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บทที่ 1 
บทนํา 

1. ความเปนมา 
1.1  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดให

สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการ
บริหารราชการแผนดิน ที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบหลังจากที่มีการแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว 

1.2  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ขึ้น เมื่อ 12 กันยายน 2548 
(เปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2548 – 2551 กระทรวงอุตสาหกรรม) เพื่อใหสอดคลองกับแผนการ
บริหารราชการ พ.ศ. 2548–2551 (รัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)  

1.3 หลังจากมีการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ไดเร่ิมมีการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินขึ้นอีก
คร้ังสมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ซ่ึง สศอ. ไดจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 
ซ่ึงตอมาคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นไดยุบไปเนื่องจาก นายสมัครฯ ไดพนจากตําแหนง ตามมาดวยรัฐบาล นายสมชาย 
วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเปนรัฐบาลอยูในระยะเวลาอันสั้น ทําให สศอ. ยังมิไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใน
สมัยนั้น 

1.4  รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552-2554  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552  ซ่ึง สศอ. จําตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ใหมให
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลนี้ 

1.5  ตามคูมือคําอธิบายตัวช้ีวัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2552 กําหนดใหกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป สําหรับสวนราชการ คือ 
การวางแผนยุทธศาสตร ซ่ึงตองประกอบดวย การวิเคราะหทางยุทธศาสตร (Strategic Analysis) การกําหนดทิศทาง
ขององคกร (Strategic Direction Setting) การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic Formulation) และ การนํายุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation)  

1.6 ประกอบกับการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ก็ระบุ
ใหการวางแผนกลยุทธตองมีความเชื่อมโยงและถายทอดภารกิจจากจุดมุงหมายของรัฐบาลมายังผลลัพธ ผลผลิต และ
กิจกรรม มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม ความตองการและปญหาของกลุมเปาหมายดวย  

1.7 ในการนี้ สศอ. จึงไดมีคําสั่งสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่  10/2552 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 
แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และแผนปฏิบัติราชการ ของ สศอ. โดยมีรองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รศอ. อุดม วงศวิวัฒนไชย) เปนประธานกรรมการฯ เพื่อดําเนินการทบทวน
ยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดของสํานักงานฯ ตามขั้นตอนตางๆ ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน และ
ขอกําหนดของการดําเนินงานตาม PMQA และ PART และ จัดทํารางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552–2555) ของ
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สํานักงานฯ กอนนําเสนอที่ประชุมผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อยึดถือเปนแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552-2555) ตอไป 

1.8 เพื่อใหแผนกลยุทธฯ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2552 – 2555) ของสํานักงานฯ สามารถ
ตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และแผนปฏิบัติราชการ ไดมี
การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวนสถานภาพ สภาวะแวดลอมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย เพื่อใชเปนขอมูลตั้งตนกอนจัดทําแผนกลยุทธนําเสนอขอความเห็นชอบ
จากผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใชเปนแผนกลยุทธฯ ของสํานักงานฯ ตอไป  
 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับความคาดหวังและความ
ตองการของหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งสามารถสื่อสารและถายทอดทิศทางดังกลาว
ไปสูบุคลากร เพื่อใหเกิดการรับรู ความเขาใจ และการนําไปปฏิบัติ อันจะสงผลใหการดําเนินการของสํานักงานฯ 
สามารถบรรลุผลตามเปาประสงคที่ตั้งไวได 

 
3. กรอบแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ 

ในการจัดทําแผนกลยุทธของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จะประกอบไปดวยการดําเนินการใน 
4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดตามรูปที่ 1-1  

ทั้งนี้ ผูบริหารจะมอบหมายใหคณะทํางานหรือคณะกรรมการ ซ่ึงมีผูบริหารระดับรองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนประธาน  และมีผูแทนจากสํานักและศูนยตางๆ ภายใน สศอ. เปนคณะทํางาน/
คณะกรรมการ  โดยมีฝายเลขานุการมาจากสํานักที่รับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตรของ สศอ. (ในที่นี้หมายถึง 
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค หรือ สม.) ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ตั้งแตการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 
จนถึงการจัดทําเปนรางแผนกลยุทธ และนําเสนอคณะผูบริหาร ของ สศอ. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนอนุมัติ
เปนแผนกลยุทธ ของ สศอ. ตอไป  

สวนการจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป นั้น ฝายเลขานุการฯ จะนําผล
จากแผนกลยุทธไปดําเนินการกรอกขอมูลตามแบบฟอรมของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) และ สํานักงบประมาณ (สงป.) และนําเสนอตอคณะผูบริหารของ สศอ. 
กอนสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้มีกรอบระยะเวลาในขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 3 อยูประมาณ 60 วัน (นับตั้งแต
วันที่แผนการบริหารราชการแผนดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันจัดสงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ
สํานักงานฯ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ) 

สวนขั้นตอนที่ 4 ในการนําแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลนั้น สศอ. จะดําเนินการตาม
รอบระยะเวลาภายในแผน เชน การติดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป จะมีการติดตามเปนรายไตรมาส (หรือเดือน
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ตามความเหมาะสม) และประเมินผลเปนรายป สวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป จะมีการติดตามเปนรายป และ
ประเมินผลเมื่อผานครึ่งแผน และสิ้นสุดแผน 

 
 

 การวิเคราะหทางยุทธศาสตร  การกําหนดทิศทางขององคกร 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิ  การกําหนดยุทธศาสตร 

ภาพที่ 1-1  แผนภาพ (Flow Chart) การจัดทําแผนกลยุทธของ สศอ. 

 ทั้งนี้มีรายละเอียดในการดําเนินการในแตละะขั้นตอน ดงันี้ 

3.1 การวิเคราะหทางยุทธศาสตร (Strategic Analysis)  
ในการวิเคราะหทางยุทธศาสตร สศอ. จะดําเนินการ โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ รวบรวมขอมูล/ปจจัย

ที่เกี่ยวของจากหนวยงานตางๆ เพื่อใหคณะทํางาน/คณะกรรมการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน และสภาวะ
แวดลอมภายนอกขององคกร ซ่ึงในการปฏิบัติ  สศอ. จะนําเอาปจจัยอยางนอย 4 ดาน มาพิจารณารวมกับ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกร และทําการวิเคราะหรวมกัน โดยแบงตามประเด็นการดําเนินงานได
ดังนี้ 

 
3.1.1  การรวบรวมปจจัยตั้งตน  
หมายถึงการรวบรวมปจจัยตั้งตนในการวิเคราะหที่สําคัญ 4 เร่ือง ประกอบดวย 

 
S 
W
O 
T 
 
 

สภาพแวดลอมภายใน 
• จุดแข็ง / จุดออน 
• ทรัพยากร/ลักษณะเฉพาะ 
• หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

สภาพแวดลอมภายนอก 
• นวัตกรรม/เทคโนโลย ี
• การคาดการณ/การเปลี่ยนแปลง
ทาง ศก. /สังคม/การเมือง 

กําหนดวิสัยทัศน 

กําหนดพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร กําหนด
ตัวช้ีวัด 

KPI 
 

• กิจกรรม 
• ตัวช้ีวัด 
• ระยะเวลา 
• งบประมาณ 
• ผูรับผิดชอบ 

กําหนดแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 
แผน 4 ป / 1 ป 

นําแผนไปปฏิบัติ 
Plan Implementation

การติดตามและ
ประเมินผล 

ขอมูลปอนกลับ /Feedback 

นโยบายรัฐบาล / 
ยุทธศาสตร อก. 

หนาที่ความ  
รับผิดชอบ สศอ. 

ผลการดําเนินการที่
ผานมา/ความเสี่ยง 

ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

กําหนดเปาประสงค 

กําหนดคานิยม 

กําหนดวัฒนธรรม 

กลยุทธหลัก 

ผลผลิต/กิจกรรม 
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ปจจัยที่ 1 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อันไดแก นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการ
แผนดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม และกลุมภารกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในสวนที่เกี่ยวของ 
(ในบางกรณีอาจมีการนํารัฐธรรมนูญ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่เกี่ยวของมาพิจารณารวม
ดวย)  

ปจจัยที่ 2  อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของ สศอ. ตามที่ไดบัญญัติไวตามกฎหมาย  
ปจจัยที่ 3  ผลการดําเนินงานที่ผานมา ไดแก ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป โดยรวมถึง ผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ  ทั้งนี้หากมีขอมูลเพียงพอใหนําผลการประเมินทั้งจากผูประเมินภายนอกและผูประเมิน
ภายในองคกร มาเปนสวนในการทบทวนดวย  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง ความเสี่ยงในดานตางๆ ในการดําเนินงาน 
เชน ความเสี่ยงดานการเงิน สังคม และจริยธรรม นอกจากนี้ยังควรนําเรื่องความทาทายที่สําคัญขององคกร อัน
ครอบคลุมทั้งดานพันธกิจ ดานปฏิบัติการ และดานทรัพยากรบุคคล มาพิจารณารวมดวย 

ปจจัยที่ 4  ความตองการและคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงอาจรวบรวมมาจาก การ
สํารวจความตองการ/ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนทางการ ทั้งที่ สศอ. สํารวจเอง 
หรือมีหนวยงานเปนกลางจากภายนอกสํารวจให  หรืออาจมาจากการสํารวจที่ไมเปนทางการ เชน การมอบหมาย
นโยบายจากผูบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม  การรับฟงความคิดเห็นจากการประชุม สัมมนา หรือเสวนาตางๆ ที่ได
พบปะกับผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม  นักวิชาการ ส่ือมวลชน หรือสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ  ฯลฯ 

3.1.2  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรนั้น สศอ. จะพิจารณาจากปจจัยภายในตางๆ เชน จุดแข็ง 

จุดออน ลักษณะเฉพาะ ทรัพยากรที่มี รวมทั้งพันธมิตรที่เกี่ยวของ โดยมีปจจัยพื้นฐานที่วิเคราะห ไดแก 
ปจจัยที่ 1 ดานความเหมาะสมของโครงสรางองคกร (Structure and Policy) หมายถึง ความเหมาะสมของ 

กฎหมาย ระเบียบ โครงสรางสวนราชการ  
ปจจัยที่ 2  ดานผลผลิต ผลลัพธ และความพึงพอใจของผูใชบริการ (Service) หมายถึง ประสิทธิภาพ เชิง

จํานวน เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงตนทุน ของผลผลิตของสํานักงาน รวมถึงประสิทธิผล และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ในบางกรณีอาจหมายรวมถึงผลกระทบ และความคุมคาของผลผลิตนั้นๆ และภาวะการแขงขันในการ
ใหบริการผลผลิตนั้นๆ ดวย 

ปจจัยที่ 3  ดานการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร (Manpower) หมายถึง เร่ือง อัตรากําลัง คุณภาพ
บุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การใหรางวัลและการลงโทษ ขวัญและกําลังใจ การฝกอบรมระหวางการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ การฝกอบรมผูบริหารระดับตางๆ การถายทอดภูมิความรูกอนเกษียณอายุ เปนตน 

ปจจัยที่ 4  ประสิทธิภาพดานการเงิน (Money) หมายถึง ประสิทธิภาพทางการใชจายงบประมาณ และการ
ระดมทุน (ถามี) 
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ปจจัยที่ 5 การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง (Material) หมายถึง เร่ืองการจัดซื้อจัดจาง ความพรอมใชของ
ครุภัณฑ การใชครุภัณฑไดอยางสมประโยชน การบํารุงรักษาครุภัณฑและอาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุส้ินเปลือง 
เปนตน 
 ปจจัยที่ 6 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง เร่ืองการวางแผนปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล การจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การสื่อสาร
ภายในหนวยงาน วัฒนธรรมองคการ และภาวะผูนํา เปนตน 

3.1.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก 
 ปจจัยภายนอก อันไดแก การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม การเมืองการปกครอง รวมถึงการคาดการณในอนาคต เพื่อกําหนดเปนทิศทางในการดําเนินพันธกิจและกล
ยุทธของ สศอ. ตอไป 

ปจจัยที่ 1 ดานสังคม/วัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) หมายถึง ปจจัยเอื้อดานสังคมในประเด็นที่
เกี่ยวของกับความตองการของประชาชน หรือปญหาของสังคม ตลอดจนโครงสรางประชากร การศึกษา อนามัย 
อาชีพ  ความรู  เจตคติ  พฤติกรรม  แนวคิดอนุ รักษ  กระแสวัฒนธรรมจากตางประเทศ  คานิยม  ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม และประเพณี เปนตน 

ปจจัยที่ 2  ดานเทคโนโลยี  (Technology) หมายถึง นวัตกรรม และความมีอยูของเทคโนโลยี เปนตน 
ปจจัยที่ 3  ดานเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง เร่ืองภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะการจางงาน อัตราดอกเบี้ย และ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ เศรษฐกิจของประเทศหรือของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เปนตน 
ปจจัยที่ 4  ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย การเมือง (Political and Legal Factors) หมายถึงปจจัยเอื้อ/อุปสรรคดาน

การเมือง หรือนโยบายภาครัฐ และกฎหมายทั้งภายในและระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และใหหมายรวมถึง จุดแข็ง 
และจุดออนของหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน หรือเครือขายความรวมมือ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดวย 

3.1.4 การวิเคราะห SWOT 
 การวิเคราะห SWOT เปนการประเมินสถานภาพของปจจัยตางๆ รวมกัน เพื่อดูความโนมเอียงระหวางจุด
แข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) โดยการนําปจจัยแตละ
ประการมาจับคูกันและกําหนดเปนกลยุทธตางๆ หรือที่เรียกกันวาการจัดทํา TOWS Matrix และสรุปความเปนไปได
ที่จะมีกลยุทธตางๆ เชน  
 SO Strategies เปนการใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งภายในองคกร  
 WO Strategies เปนการลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น  
 ST Strategies เปนการหลีกเลี่ยงขอจํากัดโดยอาศัยจุดแข็ง 
 WT  Strategies เปนการลดจุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัด เปนตน  
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3.2 การกําหนดทิศทางขององคกร (Strategic Direction Setting)  
ในการกําหนดทิศทางขององคกร สศอ. โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการจะรวมกันดําเนินการวิพากษวิจารณ

จนสามารถกําหนดสิ่งตางๆ ดังนี้ ไดแก 
3.2.1 วิสัยทัศน 
 หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององคกรที่ตองการจะเปน เปนขอความซึ่งกําหนดทิศทางของพันธกิจ/

ภารกิจ เปนสถานภาพอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางที่องคกรมุงหมาย มุงหวัง หรือประสงคจะเปนหรือมีใน
อนาคต  ซ่ึงมาจากการประเมินสถานภาพความเปนจริงในปจจุบัน  ผสานกับการระบุถึงจุดมุงหมายหลัก 
ความสามารถเฉพาะและคุณคาหลักขององคกร ซ่ึงวิสัยทัศนที่ดีควรกําหนดใหชัดเจนนําไปสูการปฏิบัติได เปนภาพ
ในเชิงบวก ปลุกเรา และดึงดูดใจ 

3.2.2 พันธกิจ 
หมายถึง หนาที่ความรับผิดชอบหรือบทบาทซึ่งองคกรกําหนดจะทําในชวงเวลาที่อยากใหวิสัยทัศนสําเร็จ  

โดยสอดคลองกับกฎหมายการจัดตั้งหนวยงาน 
3.2.3 เปาประสงค 
หมายถึง ขอบขายของผลสัมฤทธิ์หลักที่หนวยงานตองการใหเกิดขึ้นแกประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ

ในอนาคต โดยระบุถึงกลุมเปาหมายผูรับบริการที่ชัดเจนและผลประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับที่มีความสัมพันธกับ
พันธกิจโดยตรง รวมถึงสภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินงานที่ตองการใหบรรลุ โดยเปาประสงคเปนไดทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว  

3.2.4 คานิยมองคกร 
 หมายถึง หลักการชี้นํา หรือพฤติกรรมที่องคกรหรือคนในองคกรคาดหวังที่จะปฏิบัติ คานิยมจะเปนตัว
สะทอนหรือมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมองคกรที่คาดหวัง และคานิยมจะเปนตัวสนับสนุนหรือช้ีนําการตัดสินใจของ
สมาชิกทุกคนในองคกร และเปนตัวชวยใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน พนัธกิจขององคกร 

3.2.5 วัฒนธรรมองคกร 
หมายถึง แนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติสําหรับองคกรที่สมาชิกทุกคนในองคกรรับรูและรับทราบ และถือ

ปฏิบัติมาอยางตอเนื่องซึ่งเปนเครื่องชวยในการกําหนดความเหมาะสมตอการปฏิบัติภารกิจใดๆ วาสมควรทําได
หรือไม 

 
3.3 การกําหนดยุทธศาสตร (Strategic Formulation) 

ในการกําหนดยุทธศาสตร สศอ. โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ จะนําขอมูลและความรูตางๆ ที่ไดรับจาก
การกําหนดทิศทางองคกร และการวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในองคกรมาจัดทําเปนยุทธศาสตรในระดับและ
รูปแบบตางๆ รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกวากลยุทธใดที่มีความเหมาะสมกับองคกรมากที่สุด ซ่ึงการจัดทํา
ยุทธศาสตรนั้นเปนการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมตางๆ ขององคกรเพื่อชวยใหองคกรสามารถบรรลุถึง
วิสัยทัศน และภารกิจที่ไดกําหนดไว โดยอาจกําหนดเรื่องที่เกี่ยวของได ดังนี้ 
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3.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร 
คือประเด็นสําคัญ หรือประเด็นที่องคกรจะตองมุงเนนในการพัฒนาภายใตกรอบระยะเวลาของวิสัยทัศน 

โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ จะชวยกันพิจารณาถึงประเด็นที่สําคัญและควรดําเนินการในชวงกรอบระยะเวลาของ
วิสัยทัศน และหากมีประเดนที่ยังไมสามารถพัฒนาไดหรือควรพัฒนาในระยะเวลาถัดไป ก็อาจตัดประเด็นดังกลาว
ออกไปกอน และภายใตแตละประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว ควรมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่สอดรับกัน และ
สามารถเชื่อมโยงถึงเหตุและผลภายใตมิติตางๆ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการได เพื่อที่จะไดทราบถึงความสําคัญ 
และลําดับการมุงเนนได 

3.3.2 ตัวชี้วัด และเปาหมาย 
เปนการกําหนดตัวช้ีวัดที่จะเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดวาองคกรบรรลุเปาประสงคในแตละดานหรือไม 

โดยคณะทํางาน/คณะกรรมการ จะชวยกันเสนอตัวช้ีวัดออกมาใหไดมากที่สุดกอน แลวจึงกําหนดเกณฑในการเลือก
ตัวช้ีวัด เชน ตัวช้ีวัดนั้นสามารถสะทอนเปาประสงคไดอยางแทจริงหรือไม ทรัพยากรหรือตนทุนที่ตองใชในการเก็บ
ตัวขอมูลตัวช้ีวัดนั้น ฯลฯ โดยทุกเปาประสงคจะตองมีตัวช้ีวัดมากํากับอยางนอย 1 ตัว ซ่ึงเมื่อสามารถเลือกตัวช้ีวัดได
แลว จะรวมกันกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวช้ีวัด หรือคาตัวเลขที่องคกรตองการจะบรรลุของตัวช้ีวัดแตละ
ประการ ทั้งนี้คาเปาหมายตัวช้ีวัดแตละตัว ควรกําหนดระยะเวลาดวยวาจะบรรลุหรือสําเร็จเมื่อใด 

3.3.3 กลยุทธหลัก 
เปนการกําหนดแนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดําเนินงานสําคัญๆ อันถือเปนกุญแจสําคัญตอการบรรลุ

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ไดมีการกําหนดไว รวมทั้งเปนเงื่อนไขในการมอบหมายงานให “เจาภาพ” หรือ
หนวยงานผูรับผิดชอบตางๆ รับไปดําเนินการตอ 

3.3.4 ผลผลิต กิจกรรม และเปาหมาย 
นอกจากการพิจารณาในดานประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธหลักแลว หนวยงานราชการยังตองพิจารณาถึง

ผลผลิต และกิจกรรมของหนวยงานควบคูกันไปดวย โดยผลผลิตหมายถึงการใหบริการหรือผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการดําเนินการตามพันธกิจและภารกิจของหนวยงาน สวนกิจกรรมในที่นี้ หมายถึง กิจกรรมหลัก ที่
กอใหเกิดผลผลิตนั้นโดยตรง (ทั้งนี้ คณะทํางาน/คณะกรรมการ อาจจะตองพิจารณากิจกรรมรอง และกิจกรรม
สนับสนุน เพื่อใหเกิดผลผลิตควบคูกันไปดวย เพื่อความสมบูรณ) หลังจากที่มีการกําหนดผลผลิต และกิจกรรมแลว 
ใหคณะทํางาน/คณะกรรมการ ระดมความเห็นเพื่อกําหนดคาเปาหมายของผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาตาม
แผนกลยุทธในภาพรวม และในแตละปดวย 

3.3.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สศอ. โดยฝายเลขานุการคณะทํางาน/คณะทํางาน จะดําเนินการประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยุทธ ที่ไดจัดทําขึ้นมารวบรวมลงในในแบบฟอรมตามที่
หนวยงานที่เกี่ยวของไดกําหนด (เชน แบบฟอรมของ สํานักงาน ก.พ.ร. และ แบบฟอรมของ สํานักงบประมาณ) 
ขณะเดียวกันคณะทํางาน/คณะกรรมการ อาจจะรวมกันคิดโครงการตางๆ ที่จะดําเนินการเพื่อใหสามารถบรรลุคา
เปาหมายของตัวช้ีวัดที่กําหนดไว หรืออาจจะขอใหหนวยงานตางๆ ภายใน สศอ. พิจารณาเสนอโครงการที่สอดคลอง
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ก็ได ซ่ึงเมื่อไดรางแผนปฏิบัติราชการ 4 ปที่ครบถวนแลว จะนําเสนอตอผูบริหาร/คณะผูบริหาร ของ สศอ. เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนํามาทบทวน/ปรับปรุง (ถามี) และสื่อสารใหบุคลากรในหนวยงานถือปฏิบัติตอไป 

จากนั้น ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป เจาหนาที่ที่ รับผิดชอบดานการจัดทําแผน จะเปน
ผูดําเนินการ/ประสานงานใหสอดคลองตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป โดยพิจารณาจากกรอบโครงการที่ไดเสนอไวใน
แผนฯ 4 ป  การเสนอเพิ่มเติมจากสํานัก/ศูนยภายใน สศอ. และโครงการที่ไดจากการทบทวนผลการดําเนินการ 
เพื่อใหโครงการมีความทันการณ เหมาะสมอยูเสมอ ซึ่งโดยปกติเวลาในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป จะ
เปนไปตามปฏิทินงบประมาณประจําป โดยเริ่มตนจากการทบทวนผลการดําเนินงานในปกอน การทบทวนผลผลิต 
กิจกรรม และตัวช้ีวัด และการคัดเลือก/จัดลําดับงาน/โครงการที่มีความสําคัญ และเสนอของบประมาณ จากนั้นเมื่อ
ทราบถึงงบประมาณที่ไดรับแลว จึงนํามาจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่ระบุถึงผลผลิต กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลาการดําเนินการใหครบถวนอีกครั้งหนึ่ง  

 
3.4 การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

สวนการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัตินั้น ประกอบดวยการดําเนินการในหลายสวน เชน  
3.4.1 การสื่อสารเพื่อถายทอดทิศทาง และกลยุทธหลัก – เปนการสื่อสารทิศทางขององคกรแกบุคลากรใน 

สศอ. ทุกระดับ เพื่อสรางใหบุคลากรเกิดแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการทํางานใหสงผลถึงความสําเร็จขององคกร  
3.4.2 การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ – เปนการกําหนดหนวยงานที่เกี่ยวของ และวิธีการ

ประสานงาน อันจะสงผลถึงความสําเร็จในการดําเนินงานตามพันธกิจของ สศอ. 
3.4.3 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน – เปนการติดตามความคืบหนาของผลการดําเนินงาน และ

การประเมินผลเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง หรือส้ินสุดการดําเนินงาน ทั้งจากการประเมินผลภายในของ สศอ. และ
จากผูตรวจประเมินภายนอก (เชน สํานักงาน ก.พ.ร. หรือ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ) เพื่อจะนําผลที่
ไดไปใชปรับปรุง ทั้งในการจัดทําแผนกลยุทธ และการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของ สศอ. 

3.4.4 การบริหารความเสี่ยงและทบทวนกลยุทธ  - เปนการกําหนดความเสี่ยง และแนวทางปฎิบัติเพื่อ
ปองกัน/หลีกเลี่ยงไมใหเกิดเหตุการณอันไมพึงประสงคนั้นๆ รวมถึงแนวทางการทบทวนกลยุทธในการดําเนินงาน
ของ สศอ. หากมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดลอมของ สศอ. อยางมีนัยสําคัญ 

ซ่ึงทั้ง 4 เร่ือง เปนการดําเนินการจากหลายหนวยงานในสํานักงานฯ โดยบางเรื่องจะมีการมอบหมายใหมี
หนวยงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการ ขึ้นมาพิจารณาเปนการเฉพาะ ดังนั้นในแผนกลยุทธฉบับนี้ จะแสดงเพียง
แนวทางการดําเนินงานโดยสังเขปในแตละเรื่อง โดยแสดงไวในบทที่ 5 
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สรุปขั้นตอน/กิจกรรม กรอบระยะเวลา และผูรับผิดชอบในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบตัิราชการประจําป 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม ผูรับผดิชอบหลัก กรอบระยะเวลา 
1. การวิเคราะหทางยุทธศาสตร 
2. การกําหนดทิศทางขององคกร 
3. การกําหนดยุทธศาสตร 

คณะกรรมการที่ไดรับมอบหมาย  
(มี รศอ. เปนประธาน และ

ประกอบดวยผูแทนจากทกุสํานัก/
ศูนย เลขานุการฯ จาก สม.) 

การจัดทํา –  ไมเกิน 60 วัน 
(นับตั้งแตแผนการบริหาร
ราชการแผนดนิประกาศในราช
กิจนุเบกษา จนถึงวันสง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปให
หนวยงานทีเ่กีย่วของ) 
การทบทวน – ตามรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม เชน ทกุ 1 
ป โดยใชเวลาการจัดทําไมเกิน 1 
เดือน เปนตน  

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ป สม. / กคพ.สบก. ภายในเวลาที่ สงป. / ก.พ.ร. 
กําหนด 

- แผนปฏิบัติราชการประจําป สม. / กคพ.สบก. /ทุกสํานักฯ ตามปฏิทินงบประมาณ 
4. การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ สม. /  กพบ. / ทุกสํานักฯ มีการสื่อสารหลังจากดําเนนิการ

จัดทําแผนฯ เสร็จ และมีการ
ติดตามประเมนิผลตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม เชน ทุกไตรมาส 
หรือ ทุกเดือน เปนตน 
 

หมายเหตุ :  สม. หมายถึง สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
  กคพ.สบก. หมายถึง กลุมคลังและพัสดุ สํานักบริหารกลาง 
  กพบ. หมายถึง กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

สงป. หมายถึง สํานักงบประมาณ 
  ก.พ.ร. หมายถงึ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะหทางยุทธศาสตร  

(Strategic Analysis) 

1. ปจจัยตั้งตน 
สําหรับในหัวขอที่ 1 นี้จะเปนการรวบรวมขอมูลในอดีตของปจจัยตั้งตนที่ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) ซ่ึงผลเปนดังนี้ 
1.1 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีนโยบาย/แผนที่เกี่ยวของกับ สศอ. ดังนี้ 

1.1.1 นโยบายรัฐบาล   
นโยบายรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) มีนโยบายที่คอนขางเกี่ยวของกับ สศอ. 2 

นโยบาย ไดแก นโยบายที่ 4 นโยบาย เศรษฐกิจ และนโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซ่ึงมี
รายละเอียดนโยบายยอยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

นโยบาย 4.2.2 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
  นโยบาย 4.2.2.1 สรางความแข็งแกรงและความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกใหกับ

อุตสาหกรรมไทยดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาใหแกสินคา โดยรวมมือกับ
ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถของผูประกอบการ พัฒนาทักษะฝมือ
แรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการออกแบบสินคาและผลิตภัณฑ ลดตนทุนโลจิสติกส และเพิ่ม
ความรวมมือในภูมิภาคในการผลิตสินคาเชิงลูกโซผานการเจรจาระหวางประเทศ 

นโยบาย 4.2.2.2 กําหนดมาตรการแกไขปญหาของแตละอุตสาหกรรมและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เชน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต 
อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอัญมณี เปนตน โดยปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนดานภาษีและที่มิใช
ภาษีใหสามารถจูงใจนักลงทุนได และสงเสริมการรวมทุนกับบริษัทตางประเทศในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง 

นโยบาย  4.2.2.4 เรงผลิตบุคลากรดานอาชีวะตามความตองการของตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มคาตอบแทนใหใกลเคียงกับปริญญาตรี และกําหนดหลักสูตรใหสามารถตอยอดในระดับ
ปริญญาได 

นโยบาย 4.2.2.6 จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่
มีความสอดคลองกับศักยภาพของแตละพื้นที่ เชน การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เปนตน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการอยูรวมกันอยางยั่งยืนของชุมชนและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

นโยบาย 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
 นโยบาย 8.1.7 จัดระบบงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

สามารถตรวจสอบได และสงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุก
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ระดับอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการสงมอบบริการสาธารณะ พรอมทั้งการพัฒนา
ขาราชการ โดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปนกําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต  

1.1.2 แผนการบริหารราชการแผนดิน  
เชนเดียวกับในเรื่องนโยบายรัฐบาล ในแผนการบริหารราชการแผนดิน รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชา

ชีวะ นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552-2554 มีนโยบายสวนที่เกี่ยวของกับ สศอ. ไดแก นโยบายที่ 4 นโยบาย เศรษฐกิจ และ
นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซ่ึงมีรายละเอียดกลยุทธ/วิธีการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

4.2.2 ภาคอุตสาหกรรม 
นโยบาย กลยุทธ/วิธีการ 

1.  สรางความแข็งแกรงและความสามารถในการแขงขนั
ในตลาดโลกใหกับอุตสาหกรรมไทยดวยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคา
ใหแกสินคาโดยรวมมือกับภาคเอกชน สถาบันวิจยั
และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถ
ของผูประกอบการ พัฒนาทกัษะฝมือแรงงาน 
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาการ
ออกแบบสินคาและผลิตภัณฑ ลดตนทุนโลจิสติกส 
และเพิ่มความรวมมือในภูมภิาคในการผลิตสินคาเชิง
ลูกโซผานการเจรจาระหวางประเทศ 

 

-  เรงรัดและสงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิต
ภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง ตลอดหวงโซคุณคาเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มให
สินคาอุตสาหกรรม โดยความรวมมือกับภาคเอกชน 
และภาคกีารพฒันา 

-  พัฒนากลไกการบริหารจัดการของภาครัฐ เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมการสรางความแข็งแกรงให
ภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

-  สงเสริมและผลักดันการผลิตสินคาและบรรจุภัณฑโดย
ใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมและตามความนิยมของตลาด 

-  สรางเครือขายความรวมมอืในภูมภิาคเพือ่เพิ่ม
มูลคาเพิ่ม 

2. กําหนดมาตรการแกไขปญหาของแตละอุตสาหกรรม
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เชน 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรภายในประเทศ 
อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมอัญมณี เปนตน โดยปรับปรงุมาตรการ
สงเสริมการลงทุนดานภาษแีละที่มิใชภาษีให
สามารถจูงใจนักลงทุนได และสงเสริมการรวมทุน
กับบริษัทตางประเทศในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยี
ขั้นสูง 

-   เรงรัดการปรับปรุงมาตรการ กฎ ระเบียบ ที่เปน
อุปสรรคในการพัฒนาอตุสาหกรรม 

-  ปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนใหเหมาะสมและ
สามารถจูงใจนักลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในอนาคต 

-  เรงรัดการสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในอนาคต 

3. รวมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานสินคาใหทัดเทยีมและลํ้าหนาในระดับ
สากล โดยสนับสนุนใหมกีลไกการระดมทนุและ

-  สงเสริมและผลักดันการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ได
มาตรฐาน และตอบสนองความตองการของตลาด 

-  สนับสนุนใหมีกลไกกระตุนภาคเอกชนลงทุนทางดาน
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นโยบาย กลยุทธ/วิธีการ 
ประกันความเสี่ยงใหกับภาคเอกชนเพื่อกระตุนให
ภาคเอกชนลงทุนทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มากขึ้น รวมทั้งใหการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทาง
ปญญาสําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศและมีตรา
สัญลักษณไทย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น 
- พัฒนาและถายทอดผลการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสูเชิงพาณิชย 

4.  เรงผลิตบุคลากรดานอาชวีะตามความตองการของ
ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งเพิ่มคาตอบแทน
ใหใกลเคียงกบัปริญญาตรี และกําหนดหลักสูตรให
สามารถตอยอดในระดับปรญิญาได 

-  เรงรัดการสงเสริมการผลิตบุคลากรดานอาชีวะ ใหมี
คุณภาพและตรงตามความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

-  ปรับปรุงมาตรการจูงใจและคาแรงที่เหมาะสมกับ
ทักษะ องคความรูและความกาวหนาในอาชีพ 

5.  สรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม โดยรัฐอํานวยความสะดวกในการจัดตั้ง
เครือขายรวมกลุม และปรับปรุงมาตรฐานการปลอย
สินเชื่อ ขยายขอบเขตการดํา เนินการใหสินเชื่อ และ
ประกันสินเชือ่ โดยใชเครือขายธนาคารและสถาบัน
การเงินของรัฐ เพื่อใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนดังกลาวได 

-  สรางและพฒันาผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอมรวมทั้งวิสาหกจิชุมชน ในทุกภูมิภาค
ใหมีความเขมแข็งและสามารถเขาถึงแหลงเงนิทุนได
รวมทั้งสงเสริมโครงการหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

- สงเสริมและขยายบทบาทศูนยบมเพาะสาํหรับ
ผูประกอบการที่มุงสรางสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง 

6.  จัดตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสงเสริมการลงทุน
ดานอุตสาหกรรมที่มีความสอดคลองกับศักยภาพ
ของแตละพื้นที่ เชน การพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล
ภาคใต การจัดตั้งเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน เปนตน
ทั้งนี้ โดยคํานงึถึงการอยูรวมกันอยางยั่งยนืของ
ชุมชนและสิ่งแวดลอมในพืน้ที่ 

-  สงเสริมการจัดหาพืน้ที่สําหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกจิ
พิเศษเพื่ออุตสาหกรรมในพืน้ที่ชายฝงทะเลภาคใต 
พื้นที่ภูมภิาคและชายแดน 

7.  สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคม 
ทั้งในดานคุณภาพและมาตรฐานสินคาและบริการ 
และมาตรฐานความปลอดภยัในสถานประกอบการ
และสิ่งแวดลอม 

-  สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคม
ตามแนวทาง ISO 26000 

-  สงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรมมีมาตรฐานดานความ
ปลอดภัย 

-  สงเสริมและผลักดันการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานผานการคุมครองผูบริโภค 
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8.1.7 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบาย กลยุทธ/วิธีการ 

7.  จัดระบบงานใหมีความยดืหยุน คลองตัว รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได และ
สงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะ 
ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ 
สงมอบบริการสาธารณะ พรอมทั้งการพัฒนา
ขาราชการโดยเฉพาะขาราชการรุนใหมที่จะตองเปน
กําลังสําคัญของภาคราชการในอนาคต 

 

-  พัฒนาศกัยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมขีีด
ความสามารถและความยืดหยุนคลองตัวตอบสนองตอ
การปฏบิัติราชการและการสงมอบบริการสาธารณะ 

-  วางมาตรการ/ระบบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งการจายคาตอบแทนที่เปนธรรมสอดคลองกับ
ผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกดิแรงจูงใจในการพัฒนา
ผลงาน 

-  พัฒนาขาราชการในตําแหนงที่มีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตรและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ราชการ เพื่อใหรองรับกับสถานการณของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 
1.1.3 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม  

แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ประกอบดวย 6 
ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

1) การปรับโครงสรางการผลิตและยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม 
2) พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาและประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
3) เสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4) บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมภาคอุตสาหกรรมอยางสมดลุและยั่งยืน 
5) สงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
6) การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพองคกรเพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธหลักที่เกี่ยวของกับ สศอ. 3 ประเด็น ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก 

1. การปรับโครงสรางการผลิต และยกระดับเทคโนโลย ี
เพื่อเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม 

1.1 ช้ีนํา สนับสนุน และผลักดันแผนปฎิบัตกิารการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหภาคอุตสาหกรรมปรับ
โครงสรางการผลิตอยางตอเนื่อง  

2. พัฒนาปจจยัแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาและ
ประกอบธุรกจิอุตสาหกรรม 

2.6 พัฒนาระบบขอมูลเชิงลึก และแผยแพรเพื่อการเตือน
ภัยและตัดสินใจ  
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ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก 
6.  การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพองคกรเพื่อ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

6.1 พัฒนาองคความรูและระบบการจัดการองคความรู
ดานการอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับศกัยภาพการ
ปฎิบัติงาน 

6.2 พัฒนาบุคลากรใหเปนนกัวิชาการ นักบูรณาการ และ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง และเสริมสรางมาตรฐานดาน
คุณธรรมและจริยธรรมใหแกขาราชการและเจาหนาที ่

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลและบริการไดทัว่ทั้งองคกร 

6.4 สรางระบบบูรณาการการดําเนินงานกบัพันธมิตรทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน 

6.5 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงาน ตลอดจนชองทางบริการของกระทรวง
อุตสาหกรรม และบูรณาการบริการของรัฐที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมแตละสาขา  

 
ทั้งนี้ ถึงแมจะยังไมมีแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหมออกมาเปนทางการ 

แตกระทรวงอุตสาหกรรมอยูในระหวางการดําเนินการทบทวนยุทธศาสตรอยู ซ่ึงจะมุงเนนในเรื่องการสงเสริม
อุตสาหกรรมสรางสรค นวัตกรรม และอุตสาหกรรมฐานรากมากยิ่งขึ้น 

 
1.1.4 แผนปฏิบัติราชการกลุมภารกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

แผนปฏิบัติราชการของกลุมภารกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552-2555 
ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 

1) การจัดทํานโยบาย แผน และยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิผล 
2)  การพัฒนาระบบเตือนภัยและขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

1.2 อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของ สศอ. ตามที่ไดบัญญัติไวตามกฎหมาย  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่ตามที่ประกาศไวใน กฎกระทรวงแบงสวนราชการ

สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
1.  เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ 
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2.   เสนอแนะนโยบาย กําหนดทาที แนวทางความรวมมือดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 
รวมทั้งประชุมเจรจากับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานอุตสาหกรรม 

3.  ศึกษา วิเคราะหเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบายการวางแผนการ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการแกปญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4.  วิเคราะห วิจัย คาดการณแนวโนม และเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
5.  ประสาน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
6.  กําหนดนโยบายการสํารวจ การเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลดานอุตสาหกรรมจัดทําดัชนี

อุตสาหกรรม และทําหนาที่เปนศูนยสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

1.3 ผลการดําเนินงานที่ผานมา  
1.3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551 – 2554 และ revise พ.ศ. 2552 - 2555   
พบวา สศอ. สามารถดําเนินการไดสูงกวาคาเปาหมายที่ตั้งเอาไว โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

 
ขอมูลผลการดําเนินการ ป พ.ศ. ตัวชี้วัด เปาหมาย 

(ตอป) 49 50 51 52 
หมายเหตุ 

1.1 ผูบริหารระดับสูงเหน็ชอบนโยบาย 
แผน มาตรการ ความเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ ไมนอยกวา (รอยละ) 

70% 100% 
 

100% 91.3% 100%  

1.2 รอยละของแผนปฏิบัติการ ที่ สศอ. 
จัดทําในรอบระยะเวลาทีก่ําหนด ที่มี
รายงานการตดิตามประเมินผล 

10-25% 
(เพิ่มปละ 

5%) 

- - 75% 
(3/4 
เร่ือง) 

33.34% 
(1/3 
เร่ือง) 

 

2.1 รอยละของระดับความพงึพอใจ
ของผูรับบริการ (ดัชนีอุตสาหกรรม
รายเดือน) 

70% - 72.19% 78.34% 81.20%  

2.2 รอยละของระดับความพงึพอใจ
ของผูรับบริการ 

80% - 82.50% 82.60% NA.  

3.1 จํานวนบทความ บทวิเคราะห วิจยั 
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

28-36 39 NA 30 44  
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  ทั้งนี้ผลการดําเนินการประจําป ตามผลผลิต/กิจกรรม ของ สศอ. ก็สามารถดําเนินการไดสูงกวาคา
เปาหมายเชนเดียวกัน โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ผลการดําเนินงาน  ป พ.ศ. 
2551 2552 

 
ผลผลิต/ กิจกรรม 

แผน ผล แผน ผล 
ผลผลิตท่ี 1 การจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการดานอุตสาหกรรม 
(เร่ือง) 

148 165 122 145 

1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมหภาค 20 19 16 18 
2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา 44 55 33 47 
3. เสนอแนะทาทีดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 84 91 73 80 
ผลผลิตท่ี 2 การบริการสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ราย) 95,000 100,588 109,500 119,673 
1. บริการดานดัชนีอุตสาหกรรม - - 60,000 60,631 
2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - - 49,500 59,042 
หมายเหต ุ: ผลผลิตที่ 2 ไดเพิ่มจาก 1 กิจกรรมหลักเปน 2 กิจกรรมหลักในป 2552 

 
อยางไรก็ตามมีขอสังเกตวาการดําเนินการในป 2552 ในผลผลิตที่ 1 เร่ืองการจัดทํานโยบายฯ มีผล

การดําเนินการที่ลดลงจากในป 2551 ซ่ึงเกิดการจากปรับเปลี่ยน ใหมีความเขมงวดกับคุณภาพของนโยบายฯ ที่จัดทํา
มากยิ่งขึ้น  

1.3.2 ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
เนื่องจากตัวช้ีตามคํารับรองการปฎิบัติราชการ มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดทุกป ดังนั้นการนํา

ผลมาเปรียบเทียบ จึงจะนํามาเฉพาะภาพรวมในแตละมิติเทานั้น โดยมีผลดังนี้ 
ขอมูลผลการดําเนินการ ป พ.ศ. มิติท่ี 

49 50 51 52P 
หมายเหตุ 

1. มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฎิบัติราชการ 
(เฉพาะระดับกรม) 

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000  

2. มิติดานคุณภาพการใหบริการ 4.5917 4.0000 4.5850 3.6667  
3. มิติดานประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ 4.7000 4.9158 5.0000 5.0000  
4. มิติดานการพัฒนาองคกร 4.9337 4.6501 4.8864 4.3050  
หมายเหตุ :  ใชขอมูลตามคํารับรองการปฎิบัติราชการในแตละป  
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จากตารางเบื้องตน แสดงถึงการดําเนินงานสวนใหญตามคํารับรองการปฎิบัติราชการของ สศอ. อยู
ในเกณฑที่ดี อยางไรก็ตามอาจมีขอควรระวังในเรื่องดานคุณภาพการใหบริการที่มีระดับที่นอยกวาในเรื่องอื่นๆ 
(ตัวช้ีวัดที่ไดคะแนนนอย ไดแก เร่ืองระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฎิบัติราชการ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ/
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต )  

1.3.3 ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
ในเรื่องผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่สําคัญนั้น เนื่องจากโครงการสวนใหญของ 

สศอ. จะเปนโครงการจางที่ปรึกษาในการศึกษาวิจัย (ภายใตงบรายจายอื่น) ซ่ึงผลการดําเนินงานหลัก คือ รายงาน
การศึกษาวิจัย ดังนั้น ตัวช้ีวัดที่สามารถใชแทนผลการดําเนินงานไดก็คือผลการเบิกจายงบประมาณ ซ่ึงในที่นี้ จะ
แสดงผลการเบิกจายงบประมาณใน 3 ระดับ คือ ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของ สศอ. ผลการเบิกจายงบ
ลงทุน และผลการเบิกจายงบรายจายอื่น โดยมีผลดังนี้ 

 
ผลการดําเนินการ (รอยละการเบิกจาย/งบประมาณไดรับ) พ.ศ.  งบรายจาย 

49 50 51 52 
1. ภาพรวม 48.92% 

(230.5916 ลบ.) 
90.71% 

(262.9516 ลบ.) 
95.21% 

(533.6727 ลบ.) 
95.17% 

(700.8413 ลบ.) 
2. งบลงทุน 100.00% 

(1.9450 ลบ.) 
91.31% 

(4.3537 ลบ.) 
95.55% 

(2.2382 ลบ.) 
100.00% 

(4.19135 ลบ.) 
3. งบรายจายอืน่ 31.64% 

(109.2800 ลบ.) 
91.80% 

(96.4997 ลบ.) 
89.82% 

(81.0000 ลบ.) 
86.88% 

(95.2000 ลบ.) 
 
จะเห็นไดวาในป พ.ศ. 2549 สศอ. มีการเบิกจายงบประมาณ (ณ ส้ินเดือนกันยายน) คอนขางลาชา 

คือเบิกจายในภาพรวมไดเพียงรอยละ 48.92 เนื่องจากมีการเบิกจายงบรายจายอื่นไดเพียงรอยละ 31.64 อยางไรก็ตาม
ในป พ.ศ. 2550 - 2552 เนื่องจากมีมติ ครม. เร่ืองการเรงเบิกจายงบประมาณ ทําให สศอ. สามารถเบิกจายงบประมาณ
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามในอดีตเรื่องการเบิกจายงบประมาณลาชาในงบรายจายอื่น เนื่องจาก สศอ. ตองการให
งานวิจัยที่จางที่ปรึกษามีคุณภาพที่สุด ดังนั้น การที่เบิกจายรวดเร็วขึ้น ตองพึงระวังไมใหคุณภาพของรายงานการวิจัย
ลดลงดวย  

1.3.4 ความเสี่ยงในดานตางๆ ในการดําเนินงาน เชน ความเสี่ยงดานการเงิน สังคม และจริยธรรม  
ในป พ.ศ. 2552 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ สศอ. โดยไดจําแนกความเสี่ยงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  
2. ความเสี่ยงดานกลยุทธ  
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3. ความเสี่ยงดาน IT   
4. ความเสี่ยงดานกระบวนการ 
ซ่ึงผลจากการวิเคราะหความเสี่ยง พบวา สศอ. มีความเสี่ยงคอนขางต่ํา โดย เร่ืองที่มีคะแนนความ

เสี่ยงสูงที่สุด ตามลําดับ 9 เร่ือง ดังนี้  
1. ความเสี่ยงจากการเขาถึงระบบฐานขอมูลสารสนเทศ - ไมสามารถใหบริการขอมูลและ

สารสนเทศได หรือใหบริการขอมูลผิดพลาด (IT1) –  8 คะแนน 
2. ความเสี่ยงดานบุคลากร ขาดความรูความเขาใจ เร่ือง ความปลอดภัยจากการใชงานทาง Internet 

-  เครื่องทํางานผิดปกติ เสียหาย ขอมูลที่รวบรวมเกิดความเสียหาย (IT2) – 8 คะแนน 
3. ความเสี่ยงดานองคการ ขาดการบูรณาการในการทํางานภายในองคกร – อาจไมบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร และเปาหมายขององคการ (G4) – 6 คะแนน 
4. ความเสี่ยงดานผูปฏิบัติงาน สมรรถนะ/ขวัญกําลังใขของบุคลากรอาจไมเพียงพอตการ

ปฏิบัติการ – ประสิทธิภาพ คุณภาพ ของผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐาน (G5) – 6 คะแนน 
5. ความเสี่ยงดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและการบริหารความเสี่ยง – ที่อาจมีการ

กําหนดรายละเอียด คุณสมบัติ ขอบเขตงาน ผูรับจาง และวิธีการจัดจางและตรวจรับงาน ที่เอื้อ
ประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง – งานอาจไมบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ (G9) – 6 
คะแนน 

6. ความเสี่ยงที่แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นําเสนอไมไดรับการนําไปปฏิบัติ/ ไมบรรลุผล
ตามที่กําหนด (S2) – 6 คะแนน 

7. ความเสี่ยงที่ขอมูลสารสนเทศและเตือนภัยที่ใหบริการไมถูกตอง/ไมเพียงพอตอความตองการ – 
การวางแผนของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอาจผิดพลาด (S2) – 6 คะแนน  

8. ความเสี่ยงที่ สศอ. ขาดองคความรูในการกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
และองคความรูในการใหบริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย – 
สํานักงานฯ ไมสามารถผลักดันใหบรรลุเปาประสงคตามยุทธศาสตรไดอยางครบถวน (S6) – 6 
คะแนน 

9. ความเสี่ยงที่เกิดความลาชาในการจัดทําและเผยแพรรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมราย
เดือน – ภาวะรายเดือนอาจไมสามารถออกตรงตามกําหนดเวลา  (P1) – 6 คะแนน  

1.3.5 ความทาทายที่สําคัญขององคกร อันครอบคลุมท้ังดานพันธกิจ ดานปฏิบัติการ และดานทรัพยากร
บุคคล  
สําหรับเรื่องความทาทายที่สําคัญขององคกรนั้น คณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภายใน สศอ. (คณะทํางาน PMQA) ไดมีการประชุม และกําหนดประเด็นความทาทายที่สําคัญของ สศอ. 
(ปรากฎในเอกสาร ลักษณะสําคัญองคกร ของ สศอ.) ดังนี้ 
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ความทาทายทีส่ําคัญ สิ่งท่ีทาทาย 
ดานพันธกิจ 1. มีนโยบายที่ชัดเจน นาเชื่อถือ และบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายที่กําหนด 

2. มีระบบเตือนภัยที่มีความรวดเร็วแมนยําและทันการณ เปนที่ยอมรับและ
นําไปใชไดอยางกวางขวาง 

3. มีผลงานวิจัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับประเทศ 
ดานปฎิบัติการ - มีการจัดทํานโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร อยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
- มีกลไกและเครื่องมือในการผลักดัน ติดตาม ประเมินผล นโยบาย/แผน/

ยุทธศาสตร ไปสูการปฎิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
- มีระบบเตือนภัยที่มีศักยภาพ และสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความ

นาเชื่อถือ 
- มีการใหบริการขอมูลสารสนเทศไปยังกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีเครือขาย/พันธมิตร ที่มีศักยภาพในการวิจัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนที่

ยอมรับทั้งในภาครัฐและเอกชน 
- มีองคความรูสนับสนุนงานวิจัยระดับประเทศ 
- พัฒนาขีดความสามารถของ สศอ. ในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลกาภิวัตน  
ดานทรัพยากรบุคคล - บุคลากรมี Competency ตามตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ 

- บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฎิบัติงานภายในองคกร 
- บุคลากรยึดคานิยมองคกรเปนแนวทางในการปฎิบัติงาน 

 
1.4 ความตองการและคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

สศอ. ไดมีการสํารวจความคิดเห็น ความตอง และความคาดหวังจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
จากที่ สศอ. ดําเนินการสํารวจเอง และหนวยงานภายนอกสํารวจให โดยมีตัวอยางการสํารวจ ดังนี้ 

1.4.1 ผลการสํารวจภาพลักษณ ความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดมีการสํารวจภาพลักษณ ความตองการ และความคาดหวังของผูรับบริการ
และผูมีสวนเสีย เปนระยะ ดังนี้ 

 รายงานการสํารวจภาพลักษณของ สศอ. โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กันยายน 2552) สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย พอใจขอมูลหรือผลงานของ สศอ. ที่มีอยูในปจจุบันทั้งหมด 13 
รายการ  โดยขอมูลหรือผลงานของ สศอ. ที่กลุมตัวอยางพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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รายป  รายเดือน  รายไตรมาส ภาพรวม วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  และสถิติอุตสาหกรรม  โดยคิดเปนรอยละ 
46.30  45.50  45.30  44.60  44.60 และ 43.20 ตามลําดับ 

สวนสิ่งที่ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตองการให สศอ. ปรับปรุง  ไดแก 
1. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคกร และผลงานใหมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ควรปรับปรุงรูปแบบ

การนําเสนอใหนาสนใจ เขาใจงาย  รวมทั้งขยายชองทางการเผยแพรผานทางเว็บไซด เพื่อความ
สะดวก รวดเร็วในการเขาถึงขอมูล  

2. เพิ่มบทบาทการชี้นําดานนโยบายอุตสาหกรรม  รวมทั้งผลักดันนโยบายใหเกิดเปนรูปธรรมตอ
ภาคอุตสาหกรรม 

3. วางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมใหครบวงจรและชัดเจนขึ้น  รวมทั้งผลักดันแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ไปสูการปฏิบัติ และเกิดผลประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง 

สรุปผลโครงการสํารวจความตองการขอมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของผูรับบริการ โดย 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ตุลาคม 2551) สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1. ความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ  ซ่ึงผูรับบริการสวนใหญเห็นวาขอมูลสารสนเทศ 
และชองทางการเผยแพร ทั้งที่เปนรูปเลมและใหดาวนโหลดทางเว็บไซดของสํานักงานฯ มีความเหมาะสมแลว โดย
เนื้อหาในสารสนเทศของสํานักงานฯ เปนเนื้อหาที่มีสาระ สวนชวงเวลาและความถี่ในการเผยแพร ถึงแมผูรับบริการ
สวนใหญจะมีความเห็นวามีความเหมาะสมแลวก็ตาม แตก็เปนประเด็นที่มีความคิดเห็นวา การเผยแพรคอนขางลาชา 
ควรเผยแพรใหเร็วขึ้น สําหรับรูปแบบ ไดแกเร่ืองขนาดรูปเลม ขนาดตัวอักษร และการจัดวางรูปลักษณภายในเลม 
(Art Work) ผูรับบริการสวนใหญเห็นวามีความเหมาะสมแลว แตอยางไรก็ตามยังมีความเห็นเพิ่มเติมบางสวนวา
ตัวอักษรเล็กและแนนเกินไปในบางเรื่อง หรือบางตาราง และยังดูแลวไมนาอานเทาใดนัก  

2. ประโยชนของขอมูลสารสนเทศของสํานักงานฯ ตอการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ เมื่อพิจารณาจาก
ระดับการใชขอมูลสารสนเทศ โดยดูจากที่ผูรับบริการระบุวา ใชบางและใชมากรวมกันนั้น จะพบวาใน 4 ผลิตภัณฑ
ที่ทําการศึกษานั้น  รายงานภาวะและแนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายไตรมาส เปนผลิตภัณฑที่สามารถนําไปใช
ประโยชนไดมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 2.91รองลงมาคือ รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายป 
(คะแนนเฉลี่ย 2.54) วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (คะแนนเฉลี่ย 2.52)  และดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน  (คะแนน
เฉลี่ย 2.34) ตามลําดับ โดยใน 3 ผลิตภัณฑแรกมีระดับการใชงานในระดับ “ใชบาง” ในขณะที่ผลิตภัณฑสุดทายมีการ
ใชงานในระดับ “ไมคอยไดใช” ทั้งนี้ นอกจากเรื่องสารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ผูรับบริการระบุวาไดใชขอมูล
สารสนเทศของสํานักงานฯ มาใชในเรื่องการตลาดมากที่สุดแลว ในผลิตภัณฑอ่ืนๆ พบวาผูรับบริการไดใชขอมูล
สารสนเทศของสํานักงานฯ มาตัดสินใจในเรื่องการผลิตมากที่สุด รองลงมาคือใชในเรื่องการตลาด การลงทุน การใช
วัตถุดิบ 

1.4.2 สัมมนารับฟงความคิดเห็น โครงการทบทวนยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแผนปฎิบัติการ สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (25 ธันวาคม 2550 ณ หองกษัตริยศึก 1 โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ) สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้ 
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1)  ผลสรุปจาก Focus Group  
 หนวยงานราชการตองการให สศอ. เปนตวักลางในการประสานงานเพื่อใหเกิดผลกระทบ 

(Impact) ของประเทศ 
 ภาคเอกชนตองการให สศอ. พบปะผูประกอบการ เพื่อทําการแลกเปลี่ยนขอมูล ตองการให 
สศอ. ผลักดันแผนแมบทใหนําไปสูการปฎิบัติไดจริง 

 สศอ. ควรมีการปรับปรุงระบบเตือนภยัใหมีความนาเชือ่ถือและทันตอสถานการณ 
 ตองมีการตรวจสอบ ปรับปรุงขอมูลเพื่อไมใหเกิดความผดิพลาด 
 ขอมูลที่ไดตองสามารถนําไปใชไดจริง เชน ขอมูลแนวโนมทางเศรษฐกิจ ขอมูลการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ขอมูลแนวโนมการจางงาน เปนตน 

 ขอมูลที่ สศอ. ควรมีเพิ่มเติม เชน ขอมูลสนับสนุนสําหรับ SMEs ขอมูลอุตสาหกรรมรองเทา 
และขอมูลดานการถูกคุมคามในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดลอม เปนตน 

2)  ผลสรุปจากแบบสอบถาม 
 สศอ. ควรเสนอนโยบายและแผนใหกับอุตสาหกรรมของประเทศ  
 สศอ.ตองผลักดันใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายและแผน 
 สศอ. ควรบูรณาการขอมูลดานอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจใหมีความรวดเร็ว ทันสมัย และ
สามารถใหผูประกอบการนําขอมูลไปใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 มีการทํา Bench mark ของแตละอุตสาหกรรมเพื่อใหภาคเอกชนสามารถทราบถึงสถานภาพ
ของการแขงขัน 

 สศอ. ควรมีการประชาสัมพันธใหกับผูประกอบการภาคเอกชนเขามาใชขอมูลของ สศอ. ให
มากขึ้น 

 มีการรายงาน/ปรับปรุง/แกไขเพื่อตอบสนองความตองการอยางเปนระบบ 
 ขอมูลที่ สศอ. ควรมีเพิ่มเติม เชน ขอมูลของกลุมอุตสาหกรรมอาหาร แนวโนมดานเศรษฐกิจ 
ขอมูลแนวโนมดานการจางงาน เปนตน 

 สศอ. ควรมีการกระจาย เผยแพร และแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร กับสวนราชการ และ
ผูประกอบการ 

 สศอ. ตองสรางพันธมิตรที่เขมแข็งทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
 สศอ.ตองมีการเชื่อมโยง/ประสาน/ติดตามภาคเอกชนอยางใกลชิด 
 ควรมีการทํา Customer Survey อยางนอยปละ 1 คร้ัง  
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สศอ. เชน การเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เปนตน 
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1.4.3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของ “สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. วาจางผูประเมินภายนอกสํารวจ สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1)  ขอเสนอแนะป 2548   
 ควรมีเนื้อหาบทวิเคราะหทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากกวานี ้
 ควรมีการจัดทาํขอมูลเพิ่มเกีย่วกับนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร เพื่อจะไดแพรหลายมากขึ้น 
 ควรปรับขอมูลใหมีความทนัสมัย 
 เพิ่มการประชาสัมพันธมากกวานี ้
 ควรมีการทําวจิัยทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับการเปด
เสรีทางการคา 

 ฯลฯ 
2)  ขอเสนอแนะป 2549 

 ควรใหการบริการเสร็จภายในขั้นตอนเดียว  
 ควรมีการจัดอบรมเจาหนาที ่และปรับปรุงเรื่องขอมูลขาวสารใหทันสมัยครอบคลุม  

3)  ขอเสนอแนะป 2550 
 รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายป ควรปรับปรุงเรื่องเรื่องความสะดวก
ในการเขาถึงการใชบริการ 

 วารสารเศรษฐกจิอุตสาหกรรมรายไตรมาส ควรพิจารณาปรับปรุงเรื่องประโยชนที่นําไปใช 
4) ขอเสนอแนะป 2551 

 รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมรายป เปนงานที่ควรมีการปรับปรุงมาก
ที่สุดในประเดน็หลักความพงึพอใจตอผลของการใหบริการ (ระยะเวลาในการบริการนาน
มากเกินระยะเวลาที่กําหนดไว, ควรมีรูปแบบการนําเสนออื่น เชน CD, VCD, DVD , มีความ
ตอเนื่องในการติดตามผล, มีชองทางการบริการที่หลากหลาย เปนตน) 

2. การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน 
 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และแผนปฏิบัติราชการ ของ สศอ. ไดรวมกันพิจารณาขอมูล
เบื้องตน และวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในของ สศอ. แลว ไดผลจุดแข็ง (Strength) และจุดออน (Weakness) ของ 
สศอ. ในแตละหัวขอ ดังนี้ 
 

ปจจัย จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
1. ดานความเหมาะสมของ
โครงสรางองคกร 

• เปนองคกรขนาดเล็ก บริหารได
งาย งายตอการถายทอดนโยบาย 
ใกลชิดกับภาคเอกชน 

• มีจุดออนในกลไกการผลักดนั
แผนไปสูการปฎิบัติ 

 
2. ดานผลผลิต ผลลัพธ และความพึง • เปนแหลงขอมูลอุตสาหกรรมที่ • รายงาน/สารสนเทศบางเรื่องที่
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ปจจัย จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 
พอใจของผูรับบริการ สําคัญที่ไดรับความนาเชื่อถือของ

ประเทศ 
• เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ นําไปสู

การเสนอนโยบายและแผน 
• มีชองทางการบริการดานระบบ

ขอมูลและสารสนเทศที่
หลากหลาย 

• มีหนวยงาน Intelligence ในการ
หาขอมูลดีระดับหนึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกบัหนวยงาน
เทียบเคียง 

เผยแพรยงัมีความเขาใจยาก/ไม
ตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการ 

• การประชาสัมพันธไมมากพอ /
ผูรับบริการบางสวนยังไมรูจกั 
ผลผลิต/ ผลิตภัณฑที่ สศอ. 
ใหบริการ 

3. ดานการบรหิารบุคคลและการ
พัฒนาบุคลากร 

• มีความรูและความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ 

• มีโอกาสในการศึกษา ฝกอบรม 
และดูงานทัง้ในและตางประเทศ
อยางทั่วถึง 

• ขาดการทํางานเปนทีม 

4. ดานการเงนิ • มีประสิทธิภาพในการบรหิารการ
จัดการงบประมาณ 

• ไมมีจุดออน 

5. การบริหารพัสดุ การจัดซือ้จัดจาง • มีทรัพยากรสนับสนุนการทาํงาน
อยางเพียงพอ 

• ไมมีจุดออน 

6. การบริหารจัดการ • มีการจัดการองคความรูในองคกร 
• ผูบริหารมีภาวะผูนําที่ด ี
• มีการจัดทําแผนการปฏิบัติ

ราชการ และระบบการติดตาม
ประเมินผลที่คอนขางด ี

• ปญหาในทัศนคติตอการทํางาน 
• ขาดการทํางานเชิงรุก 

 

 

3. การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก 
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 เชนเดยีวกับการวิเคราะหสภาะแวดลอมภายใน คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร ตัวช้ีวดั และแผนปฏิบัติ
ราชการ ของ สศอ. ไดรวมกนัพิจารณาขอมูลเบื้องตน และวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกของ สศอ. แลว ไดผล
โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของ สศอ. ในแตละหวัขอ ดังนี ้
 

ปจจัย โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. ดานสังคม/วัฒนธรรม • สังคมกําลังสรางความพรอมดาน 

Knowledge Base Society เปน
โอกาสในการสรางกระบวนการ
เรียนรู 

• สังคมใสใจสิ่งแวดลอมและภัย
ธรรมชาติมากขึ้น ทําใหความ
ตองการในการกําหนดนโยบาย
ดานอุตสาหกรรมมีความสําคัญ
ตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น 

• สังคมขาดความเขาใจในการใช
ขอมูลอุตสาหกรรม 

• ภาครัฐและเอกชนยังไมเหน็
ความสําคัญในการเผยแพรและ
บูรณาการขอมูลรวมกัน 

2. ดานเทคโนโลยี • เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากภายนอก
ทําใหการปฎบิัติงานและการ
เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงาน
ตางๆ และใหบริการขอมูลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

• นวัตกรรมดานการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการที่ทันสมัย ทําใหเกิด
แนวคดิในการนําเสนอนโยบาย
ใหมๆ  

• มีความเสี่ยงตอการถูกบุกรุก
ฐานขอมูลสารสนเทศ และระบบ
เครือขายการสื่อสาร ของ สศอ.  

3. ดานเศรษฐกิจ • ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญ
ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

• ภาวะเศรษฐกจิที่ผันผวน รวมถึง
ระบบเศรษฐกจิที่เปดและการ
แขงขันที่รุนแรงทําใหการ
ดําเนินงานในเชิงนโยบายมีความ
ยากลําบากมากขึ้น 
 

• เทคโนโลยีและขอมูลขาวสารมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็



    
แผนกลยุทธประจําป พ.ศ. 2552 – 2555 (ฉบับทบทวน)   
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม            จัดทํา 18  มกราคม 2553  

25 

ปจจัย โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
สงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
การเตือนภยั 

4. ดานกฎ ระเบียบ นโยบาย 
การเมือง 

• กฎหมายรัฐธรรมนูญ สงเสริมให
มีการประชุมพิจารณมากขึน้ ซ่ึง 
สศอ. มีโอกาสในการเปน
ศูนยกลางการจัดสัมมนา และ
บูรณาการความคิดมากขึ้น 

• นโยบายของรฐับาลใหการ
สนับสนุนในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเปนตัว
ขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

• สถาบันอิสระภายใตกํากับของ
กระทรวงอุตสาหกรรมเขามา
เสริมประสิทธิภาพของ สศอ. ทํา
ให สศอ. สามารถมุงเนนไปสู
ภารกิจหลักของตนไดมากขึน้ 

• นโยบายระดับกระทรวงขาด
ความตอเนื่อง และชัดเจนสงผล
ตอการปฏิบัติงาน 

• ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพ 

 

4. การวิเคราะห SWOT  
เมื่อวิเคราะหไดสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกแลว คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตรฯ ไดนําผลการ

วิเคราะห การวิเคราะห SWOT เปนการประเมินสถานภาพของปจจัยตางๆ รวมกัน โดยดําเนินการประมวลผลตาม
วิธีการ TOWS Matrix มีผลในเชิงวิเคราะหดานกลยุทธ ดังตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2  
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ตารางที่ 2.1 ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกองคกร (SWOT)  
 
ที่ ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก แนวทาง 
1 Service  + 

-  เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ นําไปสูการเสนอนโยบาย
และแผน 

 

Political and Legal   + 
-  กฎหมายรัฐธรรมนูญสงเสริมใหมีการประชุม
พิจารณมากขึน้ ซึ่ง สศอ. มีโอกาสในการจัดสัมมนา 
และบูรณาการความคิดมากขึน้ 

ขยายแผนและนโยบายเชิงบรูณาการใหครบถวนและ
ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาประเทศ 

2 Service  + 
-   เปนแหลงขอมูลอุตสาหกรรมที่สําคัญที่ไดรับความ
นาเชื่อถือของประเทศ 

Socio-cultural   + 
-   สังคมกําลังสรางความพรอมดาน Knowledge Base 

Society เปนโอกาสในการสรางกระบวนการเรียนรู  

ขยายและพัฒนาคุณภาพฐานขอมูลสารสนเทศให
ครบถวนครอบคลุมความตองการของผูรับบริการ 

3 Manpower + 
-  บุคลากรมีความรูความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ 

 

Political and Legal   + 
-  กฎหมายรัฐธรรมนูญสงเสริมใหมีการประชุม
พิจารณมากขึน้ ซึ่ง สศอ. มีโอกาสในการจัดสัมมนา 
และบูรณาการความคิดมากขึน้ 

-  พรฏ. กําหนดให สศอ. มีหนาที่ในการเสนอแนะ
นโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ขยายความรวมมือ/ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวน
เสียในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
บูรณาการ 

4 Manpower + 
-  บุคลากรมีความรูความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ 

Economic  + 
-  ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ  

เสริมสรางบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในการทํา
วิเคราะห วิจยั จัดทํารายงานวิชาการใน
ภาคอุตสาหกรรม 
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ที่ ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก แนวทาง 
5 Manpower  + 

-  มีโอกาสในการศึกษาฝกอบรม และดูงานทั้งในและ
ตางประเทศอยางทั่วถึง 

Technology  + 
-  นวัตกรรมดานการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและ
การจัดการที่ทนัสมัย ทําใหเกิดแนวคิดในการ
นําเสนอนโยบายใหม ๆ  

เสริมสรางบุคลากรใหกาวทนัเทคโนโลยีและการ
จัดการที่ทันสมัย 

6 Management + 
-  มีการจัดการองคความรูในองคกร (KM) 
 

Socio-cultural  + 
-  สังคมกําลังสรางความพรอมดาน Knowledge Base 

Society เปนโอกาสในการสรางกระบวนการเรียนรู 
 

สรางความรวมมือภายในองคกรและขยายความ
รวมมือกับหนวยงานที่เกีย่วของในการบรหิารจัดการ
องคความรู 

7 Service + 
-  มีหนวยงาน Intelligence ในการหาขอมลูดีระดับ
หนึ่งเมื่อเปรยีบเทียบกับหนวยงานเทียบเคียง  

 

Socio-cultural  + 
-   สังคมกําลังสรางความพรอมดาน Knowledge Base 

Society เปนโอกาสในการสรางกระบวนการเรียนรู  

ปรับปรุงประเภทและรูปแบบการใหบริการ
สารสนเทศและรายงานวิเคราะหเชิงลึกสูผูรับบริการ 
 

8 Structure  – 
-  มีจุดออนในกลไกการผลักดันแผนไปสูปฏิบัติการ 
 

Political and Legal   + 
-  สถาบันอิสระภายใตกํากับของกระทรวง
อุตสาหกรรมเขามาเสริมประสิทธิภาพของ สศอ. 
ทําให สศอ. สามารถมุงเนนไปสูภารกิจหลักของ
ตนไดมากขึ้น  

พัฒนาความรวมมือกับเครือขายในการผลักดัน
นโยบายไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

9 Structure  – 
-  มีจุดออนในกลไกการผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ 

Economic  + 
-  ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ  

พัฒนากลไกการผลักดันนโยบายและแผนไปสูการ
ปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
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ที่ ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก แนวทาง 
10 Service  - 

-  การประชาสัมพันธไมมากพอ/ผูรับบริการบางสวน
ยังไมรูจัก ผลผลิต/ผลิตภัณฑที่ สศอ. ใหบริการ 

 

Technology  + 
-  เทคโนโลยทีี่ทันสมัยจากภายนอกทําใหการ
ปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงาน
ตางๆและใหบริการขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Political and Legal   + 
-   นโยบายของรัฐบาลใหการสนับสนุนในการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเปนตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

พัฒนาชองทางและการใหบริการขอมูลสารสนเทศให
ตรงตามความตองการและถงึกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

11 Service  - 
-  รายงาน/สารสนเทศบางเรื่องที่เผยแพรยงัมีความ
เขาใจยาก/ไมตรงตามความตองการของผูรับบริการ 

Socio-cultural   + 
-  สังคมกําลังสรางความพรอมดาน Knowledge Base 

Society เปนโอกาสในการสรางกระบวนการเรียนรู  

พัฒนากลไกการรับรูความตองการและประเมินความ
พึงพอใจของผูประกอบการและกลุมผูมีสวนไดสวน
เสีย 

12 Manpower  - 
-  ขาดการทํางานเปนทีม 
 

Socio-cultural  + 
-  สังคมกําลังสรางความพรอมดาน Knowledge Base 

Society เปนโอกาสในการสรางกระบวนการเรียนรู  
Technology  + 
-  เทคโนโลยทีี่ทันสมัยจากภายนอกทําใหการปฏิบัติ 
งานและการเชือ่มโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ 
และใหบริการขอมูลมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

 
 

พัฒนาบุคลากรในการเรียนรูและทํางานรวมกัน ทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร 
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ที่ ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก แนวทาง 
13 Structure  + 

-  เปนองคกรขนาดเล็กบริหารไดงาย งายตอการถายทอด
นโยบาย ใกลชิดกับภาคเอกชน  

Political and Legal   - 
-  นโยบายระดับกระทรวงขาดความตอเนือ่ง และ
ชัดเจนสงผลตอการปฏิบัติงาน 

สรางกลไกสืบทอดความตอเนื่องของนโยบายและ
สรางวิสัยทัศนรวมของทุกภาคสวน 

14 Service   + 
-  เปนแหลงขอมูลอุตสาหกรรมที่สําคัญที่ไดรับความ
นาเชื่อถือของประเทศ 

 

Technology   - 
-  มีความเสี่ยงตอการถูกบุกรุกฐานขอมูลสารสนเทศ 
และระบบเครอืขายการสื่อสารของ สศอ. 

เสริมสรางศักยภาพและความนาเชื่อถือของขอมูล
สารสนเทศและระบบเตือนภยั 

15 Service  + 
-  มีชองทางการบริการดานระบบขอมูลและ
สารสนเทศที่หลากหลาย 

Socio-cultural   - 
-   สังคมขาดความเขาใจในการใชขอมูลอุตสาหกรรม 
 

สรางความตระหนกัถึงความสําคัญและกระตุนใหมี
การใชประโยชนของขอมูลสารสนเทศตอสังคม 

16 Service  + 
-  เปนแหลงขอมูลอุตสาหกรรมที่สําคัญที่ไดรับความ
นาเชื่อถือของประเทศ 

Socio-cultural   - 
-   ภาครัฐและเอกชนยังไมเหน็ความสําคัญในการ
เผยแพรและบรูณาการขอมูลรวมกัน 

พัฒนาเครือขายและการบูรณาการของแหลงขอมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 
 



    
แผนกลยุทธประจําป พ.ศ. 2552 – 2555 (ฉบับทบทวน)   
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม            จัดทํา 18  มกราคม 2553  

30 

ตารางที่ 2.2   แนวทางจาก TOWS Matrix 
 จุดแข็งขององคกร (S) จุดออนขององคกร (W) 

โอกาสขององคกร (O) SO Strategies ใชประโยชนจากโอกาส 
• ขยายแผนและนโยบายเชิงบูรณาการใหครบถวนและครอบคลุมอุตสาหกรรม

หลักในการพัฒนาประเทศ 
• ขยายความรวมมือ/ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ 
• ขยายและพัฒนาคุณภาพฐานขอมูลสารสนเทศใหครบถวนครอบคลุมความ

ตองการของผูรับบริการ 
• ปรับปรุงประเภทและรูปแบบการใหบริการสารสนเทศและรายงานวิเคราะหเชิง

ลึกสูผูรับบริการ 
• เสริมสรางบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในการทําวิเคราะห วิจัย จัดทํารายงาน

วิชาการในภาคอุตสาหกรรม 
• เสริมสรางบุคลากรใหกาวทันเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย 
• สรางความรวมมือภายในองคกรและขยายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ในการบริหารจัดการองคความรู 

WO Strategies ลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาส 
• พัฒนากลไกการผลักดันนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ และมีการติดตาม

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาความรวมมือกับเครือขายในการผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ และ

การติดตามประเมินผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
• พัฒนากลไกการรับรูความตองการและประเมินความพึงพอใจของ

ผูประกอบการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
• พัฒนาชองทางและการใหบริการขอมูลสารสนเทศใหตรงตามความตองการ

และถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาบุคลากรในการเรียนรูและทํางานรวมกัน ทั้งภายในและภายนอก

องคกร 

ขอจํากัดขององคกร (T) ST Strategies หลีกเลี่ยงขอจํากัดโดยอาศัยจุดแข็ง 
• สรางกลไกสืบทอดความตอเนื่องของนโยบายและสรางวิสัยทัศนรวมของทุกภาค

สวน 
• เสริมสรางศักยภาพและความนาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัย 
• สรางความตระหนักถึงความสําคัญและกระตุนใหมีการใชประโยชนของขอมูล

สารสนเทศตอสังคม 
• พัฒนาเครือขายและการบูรณาการของแหลงขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

WT Strategies ลดจุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัด 
 

- ไมมี - 
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บทที่ 3 
การกําหนดทิศทางขององคกร 
(Strategic Direction Setting) 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  สามารถ
จัดวางทิศทางองคกร โดยกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยมองคกร และวัฒนธรรมองคกร ไดดังนี้ 

1. วิสัยทัศน 
 “เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม” 

2. พันธกิจ 
1) บูรณาการ ผลักดัน และติดตามประเมินผลนโยบาย แผน ยุทธศาสตร การพัฒนาอุตสาหกรรม 
2) จัดทํา เผยแพรสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
3) สรางความเขมแข็งในการเปนองคกรแหงความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3. เปาประสงค 
1) กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนที่ยอมรบัและสอดคลองกับยุทธศาสตร

การพัฒนาของประเทศ 
2) ภาคอุตสาหกรรมและผูมีสวนไดสวนเสียมสีารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภยัที่เปน

ประโยชน 
3) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีองคความรูที่เขมแขง็เพียงพอตอการตอบสนองเปาประสงค 1 และ 2 

4. คานิยมองคกร 
 จากการระดมความคิดเหน็ พบวา เพื่อใหเจาหนาที่ของ สศอ. สามารถบรรลุวิสัยทัศนได เจาหนาที่ของ สศอ. 
ควรมีคานิยม 4 เร่ือง ไดแก 1) มีจริยธรรม 2) ทํางานแบบมืออาชีพ 3) ทํางานเปนทีม และ 4) ทํางานเชิงรุก  

ซ่ึงจาก 4 ประเด็นขางตน สามารถระบุเปนคําขวัญไดวา  

“จริยธรรมนําคน    พัฒนาตนเปนนิจ    สรางมิตรรวมงาน    ปฏิบตัิงานเชิงรุก” 
5. วัฒนธรรมองคกร  

จากการระดมความคิดเห็น พบวา วัฒนธรรมองคกร ของ สศอ.  คือ  
“ใชหลักวิชาการ ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ” 
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บทที่ 4 
การกําหนดยุทธศาสตร  

(Strategic Formulation) 

 จากการจัดวางทิศทางองคกรขางตน คณะทํางานฯ ไดรวมกันพิจารณา ประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และ
เปาหมาย กลยุทธหลัก ผลผลิต กิจกรรม และเปาหมาย รวมถึงแผนปฎิบัติราชการ 4 ป ของ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) ไดดังนี้  

1. ประเด็นยุทธศาสตร 
 ประกอบดวย 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) การกําหนดแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศที่เปนที่ยอมรับและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
2) ใหบริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภยัที่เชื่อถือไดและทันสถานการณ 
3) เสริมสรางองคความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพฒันาองคกร 

2. ตัวชี้วัด และเปาหมาย 
 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตรฯ ไดรวมกันกําหนดตวัช้ีวดั และเปาหมายการดําเนินงานในแตละป (พ.ศ. 
2552 – 2555) โดยมีรายละเอียดดงันี้  

 
เปาหมาย ป พ.ศ. ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 

2552 2553 2554 2555 เฉล่ีย 
1.1 ผูบริหารกระทรวง
อุตสาหกรรมใหความ
เห็นชอบนโยบาย แผน 
มาตรการ เร่ืองที่ให
ความเหน็หรือขอเสนอแนะ 
และมีการนําไปใชไมนอย
กวา (รอยละ) 

70 70 70 70 
 

70 1. การกําหนดแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศที่เปนที่ยอมรับและ
ทันตอการเปลีย่นแปลง 

1.2 รอยละของนโยบาย แผน 
มาตรการ ที่สําคัญของ 
สศอ. ที่มีการติดตาม
ประเมินผลการผลักดันไปสู
การปฏิบัติ 

 

10 15 20 25 17.5 
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เปาหมาย ป พ.ศ. ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด 
2552 2553 2554 2555 เฉล่ีย 

2. ใหบริการระบบสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัยที่เชื่อถือไดและ
ทันสถานการณ 

2.1 รอยละของระดับความพงึ
พอใจของผูรับบริการ (ดัชนี
อุตสาหกรรมรายเดือน, การ
พัฒนาขอมูลสารสนเทศ
และการเตือนภัยดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

70 70 70 70 70 

 2.2 รอยละของระดับความพงึ
พอใจของผูรับบริการ 

80 80 80 80 80 

3. เสริมสรางองคความรูดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
พัฒนาองคกร 

3.1 จํานวนบทความ บท
วิเคราะห วิจยั ดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

28 28 32 36 31 

  
ทั้งนี้ คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตรฯ ไดพิจารณากําหนดตวัช้ีวดัเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ตาม

มิติตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับแนวคดิของสํานักงบประมาณ ดวย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

เปาหมาย ป พ.ศ. เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน 

ตัวชี้วัด 
2552 2553 2554 2555 เฉล่ีย 

1. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
เปนที่ยอมรับและสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
ประเทศ 

ผูบริหารกระทรวง
อุตสาหกรรมใหความ
เห็นชอบนโยบาย แผน 
มาตรการ เร่ืองที่ใหความเหน็
หรือขอเสนอแนะ และมีการ
นําไปใชไมนอยกวา (รอยละ)  

70 70 70 70 70 

2. ภาคอุตสาหกรรมและผูมีสวน
ไดสวนเสยีมีสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัยที่เปน
ประโยชน 

รอยละของระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ (ดัชนี
อุตสาหกรรมรายเดือน, การ
พัฒนาขอมูลสารสนเทศและ
การเตือนภยัดานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม) 

70 70 70 70 70 
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3. กลยุทธหลัก 
จากประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางจากการวิเคราะห SWOT ที่ไดดําเนินการไว คณะกรรมการทบทวน

ยุทธศาสตรฯ ไดรวมกันกําหนดกลยุทธหลัก ของ สศอ. จํานวน 6 กลยุทธ ดังนี้  
1) จัดทํานโยบาย  แผน ยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการและการแกไขปญหา

ภาคอุตสาหกรรม 
2) ผลักดันนโยบาย แผน ยุทธศาสตร รวมทั้งติดตามประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมีความตอเนื่อง  
3) เสริมสรางศักยภาพระบบเตือนภัยและความนาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศ 
4) พัฒนาการใหบริการขอมูลสารสนเทศใหตรงตามความตองการและถึงกลุมเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 
5) สรางเครือขาย/ พันธมิตรในการบูรณาการสารสนเทศและองคความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
6) พัฒนาขีดความสามารถของ สศอ. ในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสโลกาภิวัตน  
ทั้งนี้มีความสอดคลองระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก และแนวทางจาก SWOT ดังตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1  การกําหนดกลยทุธหลักจากประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางจาก SWOT 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธหลัก แนวทางจาก SWOT 
1. กําหนดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศที่
เปนที่ยอมรับและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

1.1 จัดทํานโยบาย แผน ยุทธศาสตร ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ และการแกไข
ปญหาภาคอุตสาหกรรม 

1.2 ผลักดันนโยบาย แผน ยุทธศาสตร รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมให
มีความตอเนื่อง 

• ขยายแผนและนโยบายเชิงบูรณาการใหครบถวนและครอบคลุมอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาประเทศ 
• ขยายความรวมมือ/ความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ 
• พัฒนาความรวมมือกับเครือขายในการผลักดันนโยบายไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม 
• พัฒนากลไกการผลักดันนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
• สรางกลไกสืบทอดความตอเนื่องของนโยบายและสรางวิสัยทัศนรวมของทุกภาคสวน 

2. ใหบริการสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ
ระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได 
ทันสถานการณ 

2.1 เสริมสรางศักยภาพระบบเตือนภัย และความ
นาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศ 

2.2 พัฒนาการใหบริการขอมูลสารสนเทศใหตรง
ตามความตองการ และถึงกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.3  สรางเครือขาย/พันธมิตรในการบูรณาการ
สารสนเทศและองคความรูดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

• ขยายและพัฒนาคุณภาพฐานขอมูลสารสนเทศใหครบถวนครอบคลุมความตองการของผูรับบริการ 
• ปรับปรุงประเภทและรูปแบบการใหบริการสารสนเทศและรายงานวิเคราะหเชิงลึกสูผูรับบริการ 
• พัฒนาชองทางและการใหบริการขอมูลสารสนเทศใหตรงตามความตองการและถึงกลุมเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ 
• พัฒนากลไกการรับรูความตองการและประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
• เสริมสรางศักยภาพและความนาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศและระบบเตือนภัย 
• สรางความตระหนักถึงความสําคัญและกระตุนใหมีการใชประโยชนของขอมูลสารสนเทศตอสังคม 
• พัฒนาเครือขายและการบูรณาการของแหลงขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

3. เสริมสรางองคความรูดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
พัฒนาองคกร 

3.1 พัฒนาขีดความสามารถของ สศอ. ในการ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน 

• เสริมสรางบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในการทําวิเคราะห วิจัย จัดทํารายงานในวิชาการภาคอุตสาหกรรม 
• เสริมสรางบุคลากรใหกาวทันเทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย 
• สรางความรวมมือภายในองคกรและขยายความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการองคความรู 
• พัฒนาบุคลากรในการเรียนรูและทํางานรวมกัน ทั้งภายในและภายนอกองคกร 
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4. ผลผลิต กิจกรรม และเปาหมาย 
 สศอ. โดยคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตรฯ ไดรวมกนักําหนด ผลผลิต ตัวช้ีวัด และเปาหมายการ
ดําเนินงานในแตละป (พ.ศ. 2552 – 2555) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

เปาหมาย ป พ.ศ. ผลผลิต ตัวชี้วัด 
2552 2553 2554 2555 เฉล่ีย รวม 

1. การจัดทํานโยบาย แผน 
และมาตรการดาน
อุตสาหกรรม 

จํานวนนโยบาย แผน 
มาตรการ เร่ืองที่ใหความเหน็ 
หรือขอเสนอแนะ แก
ผูบริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม (เร่ือง) 

122 100 100 100 105.5 422 

2. การบริการขอ
สารสนเทศดาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

จํานวนผูไดรับบริการขอ
สารสนเทศ (ราย) 

109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 438,000 

* มีการปรับฐานเปาหมายตัวช้ีวัดผลผลิตที่ 1 ในป พ.ศ. 2553-2555 ใหลดลง แตมุงเนนใหเปนนโยบายที่มีความสําคัญมากขึ้น 
 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังไดกําหนดกิจกรรมหลักภายใตแตละผลผลิต ดังนี้ 
 

เปาหมาย  ป พ.ศ. กิจกรรมหลัก 
2552 2553 2554 2555 เฉล่ีย รวม 

ผลผลิตท่ี 1 การจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการ
ดานอุตสาหกรรม (เร่ือง) 

122 100 100 100 105.5 422 

1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับมหภาค 

16 13 15 16 15 60 

2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับสาขา 

33 32 32 32 32.25 129 

3. เสนอแนะทาทีดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศ 

73 55 53 52 58.25 233 

ผลผลิตท่ี 2 การบริการขอสารสนเทศดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 438,000 

1. บริการดานดัชนีอุตสาหกรรม 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 
2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 198,000 
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5. แผนปฏิบตัริาชการ 4 ป  
 เมื่อคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาทิศทางองคกร ประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดและเปาหมายเรียบรอยแลว ได
รวมกันพิจารณากําหนดงาน/โครงการสําคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตร เพื่อเปนแนวทางการดําเนินการใน
ระยะเวลา 4 ป ตอไป  

สวนการจัดทําแผนปฎิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 ตามแบบฟอรมของหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น สศอ. 
ไดดําเนินการตามแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฎิบัติราชการประจําป ตามหนังสือ 
สํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0718/ว39 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552  และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนมากที่ 
นร 1200/ว2 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 ซ่ึงใหสวนราชการจัดทําขอมูลแผนปฎิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปในระบบ e–Budgeting (การวางแผนงบประมาณ) ทาง Website ของสํานักงบประมาณ 
(www.bb.go.th) โดยดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไวในคูมือการใชงานโปรแกรมระบบการวางแผนงบประมาณ  

ทั้งนี้ สามารถสรุปทิศทางองคกร จนถึงระดับแผนงาน/โครงการ ของ สศอ. ในชวง พ.ศ. 2552 – 2555 ได
ตามแผนภาพที่ 4-1, 4-2 และ 4-3 ตามลําดับ 
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แผนภาพที่ 4-1  แผนภาพแสดงการถายทอดคาเปาหมาย (Cascading) ระหวางแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุมภารกจิ แผนปฎิบัติ
ราชการ 4 ป และแผนปฏิบัตริาชการประจาํป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนฯ 10 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยนื 

นโยบายรัฐบาล 4.2.2 ภาคอุตสาหกรรม 

4.2.2.1 เพิ่มประสทิธิภาพการผลิต 4.2.2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

4.2.2.4 ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม 4.2.2.6 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 

8.1.7 จัดระบบงานใหมีประสิทธิภาพ 

แผนบริหาร 
ราชการแผนดนิ 

(ใชชื่อประเดน็นโยบายตามนโยบายรัฐบาล) 

ตัวชี้วัด 1. เพิ่มมูลคาผลิตภณัฑมวลรวมภาคอตุสาหกรรมจาก 3.3 ลานลานบาท เปน 3.5 ลานลานบาท 1. บุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 70 มีความเปนมืออาชีพ มีความรูคูคุณธรรม 

แผนปฎิบัติราชการ
กระทรวง/ ยุทธศาสตร 

1. การปรับโครงสรางการผลิตและยกระดับ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการ
พัฒนาและประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

6. การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธภิาพ
องคกรเพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด 
รอยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลิตภาพแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม (ภาพรวม) รอยละ 1 ตอป 

รอยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 1 ตอป 

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรตาม
สายงานหลักของกระทรวงฯ รอยละ 75 

ประเด็น ยุทธศาสตร
กลุมภารกิจฯ 

1. การจัดทํานโยบาย แผน และยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิผล 

2. การพัฒนาระบบเตือนภัยและขอมูล
สารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร 
สศอ. 

1. การกําหนดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศที่เปนที่ยอมรับและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

2. ใหบริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยทีเ่ชื่อถือได

และทันสถานการณ 

3. เสริมสรางองคความรูดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและพัฒนาองคกร 

ตัวชี้วัด 1. ผูบริหารระดับสูงเห็นชอบนโยบาย แผน มาตรการ 
ความเห็น หรือขอเสนอแนะไมนอยกวา รอยละ 70 

2. รอยละของนโยบาย แผน มาตรการ ที่สําคัญของ 
สศอ. ที่มีการติดตามประเมินผลการผลักดันไปสูการ
ปฏิบัติ (รอยละ 10 – 25) 

1. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (ดัชนี
อุตสาหกรรมรายเดือน, การพัฒนาขอมูลสารสนเทศและการ
เตื้อนนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) รอยละ 70 

2. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 

1. จํานวนบทความ บทวิเคราะห วิจัย ดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (28-36 เรื่องตอป) 
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แผนภาพที่ 4-2  แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงทิศทางองคกรของ สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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แผนภาพที่ 4-3  แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2552 – 2555 
สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 
 

วิสัยทัศน  :  เปนองคกรชี้นาํการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 

พันธกิจ 
1.   บูรณาการ ผลักดัน และตดิตามประเมินผลนโยบาย แผนยุทธศาสตร การพัฒนาอตุสาหกรรม 
2.   จัดทําเผยแพรสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
3.   สรางความเขมแข็งในการเปนองคกรแหงความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

คานิยมองคการ  :  “จริยธรรมนําคน พัฒนาตนเปนนจิ สรางมิตรรวมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก” 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 
การกําหนดแนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมของ
ประเทศที่เปนที่ยอมรับและทันตอการเปลีย่นแปลง 

 ประเด็นยุทธศาสตร 2 
ใหบริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัยที่เชื่อถือไดและทันสถานการณ 

 ประเด็นยุทธศาสตร 3 
เสริมสรางองคความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
พัฒนาองคกร 

 
 

• เปาประสงค 1 - กระทรวงอตุสาหกรรมมีทิศ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนที่ยอมรบัและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ 

 • เปาประสงค 2 - ภาคอุตสาหกรรมและผูมีสวนไดสวน
เสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรมและระบบ
เตือนภยัที่เปนประโยชน 

 • เปาประสงค 3 – สศอ. มีองคความรูที่เขมแข็งเพียงพอ
ตอการตอบสนองเปาประสงคที่ 1 และ 2 
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• ตัวชี้วัดและเปาหมาย  
1.1 ผูบริหารระดับสูงเห็นชอบนโยบาย แผน 

มาตรการ ความเห็น หรือขอเสนอแนะ ไมนอย
กวา (รอยละ) 
ป 2552 – 2555 : รอยละ 70 

1.2 รอยละของนโยบาย แผน มาตรการที่สําคัญ
ของ สศอ. ที่มีการติดตามประเมินผลการ
ผลักดันไปสูการปฏิบัติ 
ป  2552-2555 : รอยละ 10-25 (เพิ่มรอยละ 5 
ตอป) 

• ตัวชี้วัดและเปาหมาย  
2.1 รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 

(ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน, การพัฒนาขอมูล
สารสนเทศและการเตือนภัยดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม) 
ป 2552 – 2555 : รอยละ 70 

2.2 รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 
ป 2552 – 2555 : รอยละ 80 
 

• ตัวชี้วัดและเปาหมาย  
3.1 จํานวนบทความ บทวิเคราะห วิจยั ดานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมที่บุคลากรใน สศอ. จัดทํา 
ป  2552-53 : 28 บทความ 
 ป 2554  : 32 บทความ 
ป 2555  : 36 บทความ 
 

 

กลยุทธ 
1.1 จัดทํานโยบาย แผน ยุทธศาสตร ในการพฒันา

อุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ และการแกไขปญหา
ภาคอุตสาหกรรม 

1.2 ผลักดันนโยบาย แผน ยุทธศาสตร รวมทั้ง
ติดตามประเมนิผลการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมี
ความตอเนื่อง 

 กลยุทธ 
2.1 เสริมสรางศักยภาพระบบเตอืนภัย และความ

นาเชื่อถือของขอมูลสารสนเทศ 
2.2 พัฒนาการใหบริการขอมูลสารสนเทศใหตรงตาม

ความตองการและถึงกลุมเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.3 สรางเครือขาย/ พันธมิตรในการบูรณาการ
สารสนเทศและองคความรูดานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม 

 กลยุทธ 
3.1 พัฒนาขีดความสามารถของ สศอ. ในการตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการและการเปลีย่นแปลง
ของกระแสโลกาภวิัตน 
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ผลผลิต/กิจกรรม 
ผลผลิต 
การจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการดาน
อุตสาหกรรม 
กิจกรรมหลัก 

1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับมหภาค 

2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับสาขา 

3. เสนอแนะทาทีดานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศ 

 ผลผลิต/กิจกรรม 
ผลผลิต 
การบริการขอสารสนเทศดานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
 
กิจกรรมหลัก 

1. บริการดานดัชนีอุตสาหกรรม 
2. บริการสารสนเทศเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

 

 ผลผลิต/กิจกรรม 
(สนับสนุน) 

 

โครงการ 
1. โครงการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางการ

ผลิตระดับมหภาค 
2. โครงการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางการ

ผลิตระดับสาขา 
3. โครงการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางการ

ผลิตภายใตนโยบายเศรษฐกจิระหวางประเทศ 
4. โครงการศึกษาแนวทางการปรับโครงสรางการ

ผลิตระดับพื้นที่ 

 โครงการ 
1. โครงการดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาปจจยั

แวดลอมการผลิต 
2. โครงการศูนยขอมูลเชิงลึกและระบบเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม 

 โครงการ 
1. โครงการพัฒนาองคความรูและระบบการจัดการ 
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5. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนากําลังคน

ภาคอุตสาหกรรม 
6. โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพในอนาคต 
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ

ภาคอุตสาหกรรม 
8. โครงการภายใตแผนบูรณาการโครงสราง

พื้นฐานทางปญญา 
 

เจาภาพ :  
- สํานักนโยบายอุตสาหกรรมหภาค (สม) 

- สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (สร.1) 

- สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (สร.2) 

- สํานักเศรษฐกจิอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (สท.) 

 เจาภาพ  :  

- ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศส.) 

- สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (สว.) 

- สํานักบริหารกลาง  (สบก.) 

 เจาภาพ :  
- สํานักวิจยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (สว.) 

- กลุมพัฒนาระบบบริหาร   (กพบ.) 

- สํานักบริหารกลาง  (สบก.) 
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บทที่ 5 
การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  

(Strategic Implementation) 

1. แนวทางการสื่อสารเพื่อถายทอดทิศทาง และกลยุทธหลัก 
 สําหรับแนวทางการสื่อสารนั้น สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กําหนดใหมีการสื่อสารทิศทางของ
องคกร อันไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ คานยิม วัฒนธรรม และเปาประสงคขององคกร รวมทั้งประเดน็ยุทธศาสตร และ
ตัวช้ีวดัของ สศอ.  ดังนี ้

 1.1 จุดประสงคในการสื่อสาร  
1) เพื่อใหบุคลากรเขาใจทิศทางของ สศอ. นําไปสูการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
2) เกิดความรวมมือ รวมใจ และความสําเร็จในการทํางานเปนทีม 
3) เกิดความไววางใจ รวมทั้งมขีวัญและกําลังใจในการทํางาน 

1.2 กลุมเปาหมายในการสื่อสาร  
1) ผูบริหารของ สศอ. ทุกระดบั 
2) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามตวัช้ีวดัและประเด็นยุทธศาสตร 
3) เจาหนาที่ทกุระดับ 

1.3 วิธีการและผูรับผิดชอบในการสื่อสาร  
มีวิธีการและผูรับผิดชอบในแตละเรื่อง ดังนี้ 
 

กลุมเปาหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี่ ผูรับผดิชอบ 
1. ผูบริหารของ สศอ.  1. ทบทวนแผนกลยุทธ/นําเสนอให

ผูบริหารพิจารณา 
1 คร้ัง/ป คณะกรรมการทบทวน

ยุทธศาสตรฯ 
 2. สงแผนกลยทุธฯ ที่ไดรับการอนุมัติ

แลวสงใหทกุสํานัก/ศูนยถือปฏิบัติ 
1 คร้ัง/ป สม. 

 3. เสนอผลการดําเนินงานในที่ประชุม
ผูบริหาร (อยางนอย) 

2 เดือน/คร้ัง สม. 

2. เจาหนาที่ทีรั่บผิดชอบ
ตัวช้ีวดั/ประเดน็
ยุทธศาสตร 

1. จัดทําคํารับรองการปฎิบัติราชการ 
ระดับกรม/ สํานัก และ/หรือ ระดับ
บุคคล และชี้แจงใหเจาหนาที่รับทราบ 

1 คร้ัง/ป กพบ. 

 2. ดําเนินการติดตามตามกําหนด
ระยะเวลา 

รอบ 6, 9 และ 12 
เดือน 

กพบ. 

3. เจาหนาที่ทกุระดับ 1. เผยแพรแผนกลยุทธฯ ในเวปไซตของ
สํานักงานฯ 

ตลอดป สม./ศส. 
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กลุมเปาหมาย วิธีการสื่อสาร ความถี่ ผูรับผดิชอบ 
 2. การระบุไวที่บอรดที่แสดงถึงทิศทาง

ของ สศอ. (เชน วิสัยทัศน คานิยม ฯลฯ) 
ตลอดป กพบ. / สบก. 

 3. การระบุไวในวารสาร/หนงัสือภายใน 
สศอ. (เชน วารสาร PMQA) 

1 เดือน/คร้ัง กพบ. 

 4. การทวนสอบความเขาใจเรื่องทิศทาง 
(เชน ถามในวารสาร PMQA/เสียงตาม
สาย/สํารวจความคิดเห็น ฯลฯ) 

อยางนอย 1 คร้ัง/
ป 

กพบ. 

 

2. วิธีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ในการขับเคลื่อนกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เพื่อใหได
ผลผลิต การจัดทํานโยบายและมาตรการดานอุตสาหกรรม ผลผลิตการบริการขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และสามารถบรรลุเปาหมายการไดบริการหนวยงาน (ผลลัพธ) ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 
สศอ. ตระหนักดีวา “การประสานงาน” เปนปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญอันหนึ่ง ดังนั้น สศอ. จึงไดกําหนดวิธีการ
และขั้นตอน ในการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 
 2.1  ผูรับผิดชอบการประสานงาน  
  สศอ.  ไดกําหนดใหผูรับผิดชอบกิจกรรมภายใตประเด็นยุทธศาสตร/ผลผลิตเปนผูประสานงาน เชน 
ผูรับผิดชอบการประสานงานในผลผลิตที่ 1 การจัดทํานโยบายและมาตรการดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ไดแก  
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค  สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา1และ2  และสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศ  สวนผูรับผิดชอบการประสานงานในผลผลิตที่ 2  การบริการขอสารสนเทศดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  ไดแก  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสํานักบริหาร
กลาง 
 2.2  รูปแบบการประสานงาน 
  การประสานงานของ สศอ.  สามารถเปน 2 ประเภท ไดแก 1) การประสานงานกับภายในกระทรวง  
เชน  หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  หนวยงานในกํากับ  และสถาบันในเครือขาย  และ 2) การ
ประสานงานกับภายนอกกระทรวง เชน  การประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน
สถิติแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย ตลอดจนภาคเอกชนตางๆ  ฯลฯ 
 
 2.3   วิธีการประสานงาน  
  สศอ. ไดกําหนดแนวทางการประสานงานแลวแตความเหมาะสมกับลักษณะ  ไดแก 

• การตั้งคณะทํางานประสานงาน เชน คณะอนุกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ฯลฯ 
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• การจัดประชุมเพื่อประสานงาน 
• การจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานที่ประสานงาน 
• ฯลฯ 

3. แผนการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
การติดตามประเมินผลสําหรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สศอ. ไดกําหนด

เปน 2 สวน ดังนี้ 
 การติดตามประเมินผลจากภายในองคกร 

 การติดตามประเมินผลตามแผนปฎิบัติราชการ 4 ป / ประจําป 
จะดําเนินการติดตามและประเมินผลโดย สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.) โดย

ดําเนินการประสานและรวบรวมขอมูลจากสํานัก/ศูนยที่เกี่ยวของ และติดตามจากตัวช้ีวัดผลผลิต และผลลัพธตาม
แผนปฎิบัติราชการ 4 ป /ประจําป รวมถึงตัวช้ีวัดที่สําคัญอื่นๆ เชน การใชจายงบประมาณ แผนงาน/โครงการที่สําคัญ  

ทั้งนี้จะนําเสนอผลการดําเนินการในที่ประชุมผูบริหาร เปนระยะ (ทุก 1-2 เดือน) และมีการ
ประเมินแผนปฎิบัติราชการประจําป เมื่อส้ินปงบประมาณ ปละ 1 คร้ัง และแผนปฎิบัติราชการ 4 ป เมื่อส้ินครึ่งแผน 
และ/หรือ ส้ินสุดแผนฯ อีกครั้งหนึ่ง 

 การติดตามประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 
จะดําเนินการติดตามและประเมินผลโดย กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) โดยดําเนินการ

ประสานและรวบรวมขอมูลจากสํานัก/ศูนยที่ เกี่ยวของ และติดตามจากตัวช้ีวัดที่สําคัญใน 4 มิติ ไดแก มิติ
ประสิทธิผล มิติคุณภาพการใหบริการ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองคกร 

ทั้งนี้จะนําเสนอผลการดําเนินงานแกผูบริหาร ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
ตามลําดับ  

 การติดตามประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
จะดําเนินการติดตามและประเมินผลโดย คณะทํางาน/เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอผลการ

ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่สําคัญที่ระบุไวใน PMQA หมวดที่ 1 (ซ่ึงอาจเปน/ไมเปน ตัวช้ีวัดเดียวกับตัวช้ีวัดตาม 3.1.1 
หรือ 3.1.2 ก็ได แลวแตการพิจารณาของคณะทํางานฯ ที่รับผิดชอบ ซ่ึงจะไดดําเนินการกําหนดตอไปในแตละป) 
 การติดตามประเมินผลจากภายนอกองคกร  

การติดตามประเมินผลจากภายนอกองคกร เชน การประเมินผลจากสํานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(ในสวนที่เกี่ยวของ)  การประเมินผลความพึงพอใจผูรับบริการ จากสํานักงาน ก.พ.ร.  เปนตน 

ซ่ึงเมื่อไดผลการประเมินจากทั้งภายในและภายนอกองคกรแลว สศอ. จะนําผลการประเมินดังกลาวมาใชใน
การปรับปรุงการจัดทําทิศทางองคกร การปรับเปลี่ยนกลยุทธ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให
สอดคลองกับผลการประเมินดังกลาวตอไป 
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4. แนวทางบรหิารความเสี่ยงและวิเคราะหการเปล่ียนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ  
ในการบริหารยุทธศาสตรและการดําเนินงานของ สศอ. ไดนําแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาใช โดยจะมี

การตั้งคณะทํางานฯ ที่เกี่ยวของขึ้นมารับผิดชอบ เพื่อระบุความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายใน
องคกรเอง (เชน ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน ความเสี่ยงดานทรัพยากร การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอก
องคกร (เชน ความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ความรวมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่อาจจะสงผลกระทบตอองคกร นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เปนตน) 

ซ่ึงคณะทํางานฯ จะทําการวิเคราะหความเสี่ยง โดยประเมินวาความเสี่ยงที่ไดกําหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับ
ความเสี่ยงมากนอยเพียงใด และนํามาจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะกําหนดแนวทางเพื่อรองรับ/
ปองกันไมใหความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น จากนั้น จะดําเนินการรายงานและประเมินผลเปนระยะ 

ซ่ึงถามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เชน การเปลี่ยนแปลงดานยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และ/หรือ
ขอกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ ซ่ึงอาจสงผลกระทบการกลยุทธของ สศอ. อาจจะมีการมอบหมายให
คณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่นําหนาที่ทบทวนยุทธศาสตรพิจารณาวาจะสงใหยุทธศาสตร/กลยุทธของสํานักงานฯ 
รวมถึง แนวทางการดําเนินงาน และคาเปาหมายตามตัวช้ีวัดของ สศอ. ตองปรับเปลี่ยนไปดวยหรือไม หรืออาจนํา
เร่ืองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเขาสูที่ประชุมผูบริหารของ สศอ. เพื่อพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยนกล
ยุทธหรือแนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงตอผูบริหาร ของ สศอ. และแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 
และบุคลากรของ สศอ. ทุกระดับทราบถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปดวย  

 
 
 
 


