่ีแตกตางกับการมารวม
พูดคุยแลกเปลี่ยนจะไมกอใหเกิดประโยชนเต็มท่ี 

- สอจ. ควรมีการจัดทํา KM ดานตาง ๆ เพ่ือถายทอด 
องคความรู/แลกเปลี่ยนกัน ภายในองคกร กลุมองคกร 
และระหวางกลุมองคกร  เพ่ือใหเจาหนาท่ีมีองค
ความรูท่ีหลากหลายสามารถปฏิบัติงานไดรอบดาน 
เปนการเพ่ิมขีดความสามารถทางดานบุคลากรของ
ภาครัฐในการปฏิบัติงาน จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานและปองกันปญหาไมใหเกิดข้ึนซํ้าอีกได ซ่ึงกลุม
ประสิทธิภาพท่ี ๑ ไดจัดโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพ
บุคลากรฝาย พร. กลุมประสิทธิภาพอ่ืนควรประสาน
เ พ่ือเข าร วมโครงการด วย  เ พ่ื อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

กลุมสงเสริม
ประสิทธิภาพฯ 

 
 

2. การกํากับดูแลสถานประกอบการ    

    2.1 การกํากับดูแลโรงงาน 
 

- การดําเนินการตามคูมือประชาชน บางเรื่องมี
ลักษณะพิเศษกวาโรงงานท่ัวๆ ไป ซ่ึงตองมีระยะเวลา
และข้ันตอนเพ่ิมข้ึน เชน โรงงานลําดับท่ี 101 105 
และ 106 และโรงงานแปรรูปไม เปนตน  บางเรื่อง 
ท่ีมีลักษณะเปราะบาง ผูวาราชการจังหวัดอาจใหมี
การดําเนินการประชาสังคมเพ่ิมเติม ซ่ึงจะทําให    
ไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนดเวลาท่ีระบุใน 
คูมือประชาชน 
 
 

- ควรไดมีการทบทวนใหมี คู มื อ ป ร ะ ช า ช น เ ฉพ า ะ
สําหรับโรงงานประเภทดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอ./กพบ.สปอ. 
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เสนอแนะของ ผตร. 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การตีเรื่องกลับโดย กรอ. เพ่ือใหชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติม 
 
 

- การดําเนินการตาม พรบ.อํานวยความสะดวกฯ 
สอจ. ควรมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของเปนผูดูแล
รับผิดชอบรับเรื่อง ตรวจเอกสาร และดําเนินการเอง
โดยตรง เพ่ือความถูกตอง สะดวก รวดเร็วในการ
ดําเนินการ นอกจากนี้ควรมีการเสนอแนะการปรับปรุง
กระบวนงานการทํางานจากข้ันตอนตางๆตามคูมือ
ประชาชนท่ีไมสอดคลอง เพ่ือใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
- ควรไดตั้งคณะทํางานพิจารณารวมกัน เพ่ือใหมีความ
ชัดเจนและเขาใจตรงกัน และจัดทําคูมือปฏิบัติงาน
สําหรับ สอจ. ข้ึน 
- การประเมินกากอุตสาหกรรม และการกําหนดเปาหมาย
กากอุตสาหกรรมเขาสูระบบควรไดตั้งคณะทํางานรวม
ระหวาง กรอ.–  สอจ. เพ่ือพิจารณาใหมีความชัดเจน
เหมาะสมข้ึน  

สอจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอ./สตป.สปอ. 
 
 

กรอ./สตป.สปอ. 

    2.2 การกํากับดูแลสถานประกอบการเหมือง
แร  
 
 
 
 

แรท่ีถูกอายัดไว ยังไมมีแนวทางการเก็บรักษาท่ีชัดเจน 
และไมมีงบประมาณในการดูแลรักษา จึงมีความเสี่ยง
ตอแรของกลางสูญหาย 

- ควรไดมีการทบทวนระเบียบการเก็บรักษาของกลาง
และขอตกลงท่ีทําไวกับกระทรวงมหาดไทย 

กพร. 
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3. การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม    

    3.1 แนวทางการใหการสงเสริม/พัฒนา/ให
คําปรึกษาเชิงลึกแกสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ดานงานสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ พบวา 
สอจ   .ยังดําเนินการโดยเนนท่ีผลผลิตของโครงการ 
 )Output) เปนสวนใหญ ซ่ึงควรเนนท่ีผลลัพธ 
(Outcome) ดวย 

- ฝายสงเสริมอุตสาหกรรมควรเรียนรูโครงการท่ีศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรม จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จาก กสอ   .เพ่ือจะไดนําเสนอความตองการของพ้ืนท่ี
ตอโครงการตางๆ ท่ีเหมาะสม 
- ควรใชงานดานการสงเสริมเขาไปพัฒนาใหสถาน
ประกอบการแกไขขอบกพรองและปรับปรุงใหเปนไป 
 ตามขอกําหนด นอกเหนือจากการใชแนวทางการ
กํากับดูแล สั่งการ และดําเนินคดี 
 
- ควรมีการติดตามผลจากการดําเนินงานตามโครงการ
สงเสริมดานตางๆ อีกท้ังยังควรจัดหา Best Practice 
เพ่ือเปนแบบอยางใหแกรายอ่ืนๆตอไป  และควร
ผลักดันใหนําผลจากโครงการไปตอยอดภายหลังจาก
จบโครงการแลว เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและเกิดผล
ลัพธอยางเปนรูปธรรมชัดเจน จะเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน อีกทั้งยังควรทําการคัดแยกผูประกอบการ
แตละระดับ เชน ระดับท่ีไมผานมาตรฐาน ระดับท่ี
ผานมาตรฐานแตยังขาดการสงเสริมดานการตลาด 
ระดับท่ีผานมาตรฐานและมีตลาดเฉพาะในประเทศ 
เปนตน เพ่ือนํามาสงเสริมใหตรงกับศักยภาพของ
ผูประกอบการอยางแทจริง 

สอจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอจ./สตป.สปอ. 
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    3.2 การจัดตั้ง Rescue Center 
 
 

 - ใหเนนการติดตามผลการดําเนินการของหนวยงานท่ี 
สอจ. สงเรื่องใหดําเนินการ และใหมีการชวยเหลือเชิง
รุก เชน การออกสํารวจขอมูลสถานประกอบการให
สํารวจปญหาความตองการของสถานประกอบการ
และนําเขาศูนยชวยเหลือ หรือการตรวจสอบโรงงาน
เม่ือพบขอบกพรองหรือปญหาของโรงงาน เชน จะ
ยายโรงงานแตพ้ืนท่ีใหมติดผังเมือง ใหใสใจในการ
ชวยเหลือผูประกอบการดวย 

สอจ. 

    3.3 การขับเคลื่อน S-Curve , New S-Curve,  
Cluster , Super Cluster 
 
 
 
 
 
 
 
    ๓.๔  มผช. 

- สอจ. ท่ีมิไดอยูใน EEC ไมเห็นภาพการจะดําเนินการ
ในการสงเสริมอุตสาหกรรม S-curve, new S-curve 
 
 
 
- บทบาทการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม S-Curve และ 
New S-Curve และการพัฒนาสู Industry 4.0 ของ 
สอจ.  หลายจังหวัดยังไมชัดเจน    
 
- ไดมีการเตรียมความพรอมใหรับทราบการรับโอน
ภารกิจ มผช. สําหรับ สอจ. ท่ียังไมไดเปนหนวย
รับรอง 56 จัวหวัด 

- ควรไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ  
โดยเฉพาะการใส innovation และระบบ digital ของ 
Industry 4.0 เขาไปกับอุตสาหกรรม SMEs  
 
 
- ควรไดมีการระดมสมองและแลกเปลี่ยนบทเรียน 
มุมมองระหวาง สอจ. ตาง ๆ รวมท้ังการสื่อสารชี้นํา
อยางเปนรูปธรรมจากสวนกลาง  
 
- ควรรีบทําความเขาใจในรายละเอียดการปฏิบัติงาน
และมอบหมายผูตรวจราชการติดตามกํากับดูแล
ความกาวหนาและปญหาอุปสรรค รวมท้ังเขาชี้แจง
ผูวาราชการจังหวัดไดรับทราบ 
 
 

สศอ./สนย.สปอ/สอจ. 
 
 
 
 

สศอ./สนย.สปอ./สอจ. 
 
 
 

สตป.สปอ. 
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- การดําเนินการตามโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน (มผช.) ในปต อไปควรเร งดํ าเนินการเก็บ 
ตัวอยางสงตรวจสอบใหแลวเสร็จภายในไตรมาสท่ี 2  
เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการตรวจสอบผลิตภัณฑ
และเรียกเก็บคาใชจายในการตรวจสอบ และเนื่องจาก 
อก. มีนโยบายผลักดันให สอจ. ทุกจังหวัดเปนหนวย
รับรอง มผช. เพ่ือใหการรับรองเปนไปดวยความ
สะดวก และรวดเร็วยิ่งข้ึน ดังนั้น สอจ. ในฐานะฝาย
เลขาฯ ควรทําหนาท่ีชี้แจงถึงบทบาท ขอบขาย และ
อํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฯ ใหแกกรรมการ
ทุกทานทราบและเขาใจ จะสามารถชวยใหการรับรอง 
มผช .  เ ป น ไปอย า ง ร วด เ ร็ ว  ถู กต อ ง  และ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

สอจ. 
 

4. การดําเนินโครงการและงานตามนโยบายอ่ืน ๆ     

    4.1 ผลการดําเนินการโครงการ OPOAI   
 

- เจาหนาท่ี สอจ   .ท่ีเก่ียวของควรเรียนรูจากท่ีปรึกษา
ในการเขาไปวินิจฉัยสภาพและการเลือกใชเครื่องมือ
ในการพัฒนาสถานประกอบการ 
- การดําเนินโครงการ OPOAI ควรจะดําเนินการ
ครอบคลุมกิจการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเกษตรแปรรูป
ดวย โดยเฉพาะกิจการท่ีเปน Start up 

สอจ. 
 
 

สตป.สปอ. 
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ประเด็นการตรวจราชการ ขอคนพบ/ 
ปญหา อุปสรรค 

ขอสังเกต/ 
เสนอแนะของ ผตร. 

หมายเหตุ 

    4.2  ผลการดําเนินการโครงการอุตสาหกรรม 
สีเขียว  

- ในภาพรวมการดําเนินโครงการยังคงเนนในเชิง
ปริมาณ มีบางจังหวัดท่ีมีสถานประกอบการไดรับการ
รับรองในระดับสูงข้ึน บางจังหวัดมีกิจกรรมท่ีเพ่ิม
คุณคาและเปนการประชาสัมพันธโครงการ เชน การ
จัดใหมีการลงนาม MOU โดยเชิญผูบริหารระดับสูง 
ไดแก ผูวาราชการจังหวัด ผูบริหารของบริษัท ผูบริหาร
ของกระทรวงมารวมลงนาม 

  

    4.3  ผลการดําเนินการโครงการปรับฐานขอมูล
โรงงานใหเปนฐานขอมูลหนึ่งเดียว 
 

 
 
 
 
 
 
- ขอมูลการนํากากอุตสาหกรรมเขาสูระบบ สวนใหญ
สอจ. ดําเนินการเกือบเสร็จสิ้นแลว แตยังขาดความ
ถูกตอง และรายละเอียดตางๆยังไมตรงกัน 

- การปรับฐานขอมูลโรงงานในปงบประมาณตอไปควร
ติดตามใหทุกจังหวัดดําเนินการใหครบถวน และใน
ระยะยาวใหมีการยกเลิกฐานขอมูลของ สอจ. โดย
ติดตามใหมีการ Update ขอมูลในฐานขอมูล กรอ. 
อยางสมํ่าเสมอ 
 
- ควรตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดขอมูลให
ถูกตองตรงกัน 

สอจ./กรอ. 
 
 
 
 
 

สอจ./สตป.สปอ./กรอ. 

    4.4 อ่ืน ๆ  - สอจ. สวนใหญยังไมทราบแนวทางการดําเนินงาน
ตอไปของโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

- กรอ. และ สอจ. ควรรวมกันกําหนดทิศทางเปาหมาย
การทํางานรวมกัน โดยพยายามผลักโครงการเขาสู
พ้ืนท่ีและใหมีการบริหารจัดการโครงการระดับพ้ืนท่ี 
 
- โครงการท่ีมีการจางท่ีปรึกษา เม่ือทําการตรวจรับ
แลวพบวาท่ีปรึกษาโครงการหรือผูรับเหมามีผลงานไม
เปนไปตาม TOR ท่ีกําหนดไว ควรแจงใหทําตาม
เง่ือนไขใหเปนไปตาม TOR ท่ีกําหนด พรอมท้ังเรงรัด
ดําเนินการสรุปผลโดยเร็ว 

สอจ./กรอ. 
 
 
 

สอจ. 
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