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แข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อย่างสมภาคภูมิ โดยปรารถนาให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนภายใต้สังคมแห่งการเรียนรู้  
 

ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางและแนวทางการทํางานของคณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลา 4 ปี 
ตามกรอบนโยบายท่ีได้มีการแถลงไว้ต่อรัฐสภา ที่ได้จัดทําเป็นกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2555-2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สศอ. จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์ประจําปี พ.ศ. 2556-2559 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฉบับนี้ข้ึน ซ่ึงประกอบด้วยทิศทาง และแนวปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี เพ่ือสนองต่อนโยบายและเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันและบูรณาการนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตลอดระยะเวลา 4 ปี ข้างหน้าต่อไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1. ความเป็นมา 

1.1  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดให้ส่วน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลังจากที่มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว 

1.2  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ครั้งแรกขึ้น เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2548 (เป็นส่วนหน่ึงในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548 – 2551 กระทรวงอุตสาหกรรม) เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ พ.ศ. 2548–2551 (รัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)  

1.3 หลังจากมีการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ได้มีการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นอีกครั้ง
สมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ซึ่ง สศอ. ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 เพ่ือใช้
ดําเนินการในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดีรัฐบาลฯได้ยุบไปเน่ืองจาก นายสมัคร ได้พ้นจากตําแหน่ง ซึ่งรัฐบาลต่อมา  
(นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ นายกรัฐมนตรี) เป็นรัฐบาลอยู่ในระยะเวลาอันสั้น สศอ. จึงยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ในช่วงน้ัน 

1.4  ในสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้จัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2552-2554  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552  สศอ. จึงได้จัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ประจําปี 
พ.ศ. 2552-2555 ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 
และมีการปรับปรุงอีกคร้ังให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม เป็นแผนกลยุทธ์ประจําปี พ.ศ. 2552-2555 (ฉบับทบทวน) ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 

1.5 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดทํายุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2553–2556 ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการดําเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และบูรณาการงานของทุกหน่วยงานใน อก.  นอกจากน้ี
เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้จัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ ชิน
วัตร นายกรัฐมนตรี) ขึ้น  สศอ. จึงได้ดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว และได้จัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการสี่ปี (พ.ศ. 2555-2558) โดย ผศอ. เห็นชอบส่งให้ 
อก. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 

1.6 อย่างไรก็ตามเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2555-2558 ของ อก. ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ 24 ธันวาคม 2555 และความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่แจ้งให้ส่วน
ราชการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ โดยเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สศอ. จึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์
และจัดทําแผนกลยุทธ์ประจําปี พ.ศ. 2555-2559 ฉบับน้ีขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 เค้าโครงแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 5 บท บทที่ 1 นําเสนอที่มา วัตถุประสงค์ และกรอบแนวทางการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการระบุถึงแนวทางในการจัดทําแผน (Approach) ตามแนวของการบริหารจัดการคุณภาพ
ภาครัฐ (PMQA) และใช้เป็นคู่มือในการดําเนินการของผู้ที่เก่ียวข้องกับการทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ส่วนบทที่ 
2 ถึง 4 จะเป็นผลของการทบทวนแผนกลยุทธ์ที่เกิดขึ้น อันได้แก่ การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ การกําหนดทิศทางของ
องค์กร และการกําหนดยุทธศาสตร์ ตามลําดับ ส่วนสุดท้าย ได้แก่บทที่ 5 น้ัน จะเป็นแนวทางในการนําแผนกลยุทธ์ไป
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ปฏิบัติ ประกอบด้วย การสื่อสาร การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการทบทวนกลยุทธ์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้เช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

2.2 ให้มีแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักงานฯ ที่ชัดเจน สามารถใช้อ้างอิงและพัฒนาต่อยอดได้  
2.3 สามารถใช้ในการสื่อสารและถ่ายทอดไปสู่บุคลากรในสํานักงานฯ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และการนําไป

การปฏิบัติ อันจะส่งผลให้การดําเนินการของสํานักงานฯ สามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้ 
 

3. กรอบแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปีของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) ประกอบไปด้วยการดําเนินการใน 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดตามรูปที่ 1-1  
โดยผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) จะมอบหมายให้คณะกรรมการ ซึ่งมีผู้บริหารระดับ

รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รศอ.) เป็นประธาน และมีผู้อํานวยการหรือผู้แทนจากสํานักและศูนย์
ต่าง ๆ ภายใน สศอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการ  โดยมีฝ่ายเลขานุการมาจากสํานักที่รับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตร์
ของ สศอ. (ในปัจจุบันหมายถึง สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค หรือ สม.) ดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ต้ังแต่
การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ การกําหนดทิศทางขององค์กร จนถึงการกําหนดยุทธศาสตร์ ในกระบวนการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ผลผลิตและกิจรรม  

 การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร ์  การกําหนดทิศทางขององค์กร 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  การกําหนดยุทธศาสตร ์

ภาพที่ 1-1  แผนภาพ (Flow Chart) การจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ของ สศอ. 
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สภาพแวดลอมภายใน 
• จุดแข็ง / จุดออน 
• ทรัพยากร/ลักษณะเฉพาะ 
• หนวยงานทีเ่กีย่วของ 

สภาพแวดลอมภายนอก 
• นวัตกรรม/เทคโนโลย ี
• การคาดการณ/การเปล่ียนแปลง
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. 

หนาท่ีความ  
รับผิดชอบ สศอ. 

ผลการดําเนินการท่ี
ผานมา/ความเสี่ยง 

ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

กําหนดเปาประสงค 

กําหนดคานิยม 

กําหนดวัฒนธรรม 

กลยุทธหลัก 

ผลผลิต/กิจกรรม 

ขอมูลปอนกลับ /Feedback 
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ส่วนขั้นตอนที่ 3 ในกระบวนการจัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี น้ัน ฝ่าย

เลขานุการฯ จะนําผลจากแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วไปดําเนินการกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์มของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) สํานัก
งบประมาณ (สงป.) และ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.อก.) แล้วนําเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะผู้บริหาร
ของ สศอ. ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ทั้งน้ีมีกรอบระยะเวลาในการจัดทําขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 3 อยู่
ประมาณ 60 วัน (นับต้ังแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันจัดส่งแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของสํานักงานฯ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง) หรืออาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ีในกรณีการทบทวนแผน 
กลยุทธ์ 

ส่วนขั้นตอนที่ 4 ในการนําแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลน้ัน สศอ. จะดําเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาภายในแผน เช่น การติดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี จะมีการติดตามเป็นรายไตรมาส (หรือรายเดือน
ตามความเหมาะสม) และประเมินผลเป็นรายปี ส่วนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จะมีการติดตามเป็นรายปี และประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดแผน 

 ทั้งน้ีมีรายละเอียดในการดําเนินการในแต่ละะข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis)  
ในการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ สศอ. จะดําเนินการ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูล/ปัจจัย

ที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้คณะทํางาน/คณะกรรมการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน และสภาวะ
แวดล้อมภายนอกขององค์กร ซึ่งในการปฏิบัติ  สศอ. จะนําเอาปัจจัยอย่างน้อย 4 ด้าน มาพิจารณารวมกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร และทําการวิเคราะห์ร่วมกัน โดยแบ่งตามประเด็นการดําเนินงานได้ดังน้ี 

3.1.1  การรวบรวมปัจจัยต้ังต้น  
หมายถึงการรวบรวมปัจจัยต้ังต้นในการวิเคราะห์ที่สําคัญ 4 เรื่อง ประกอบด้วย 
ปัจจัยที่ 1 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อันได้แก่ นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มภารกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในส่วนที่
เก่ียวข้อง (ในบางกรณีอาจมีการนํารัฐธรรมนูญ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เก่ียวข้องมาพิจารณา
ร่วมด้วย)  

ปัจจัยที่ 2  อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สศอ. ตามที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย รวมถึง วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ สศอ. เคยกําหนดไว้ด้วย 

ปัจจัยที่ 3  ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี โดยรวมถึง ผลการดําเนินงานของตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ และผลการดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ  ทั้งน้ีหากมีข้อมูลเพียงพอให้นําผลการประเมินทั้งจากผู้ประเมินภายนอกและผู้ประเมินภายใน
องค์กร มาเป็นส่วนในการทบทวนด้วย  นอกจากน้ียังหมายรวมถึง ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในการดําเนินงาน เช่น ความ
เสี่ยงด้านการเงิน สังคม และจริยธรรม นอกจากน้ียังควรนําเรื่องความท้าทายที่สําคัญขององค์กร อันครอบคลุมทั้งด้าน
พันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้านทรัพยากรบุคคล มาพิจารณาร่วมด้วย 

ปัจจัยที่ 4  ความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจรวบรวมมาจาก การ
สํารวจความต้องการ/ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการ ทั้งที่ สศอ. สํารวจเอง หรือ
มีหน่วยงานเป็นกลางจากภายนอกสํารวจให้  หรืออาจมาจากการสํารวจที่ไม่เป็นทางการ เช่น การมอบหมายนโยบาย
จากผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม  การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุม สัมมนา หรือเสวนาต่างๆ ที่ได้พบปะกับ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  นักวิชาการ สื่อมวลชน หรือส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ 
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3.1.2  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรน้ัน สศอ. จะพิจารณาจากปัจจัยภายในต่างๆ เช่น จุดแข็ง 

จุดอ่อน ลักษณะเฉพาะ ทรัพยากรท่ีมี ร่วมทั้งพันธมิตรที่เก่ียวข้อง โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานที่วิเคราะห์ ได้แก่ 
ปัจจัยที่ 1 ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร (Structure and Policy) หมายถึง ความเหมาะสมของ 

กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ และให้หมายรวมถึง จุดแข็ง และจุดอ่อนของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงาน หรือเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย 

ปัจจัยที่ 2  ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Service) หมายถึง ประสิทธิภาพ เชิง
จํานวน เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน ของผลผลิตของสํานักงาน รวมถึงประสิทธิผล และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ในบางกรณีอาจหมายรวมถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าของผลผลิตน้ันๆ และภาวะการแข่งขันในการ
ให้บริการผลผลิตน้ันๆ ด้วย 

ปัจจัยที่ 3  ด้านการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร (Manpower) หมายถึง เรื่อง อัตรากําลัง คุณภาพ
บุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การให้รางวัลและการลงโทษ ขวัญและกําลังใจ การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมผู้บริหารระดับต่างๆ การถ่ายทอดภูมิความรู้ก่อนเกษียณอายุ เป็นต้น 

ปัจจัยที่ 4  ประสิทธิภาพด้านการเงิน (Money) หมายถึง ประสิทธิภาพทางการใช้จ่ายงบประมาณ และการ
ระดมทุน (ถ้ามี) 

ปัจจัยที่ 5 การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (Material) หมายถึง เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมใช้ของ
ครุภัณฑ์ การใช้ครุภัณฑ์ได้อย่างสมประโยชน์ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง เป็น
ต้น 
 ปัจจัยที่ 6 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง เรื่องการวางแผนปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา การ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล การจัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การสื่อสารภายใน
หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผู้นํา เป็นต้น 

3.1.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 ปัจจัยภายนอก อันได้แก่ การเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรม และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม การเมืองการปกครอง รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต เพ่ือกําหนดเป็นทิศทางในการดําเนินพันธกิจและกลยุทธ์
ของ สศอ. ต่อไป 

ปัจจัยที่ 1 ด้านสังคม/วัฒนธรรม (Socio-cultural Factors) หมายถึง ปัจจัยเอ้ือด้านสังคมในประเด็นที่
เก่ียวข้องกับความต้องการของประชาชน หรือปัญหาของสังคม ตลอดจนโครงสร้างประชากร การศึกษา อนามัย อาชีพ 
ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม แนวคิดอนุรักษ์ กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และ
ประเพณี ตลอดจนปัจจัยที่เก่ียวข้องในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) เป็นต้น 

ปัจจัยที่ 2  ด้านเทคโนโลยี  (Technology) หมายถึง นวัตกรรม และความมีอยู่ของเทคโนโลยี เป็นต้น 
ปัจจัยที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง เรื่องภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะการจ้างงาน อัตราดอกเบ้ีย 

และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เศรษฐกิจของประเทศหรือของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 
ปัจจัยที่ 4  ด้านกฎ ระเบียบ นโยบาย การเมือง (Political and Legal Factors) หมายถึงปัจจัยเอ้ือ/อุปสรรค

ด้านการเมือง หรือนโยบายภาครัฐ และกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง  
3.1.4 การวิเคราะห์ SWOT 

 การวิเคราะห์ SWOT เป็นการประเมินสถานภาพของปัจจัยต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือดูความโน้มเอียงระหว่างจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) โดยการนําปัจจัยแต่ละ
ประการมาจับคู่กันและกําหนดเป็นกลยุทธ์ต่างๆ หรือที่เรียกกันว่าการจัดทํา TOWS Matrix และสรุปความเป็นไปได้ที่
จะมีกลยุทธ์ต่างๆ เช่น  
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 SO Strategies เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งภายในองค์กร  
 WO Strategies เป็นการลบล้างจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น  
 ST Strategies เป็นการหลีกเลี่ยงข้อจํากัดโดยอาศัยจุดแข็ง 
 WT Strategies เป็นการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจํากัด เป็นต้น  
 

3.2 การกําหนดทิศทางขององค์กร (Strategic Direction Setting)  
ในขั้นตอนที่ 2 การกําหนดทิศทางขององค์กร คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย จะร่วมกันวิพากษ์ วิจารณ์ 

ประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปัจจัยที่เก่ียวข้องในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือกําหนดทิศทางของ สศอ. ดังน้ี  

3.2.1 วิสัยทัศน์ 
 หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น เป็นข้อความซึ่งกําหนดทิศทางของพันธกิจ/

ภารกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวัง หรือประสงค์จะเป็นหรือมีในอนาคต 
ซึ่งมาจากการประเมินสถานภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ผสานกับการระบุถึงจุดมุ่งหมายหลัก ความสามารถเฉพาะ
และคุณค่าหลักขององค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ดีควรกําหนดให้ชัดเจนนําไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นภาพในเชิงบวก ปลุกเร้า และ
ดึงดูดใจ 

3.2.2 พันธกิจ 
หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือบทบาทซึ่งองค์กรกําหนดจะทําในช่วงเวลาที่อยากให้วิสัยทัศน์สําเร็จ  โดย

สอดคล้องกับกฎหมายการจัดต้ังหน่วยงาน 
3.2.3 เป้าประสงค์ 
หมายถึง ขอบข่ายของผลสัมฤทธิ์หลักที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติใน

อนาคต โดยระบุถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการท่ีชัดเจนและผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับที่มีความสัมพันธ์กับ 
พันธกิจโดยตรง รวมถึงสภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินงานที่ต้องการให้บรรลุ โดยเป้าประสงค์เป็นได้ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว  

3.2.4 ค่านิยมองค์กร 
 หมายถึง หลักการช้ีนํา หรือพฤติกรรมที่องค์กรหรือคนในองค์กรคาดหวังที่จะปฏิบัติ ค่านิยมจะเป็นตัวสะท้อน
หรือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง และค่านิยมจะเป็นตัวสนับสนุนหรือช้ีนําการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนใน
องค์กร และเป็นตัวช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 

3.2.5 วัฒนธรรมองค์กร 
หมายถึง แนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติสําหรับองค์กรที่สมาชิกทุกคนในองค์กรรับรู้และรับทราบ และถือ

ปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ืองซึ่งเป็นเคร่ืองช่วยในการกําหนดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจใดๆ ว่าสมควรทําได้หรือไม่ 
 
 

3.3 การกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 
ในขั้นตอนที่ 3 การกําหนดยุทธศาสตร์ คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย จะนําข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่

ได้รับจากการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ และการกําหนดทิศทางองค์กร มาจัดทําเป็นยุทธศาสตร์ในระดับและรูปแบบ
ต่างๆ รวมท้ังการประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตร์น้ัน
เป็นการกําหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ และภารกิจ
ที่ได้กําหนดไว้ โดยอาจกําหนดเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ ดังน้ี 
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3.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
คือประเด็นสําคัญ หรือประเด็นที่องค์กรจะต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาภายใต้กรอบระยะเวลาของวิสัยทัศน์ โดย

คณะกรรมการฯ จะช่วยกันพิจารณาถึงประเด็นที่สําคัญและควรดําเนินการในช่วงกรอบระยะเวลาของวิสัยทัศน์ และ
หากมีประเด็นที่ยังไม่สามารถพัฒนาได้หรือควรพัฒนาในระยะเวลาถัดไป ก็อาจตัดประเด็นดังกล่าวออกไปก่อน และ
ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ควรมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดรับกัน และสามารถเช่ือมโยงถึงเหตุ
และผลภายใต้มิติต่างๆ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการได้ เพ่ือที่จะได้ทราบถึงความสําคัญ และลําดับการมุ่งเน้นได้ 

3.3.2 ตัวชี้วัด และเป้าหมาย 
เป็นการกําหนดตัวช้ีวัดที่จะเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์กรบรรลุเป้าประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ โดย

คณะกรรมการ/คณะทํางาน จะช่วยกันเสนอตัวช้ีวัดออกมาให้ได้มากที่สุดก่อน แล้วจึงกําหนดเกณฑ์ในการเลือกตัวช้ีวัด 
เช่น ตัวช้ีวัดน้ันสามารถสะท้อนเป้าประสงค์ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ ทรัพยากรหรือต้นทุนที่ต้องใช้ในการเก็บตัวข้อมูล
ตัวช้ีวัดน้ัน ฯลฯ โดยทุกเป้าประสงค์จะต้องมีตัวช้ีวัดมากํากับอย่างน้อย 1 ตัว ซึ่งเมื่อสามารถเลือกตัวช้ีวัดได้แล้ว จะ
ร่วมกันกําหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัด หรือค่าตัวเลขที่องค์กรต้องการจะบรรลุของตัวช้ีวัดแต่ละประการ ทั้งน้ีค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัดแต่ละตัว ควรกําหนดระยะเวลาด้วยว่าจะบรรลุหรือสําเร็จเมื่อใด 

3.3.3 กลยุทธ์หลัก 
เป็นการกําหนดแนวทาง มาตรการ หรือวิธีการดําเนินงานสําคัญๆ อันถือเป็นกุญแจสําคัญต่อการบรรลุ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ได้มีการกําหนดไว้ รวมท้ังเป็นเง่ือนไขในการมอบหมายงานให้ “เจ้าภาพ” หรือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบต่างๆ รับไปดําเนินการต่อ 

3.3.4 ผลผลิต กิจกรรม และเป้าหมาย 
นอกจากการพิจารณาในด้านประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักแล้ว คณะกรรมการฯ จะพิจารณาถึงผลผลิต 

และกิจกรรมของหน่วยงานควบคู่กันไปด้วย โดย ผลผลิตหมายถึงการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการ
ดําเนินการตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงาน ส่วนกิจกรรมในที่น้ี หมายถึง กิจกรรมหลัก ที่ก่อให้เกิดผลผลิตน้ัน
โดยตรง (ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ อาจจะต้องพิจารณากิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลผลิตควบคู่กันไป
ด้วย เพ่ือความสมบูรณ์) หลังจากที่มีการกําหนดผลผลิต และกิจกรรมแล้ว ให้คณะกรรมการฯ ระดมความคิดเห็นเพ่ือ
กําหนดค่าเป้าหมายของผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตามแผนกลยุทธ์ในภาพรวม และในแต่ละปีด้วย 

เมื่อคณะกรรมการ จัดทําจนถึงขั้นตอนน้ี ฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมจัดทําเป็นแผนกลยุทธ์ฯ ของ สศอ. เพ่ือ
นําเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารของ สศอ. พิจารณา โดยบางกรณีผู้บริหารอาจมอบให้นําเสนอเจ้าหน้าที่ใน สศอ. 
ทั้งหมดเพ่ือให้ความเห็นก่อนก็ได้ หากผู้บริหารฯ เห็นชอบจะนําเวียนให้สํานัก/ศูนย์ต่างๆ ถือปฏิบัติเป็นทิศทางการ
ทํางานต่อไป รวมถึงนําขึ้นเว็บไซต์ และ/หรืออินทราเน็ตของสํานักงานฯ เพ่ือใช้อ้างอิงด้วยอีกทางหน่ึง  

3.3.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สศอ. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ จะนําประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่ได้จัดทําขึ้นมารวบรวมลงในในแบบฟอร์มตามที่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ได้กําหนด (เช่น แบบฟอร์มของ สํานักงาน ก.พ.ร. และ แบบฟอร์มของ สํานักงบประมาณ) ขณะเดียวกันคณะ
กรรมการฯ  อาจจะร่วมกันคิดโครงการต่างๆ ที่จะดําเนินการเพ่ือให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้ 
หรืออาจจะขอให้สํานัก/ศูนย์ต่างๆ ภายใน สศอ. พิจารณาเสนอโครงการที่สอดคล้องก็ได้ 

3.3.6  แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี  
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี หรือแผนปฏิบัติการประจําปีน้ัน จะดําเนินการโดยยึดเวลาตามปฏิทิน

งบประมาณประจําปีของสํานักงบประมาณ เริ่มต้นจากการทบทวนการกําหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม 
และตัวช้ีวัดผลสําเร็จในปีงบประมาณก่อนหน้า ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  และการจัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณรายจ่าย โดยใน
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กระบวนการจัดทํารายละเอียดวงเงินน้ัน กระบวนการหลักอย่างหน่ึงได้แก่การประสานให้สํานัก/ศูนย์ จัดทําแนวคิด
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งภายใต้งบดําเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ซึ่งอาจจะทั้งที่เคย
กําหนดกรอบไว้เดิมตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ/หรือปรับปรุงขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทําคําของบประมาณ (จากกลุ่มคลังและพัสดุ 
สํานักบริหารกลาง : กคพ.สบก.) และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (จากสํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค : สม.) จะประสานในการคัดเลือก/จัดลําดับงาน/โครงการที่มีความสําคัญ (โดยเฉพาะในงบ
รายจ่ายอ่ืน) โดยอาจผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร และ/หรือคณะผู้บริหาร สศอ.  เมื่อได้รายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
เบ้ืองต้นแล้ว จึงดําเนินการนําเสนอสํานักงบประมาณ และสภาผู้แทนราษฎรตามกระบวนการในปฏิทินงบประมาณ
ต่อไป  

โดยหลังจากที่ทราบวงเงินงบประมาณประจําปี ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ผู้รับผิดชอบใน
การจัดทํางบประมาณ (กคพ.สบก.) และผู้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (สม.) จะขอให้สํานัก/ศูนย์ภายใน สศอ. จัดทํา
แผนการดําเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายเงิน ตามผลผลิต กิจกรรม โครงการ/งาน อีกคร้ังหน่ึง เพ่ือรวบรวมจัดทําเป็น
แผนปฏิบัติการประจําปี ของ สศอ. ซึ่งเมื่อจัดทําแล้วเสร็จแล้ว จะนําเรียนผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบนํามาใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานประจําปีต่อไป   

 

 

 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี การนําไปปฏิบัติ 

ภาพที่ 1-2  แผนภาพ (Flow Chart) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ของ สศอ. 
 

3.4 การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) 

ในขั้นตอนที่ 4 การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติน้ัน ถือเป็นส่วนที่สําคัญที่จะผลักดันให้ทิศทางและยุทธศาสตร์
ที่กําหนดขึ้นสามารถไปสู่ความสําเร็จได้ ซึ่งประกอบด้วยการดําเนินการในหลายส่วน เช่น  

3.4.1 การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก – เป็นการสื่อสารทิศทางขององค์กร รวมถึง
แผนปฏิบัติการ แนวทางการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ แก่บุคลากรใน สศอ. ทุกระดับ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าใจ
ทิศทางการดําเนินการร่วมกัน รวมถึงเกิดแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการทํางานให้ส่งผลถึงความสําเร็จขององค์กร  

3.4.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง – เป็นการกําหนดหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และวิธีการ
ประสานงาน อันจะส่งผลถึงความสําเร็จในการดําเนินงานตามพันธกิจของ สศอ. 

3.4.3 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน – เป็นการติดตามความคืบหน้าของผลการดําเนินงาน และ
การประเมินผลเมื่อเวลาผ่านไประยะหน่ึง หรือสิ้นสุดการดําเนินงาน ทั้งจากการประเมินผลภายในของ สศอ. และจาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอก (เช่น สํานักงาน ก.พ.ร. หรือ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ) เพ่ือจะนําผลที่ได้ไป
ใช้ปรับปรุง และทบทวนแผนกลยุทธ์ และ/หรือแผนปฏิบัติการประจําปี รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของ 
สศอ. ต่อไป 

3.4.4 การบริหารความเสี่ยงและทบทวนกลยุทธ์  - เป็นการกําหนดความเสี่ยง และแนวทางปฎิบัติเพ่ือ
ป้องกัน/หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์น้ัน ๆ รวมถึงแนวทางการทบทวนกลยุทธ์ในการดําเนินงานของ 
สศอ. หากมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมของ สศอ. อย่างมีนัยสําคัญ 

1. การทบทวน
การกําหนด
เปาหมาย 

 

2. การจัดทํา
รายละเอียด

วงเงินและคําขอ 

3. การประสาน
การปรับปรุง
รายละเอียด
วงเงิน 

4. การจัดทํา
แผนการ

ดําเนินงาน/เบิก
จายเงิน 

5. การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําป นําแผนไปปฏิบัติ 

Plan Implementation

การติดตามและ
ประเมินผล 
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ซึ่งทั้ง 4 เรื่อง เป็นการดําเนินการจากหลายหน่วยงานในสํานักงานฯ โดยบางเรื่องจะมีการมอบหมายให้มี
หน่วยงาน คณะทํางาน หรือคณะกรรมการ ขึ้นมาพิจารณาเป็นการเฉพาะ ดังน้ันในแผนกลยุทธ์ฉบับน้ี จะแสดงเพียง
แนวทางการดําเนินงานโดยสังเขปในแต่ละเรื่องไว้ในบทที่ 5 ของเล่ม 

ทั้งน้ี สรุปขั้นตอน/กิจกรรม กรอบระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติการประจําปี เป็นไปตามตารางท่ี 1.1 และ 1.2  การรวบรวมปัจจัยและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นไปตาม
ตารางที่ 1.3 และแสดงการเปรียบเทียบกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ รวมถึงปัจจัยที่ใช้ในแผนกลยุทธ์ฉบับน้ี และ
ฉบับก่อนๆ หน้า ในตารางที่ 1.4 และ 1.5 ตามลําดับ 

ตารางที่ 1.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี

ขั้นตอน ขั้นตอนกระบวนการ รายละเอียดของข้ันตอน
กระบวนการ 

ผู้เขา้ร่วม ช่วงเวลาตาม
ปฏิทิน 

1 การวิเคราะห์ทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Analysis) 

1.1 การรวบรวมปัจจัยต้ังต้น ฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ ประสานขอ
ข้อมูลจาก สม. / กพบ. /
สบก. ที่รับผิดชอบปัจจัยที่
เก่ียวข้อง 

เมื่อสิ้นการติดตาม
ผล / การสํารวจใน
แต่ละรอบ (เช่น สิ้น
ปีงบประมาณเป็น
ต้น) 

  1.2 การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายใน 

คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

เมื่อมีแผนการ
บริหารราชการ
แผ่นดินใหม่ และ/
หรือมีการทบทวน
การวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กรตาม
สภาวะที่เปลี่ยนไป  

  1.3 การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายนอก 

คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

  1.4 การวิเคราะห์ SWOT คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

2 การกําหนดทิศทางของ
องค์กร (Strategic 
Direction Setting)  

2.1 การกําหนดวิสัยทัศน์ คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

เมื่อมีแผนการ
บริหารราชการ
แผ่นดินใหม่ และ/
หรือมีการทบทวน
การวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กรตาม
สภาวะที่เปลี่ยนไป  

 2.2 การกําหนดพันธกิจ คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

  2.3 การกําหนดเป้าประสงค์ คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

  2.4 การกําหนดค่านิยม
องค์กร 

คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

  2.5 การกําหนดวัฒนธรรม
องค์กร 

คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

3 การกําหนดยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Formulation) 

3.1 การกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

เมื่อมีแผนการ
บริหารราชการ
แผ่นดินใหม่ และ/
หรือมีการทบทวน
การวางแผนกลยุทธ์

  3.2 การกําหนดตัวช้ีวัด และ
เป้าหมาย 

คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 



    
แผนกลยุทธ์ประจําปี พ.ศ. 2556–2559    
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม           

9 

ขั้นตอน ขั้นตอนกระบวนการ รายละเอียดของข้ันตอน
กระบวนการ 

ผู้เขา้ร่วม ช่วงเวลาตาม
ปฏิทิน 

  3.3 การกําหนดกลยุทธ์หลัก คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

ขององค์กรตาม
สภาวะที่เปลี่ยนไป  

  3.4 การกําหนดผลผลิต 
กิจกรรม และเป้าหมาย 

คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

  3.5 การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ
จัดทําแผนฯ /สํานัก-ศูนย์ที่
เก่ียวข้อง/ ผู้บริหาร สศอ. 

ไม่เกิน 60 วัน 
(นับต้ังแต่แผนการ
บริหารราชการ
แผ่นดินประกาศใน
ราชกิจนุเบกษา 
จนถึงวันส่ง
แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปีใหห้น่วยงานที่
เก่ียวข้อง) 

  3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ 1 ปี  

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ
จัดทําแผนฯ /ทุกสํานัก-ศูนย์ 
/ผู้บริหาร สศอ. 

(ดูรายละเอียดใน
การวางแผน
ปฏิบัติการประจําปี)

4 การนํายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ (Strategic 
Implementation) 

4.1 การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอด
ทิศทาง และกลยุทธ์หลัก 

บุคลากรทุกคนใน สศอ. เมื่อแผนกลยุทธ์ฯ /
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี แล้วเสร็จ 

  4.2 การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

บุคลากรที่รับผดิชอบในงาน
ที่ต้องประสานกับหน่วยงาน
อ่ืน 

ดําเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ 

  4.3 การติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน / ทุกสํานัก-ศูนย์ 
/ ผู้บริหาร สศอ. 

แผนกลยุทธ์ฯ – 
ติดตามผลอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
ประเมินผลเมือ่
สิ้นสุดแผน 
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี - 
ติดตามผลอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
/ ประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ

  4.4 การบริหารความเสี่ยง คณะทํางานควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง  /ทุก
สํานัก-ศูนย์ /ผูบ้ริหาร สศอ. 

ดําเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ  
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ตารางที่ 1.2 กระบวนการวางแผนปฏิบัติราชการ 1 ป ี

ขั้นตอน ขั้นตอนกระบวนการ รายละเอียดของข้ันตอน
กระบวนการ 

ผู้เขา้ร่วม ช่วงเวลาตาม
ปฏิทิน 

1 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
1 ปี 

1.1 การทบทวนการกําหนด
เป้าหมาย และทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบการจัดทํา
งบประมาณ/ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดทําแผนฯ /
ผู้บริหาร สศอ. 

ประมาณ ต.ค. – 
ธ.ค. ของทุกปี 
(ก่อนปีงบประมาณ
ที่จะจัดทําแผนฯ) 

  1.2 การจัดทํารายละเอียดวงเงิน
และคําของบประมาณรายจ่าย 

เจ้าหน้าที่ สม. / 
เจ้าหน้าที่ กคพ.สบก. 
/ทุกสํานัก-ศูนย์ /
ผู้บริหาร สศอ. 

ประมาณ ธ.ค. – 
ก.พ. (ปีถัดไป)ของ
ทุกปี (ก่อน
ปีงบประมาณที่จะ
จัดทําแผนฯ) 

  1.3 การประสานการปรับปรุง
รายละเอียดวงเงินและคําขอ 

เจ้าหน้าที่ สม. / 
เจ้าหน้าที่ กคพ.สบก. 
/ทุกสํานัก-ศูนย์ /
ผู้บริหาร สศอ. 

ประมาณ มี.ค. – 
ส.ค. ของทุกปี 
(ก่อนปีงบประมาณ
ที่จะจัดทําแผนฯ) 

  1.4 การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานและแผนการเบิก
จ่ายเงิน 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบการจัดทํา
งบประมาณ /ทุก
สํานัก-ศูนย์ /
ผู้บริหาร สศอ. 

ประมาณ ส.ค. – 
ก.ย. ของทุกปี 
(ก่อนปีงบประมาณ
ที่จะจัดทําแผนฯ) 

  1.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบการจัดทํา
แผนฯ /ทุกสํานัก-
ศูนย์ /ผู้บริหาร สศอ. 

ประมาณ ก.ย. – 
ต.ค. ของทุกปี 
(ก่อนปีงบประมาณ
ที่จะจัดทําแผนฯ) 
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ตารางที่ 1.3 สรุปการรวบรวมปัจจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทาํแผนกลยุทธ/์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจําป ี

ขั้นตอน
กระบวนการ 

ปัจจัยที่สาํคญั ข้อมูลและ
สารสนเทศที่ใช้ 

ความถี่ของ
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล แนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 

การวิเคราะห์
ทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Analysis) 

1. ปัจจัยตั้งต้น      

1.1 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม - นโยบายรัฐบาล ประมาณ 1-4 ปี/
ครั้ง 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
http://www.cabinet.thaigov.go.th/ 

จําแนกส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยตรง
กับภารกิจ สศอ. 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านแผน) 

 - แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

ประมาณ 1-4 ปี/
ครั้ง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
http://www.nesdb.go.th/  

จําแนกส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยตรง
กับภารกิจ สศอ. 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านแผน) 

 - แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง
อุตสาหกรรม 

ประมาณ 1-4 ปี/
ครั้ง 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
http://www.industry.go.th/  

จําแนกส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยตรง
กับภารกิจ สศอ. 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านแผน) 

 - แผนปฏิบัติราชการ
กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ประมาณ 1-4 ปี/
ครั้ง 

ตรวจสอบจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ของ สศอ. และ สํานักงาน

คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย 
(สอน.) 

จําแนกส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยตรง
กับภารกิจ สศอ. 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านแผน) 

1.2 อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สศอ. - กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ 
สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
- วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551  

http://www.oie.go.th/  
- แผนกลยุทธ์ฯ สศอ. ฉบับล่าสุด 

แสดงอํานาจ
หน้าที่ทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านแผน) 

1.3 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา - ผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 

ปีละ 1 ครั้ง สม.สศอ. (เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน
การติดตามประเมินผล) 

แสดงผลประมาณ 
3 ปีย้อนหลัง 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านติดตาม /

ด้านแผน) 
  -  ผลตามแผนปฏิบัติ

การประจําป ี
ปีละ 1 ครั้ง สม.สศอ. (เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน

การติดตามประเมินผล) 
แสดงผลประมาณ 
2-3 ปีย้อนหลัง 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านติดตาม /

ด้านแผน) 
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ขั้นตอน
กระบวนการ 

ปัจจัยที่สาํคญั ข้อมูลและ
สารสนเทศที่ใช้ 

ความถี่ของ
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล แนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 

  - ผลตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

ปีละ 1 ครั้ง กพบ.สศอ.  แสดงผลประมาณ 
3 ปีย้อนหลัง 

เจ้าหน้าที่ กพบ. / 
เจ้าหน้าที่ สม. 

(ด้านแผน) 
  - ผลตามแผนงาน/

โครงการ สําคัญ (ผล
การเบิกจ่ายเงิน) 

ปีละ 1 ครั้ง สบก.สศอ. (กลุ่มคลังและพัสดุ) แสดงผลประมาณ 
3 ปีย้อนหลัง 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านติดตาม/ด้าน

แผน) 
  - ความเสี่ยงในด้าน

ต่าง ๆ  
ปีละ 1 ครั้ง คณะทํางานควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยง สศอ. 
แสดงผลการ

วิเคราะห์ล่าสุด 
คณะทํางาน

ควบคุมภายในฯ / 
เจ้าหน้าที่ สม. 

(ด้านแผน) 
  - ความท้าทายที่

สําคัญขององค์กร  
ปีละ 1 ครั้ง คณะทํางาน PMQA  แสดงความท้าทาย

ล่าสุด 
คณะทํางาน 
PMQA / 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านแผน) 

 1.4 ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

- ผลการสํารวจ
ภาพลักษณ์ ความ
ต้องการ และความ
คาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย   
(สศอ. สํารวจเอง) 

ประมาณปีละ 1 
ครั้ง 

สบก.สศอ. (กลุ่มประชาสัมพันธ์)  แสดงสรุปผลความ
ต้องการ และ

ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ / 
เจ้าหน้าที่ สม. 

(ด้านแผน) 

  - ผลการสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็น และ/
หรือ ผลการสํารวจ
จากแบบสอบถาม
เรื่องแผนกลยุทธ์ฯ 
 

ประมาณ 2 ปี 1 
ครั้ง 

สม.สศอ.  
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดทํา

แผน) 

แสดงสรุปผลจาก
การสัมมนา และ/

หรือ จาก
แบบสอบถาม 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านแผน) 
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ขั้นตอน
กระบวนการ 

ปัจจัยที่สาํคญั ข้อมูลและ
สารสนเทศที่ใช้ 

ความถี่ของ
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล แนวทางการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 

  - ผลการสํารวจความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ สศอ.  
(สํานักงาน ก.พ.ร. 
สํารวจให้) 

ปีละ 1 ครั้ง กพบ.สศอ.  
(ผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. ที่สํารวจให้

สํานักงานฯ ในแต่ละปี) 

แสดงสรุปผลความ
พึงพอใจ 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านแผน) 

 2. ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน ได้แก่ ความ
เหมาะสมของโครงสร้างองค์กร, ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ, การ
บริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร, 
ประสิทธิภาพด้านการเงิน, การบริหารพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารจัดการ 

การระดมความ
คิดเห็นจาก
คณะกรรมการ/
คณะทํางานทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ประมาณ 1-4 ปี/
ครั้ง 

Tacit Knowledge จาก
คณะกรรมการ/คณะทํางานทบทวน

ยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง
การใช้ข้อมูลปัจจัยตั้งต้นในข้อที่ 1 

ระดมความคิดเห็น คณะกรรมการ
ทบทวน

ยุทธศาสตร์ฯ 

 3. ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้าน
สังคม/วัฒนธรรม, ด้านเทคโนโลยี, ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านกฎ ระเบียบ นโยบาย 
การเมือง 

การระดมความ
คิดเห็นจาก
คณะกรรมการ/
คณะทํางานทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ประมาณ 1-4 ปี/
ครั้ง 

Tacit Knowledge จาก
คณะกรรมการ/คณะทํางานทบทวน

ยุทธศาสตร์ฯ ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง
การใช้ข้อมูลปัจจัยตั้งต้นในข้อที่ 1 

ระดมความคิดเห็น คณะกรรมการ
ทบทวน

ยุทธศาสตร์ฯ 
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ตารางที่ 1.4  เปรียบเทียบการปรบัปรุงกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ /แผนกลยุทธ์ ของ สศอ. 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
2551 - 2554 

แผนกลยุทธ์ประจําปี  
2552 - 2555 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
2555 - 2558 

แผนกลยุทธ์ประจําปี  
2556 - 2559 

กระบวนการจัดทํา - ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ที่มี รศอ. 
เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก
ทุกสํานัก/ศูนย์ เป็นกรรมการ 

- ใช้ผลจากการจ้างที่ปรึกษาในป ี
2550 เป็นตัวตัง้ต้น ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการภายใน สศอ. เป็น
หลัก โดยมีการนําไปฟัง
ความเห็นจากผู้รับบรกิารและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ที่มี รศอ. 
เป็นประธาน และมีผู้แทนจาก
ทุกสํานัก/ศูนย์ เป็นกรรมการ 

- ทบทวนผลจากปี 2551 – 
2554 โดยนําปจัจัยต่างๆ เช่น 
ความเสี่ยง ความท้าทาย ความ
ต้องการของผู้รบับริการ ฯลฯ 
มาร่วมพิจารณาเพิ่มเติม 

- ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ที่มี รศอ. 
เป็นประธาน และมีผู้อํานวยการ
จากทกุสํานัก/ศูนย์เป็น
คณะกรรมการ (เพิ่มการมีส่วน
ร่วมของผู้บรหิาร 3 ระดับ) 

- ทบทวนผลจากปี 2552 – 
2555  

- ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ที่มี รศอ. 
เป็นประธาน และมี
ผู้อํานวยการจากทกุสํานัก/ศูนย์
เป็นคณะกรรมการ  

- ทบทวนผลจากปี 2555 – 
2558 โดยเพิ่มแนวคิดด้าน 
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  

การนําผลประเมินจากผู้ประเมิน
ภายนอกมาปรับปรุง 

- ใช้แนวทางการดําเนินการจากที่
ปรึกษาเมื่อปี 2550 มาเป็นแนว 

- ใช้แนวทาง PART ของ สํานัก
งบประมาณ (ป ี2551) ในหวัขอ้ 
ก-1 ถึง ก-6 และ ข-1 ถงึ ข-7 
มาพิจารณาปรบัปรุงแผน
ยุทธศาสตรใ์ห้ครบถ้วน (ในปทีี่
จัดทําสํานักงบประมาณมีการให้
คะแนนกลับมายังหน่วยงาน) 

- ใช้ผลตามคํารับรองของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. /รายงานผล
การตดิตามและประเมินผล 
สตป.สปอ. /ผลการสํารวจความ
ต้องการจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
มาปรับปรงุกระบวนการจัดทํา
แผนให้ชัดเจนมากขึ้น  

- ใช้ผลตามคํารับรองของ 
สํานักงาน ก.พ.ร. /รายงานผล
การตดิตามและประเมินผล 
สตป.สปอ. /ข้อแนะนําของ 
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) ผลการสํารวจความ
ต้องการจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
มาปรับปรงุกระบวนการจัดทํา
แผนให้ชัดเจนมากขึ้น  
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี
2551 - 2554 

แผนกลยุทธ์ประจําปี  
2552 - 2555 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
2555 - 2558 

แผนกลยุทธ์ประจําปี  
2556 - 2559 

การนําผลประเมินจากผู้ประเมิน
ภายในมาปรับปรุง 

- ไม่มี - ใช้แนวคําตอบ PMQA ปี 2552 
มาพิจารณาปรบัปรุงแผน
ยุทธศาสตรใ์ห้ครบถ้วน 

- ใช้ผลคําตอบ PMQA ปี 2554 
มาปรับปรงุกระบวนการจัดทํา
แผนให้ครบถ้วน 

- ใช้ผลคําตอบ PMQA ปี 2555 
มาปรับปรงุกระบวนการจัดทํา
แผนให้ครบถ้วน 

 
 
ตารางที่ 1.5 เปรียบเทียบปจัจัยที่นํามาใชป้ระกอบการจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ /แผนกลยุทธ์ ของ สศอ. 
 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี 

2551 - 2554 

แผนกลยุทธ์ประจําปี  
2552 - 2555 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
2555 - 2558 

แผนกลยุทธ์ประจําปี  
2556 - 2559 

ก. ปัจจัยตั้งต้น     

1. ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ     

1.1 นโยบายรัฐบาล   (update 54)   
1.2 แผนบริหารราชการแผ่นดิน   (update 54)  

1.3 แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม   (update 53) (update 56) 
1.4 แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

-    

2. อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สศอ. ตามที่ได้บัญญตัิไว้
ตามกฎหมาย 

- (update 51)   

3. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา     

3.1 ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี /ประจําปี -  (update 54) (update 55) 
3.2 ตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ -  (update 54) (update 55) 
3.3 ตามแผนงาน/โครงการ -  (update 54) (update 55) 
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 แผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี 

2551 - 2554 

แผนกลยุทธ์ประจําปี  
2552 - 2555 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
2555 - 2558 

แผนกลยุทธ์ประจําปี  
2556 - 2559 

3.4 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน สังคมและ
จริยธรรม 

-  (update 54) (update 55) 

3.5 ความท้าทายที่สําคัญขององค์กร -   (update 54)  (update 55) 
4. ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

4.1 ผลสํารวจภาพลักษณ์ ความต้องการ ความคาดหวัง -   (update 54)  (update 55) 
4.2 สัมมนา/แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นแผนกลยุทธ์   (update 54)  

4.3 รายการผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ -   (update 53)  (update 55) 
ข. ปัจจัยภาวะแวดล้อมภายใน     

1. ด้านความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กร   (update 54) (update 55) 
2. ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ   (update 54) (update 55) 
3. ด้านการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร   (update 54) (update 55) 
4. ด้านการเงิน   (update 54) (update 55) 
5. การบริหารพัสดุ การจัดซือ้จัดจ้าง   (update 54) (update 55) 
6. การบริหารจัดการ   (update 54) (update 55) 

ค. ปัจจัยภาวะแวดล้อมภายนอก     

1. ด้านสังคม/วัฒนธรรม   (update 54) (update 55) 
2. ด้านเทคโนโลยี   (update 54) (update 55) 
3. ด้านเศรษฐกิจ   (update 54) (update 55) 
4. ด้านกฎ ระเบียบ นโยบาย การเมือง   (update 54) (update 55) 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์  

(Strategic Analysis) 

1. ปัจจัยต้ังต้น 
สําหรับในหัวปัจจัยต้ังต้นน้ีจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในอดีตของปัจจัยต้ังต้นที่ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(สศอ.) ซึ่งผลเป็นดังน้ี 

1.1 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีนโยบาย/แผนที่เก่ียวข้องกับ สศอ. ดังน้ี 
1.1.1 นโยบายรัฐบาล   

นโยบายรัฐบาล (นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับ สศอ. ดังน้ี 
นโยบาย 1.6 เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 

เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่งตามแนว
พรมแดน ผ่านกระบวนการทางการฑูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเร่งดําเนินการตามข้อ
ผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเช่ือมโยง
เส้นทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค 

 นโยบาย 3.3.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
 1) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งใน
กระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้าไทย 

 3) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาส
ในการขยายตลาด เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ อาหารฮาลาล เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 4) สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
สินเช่ือผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ ส่งเสริมสถาบันเฉพาะทางให้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า และปรับปรุงหลักเกณฑ์
ส่งเสริมการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เอ้ืออํานวยต่อการลงทุนมากย่ิงขึ้น 

 5) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ โดยพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหม่ในทุกภูมิภาคที่เหมาะสมเพ่ือ
รองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษ และพัฒนาเส้นทางการขนส่งเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ดังกล่าวกับท่าเรือนํ้าลึกแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่ง
อ่าวไทยสําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 8) ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอ่ืนที่เก่ียวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์
ประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนและสะอาด ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และ ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) 
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1.1.2 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

เช่นเดียวกับในเรื่องนโยบายรัฐบาล ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์  
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555-2558 มีนโยบาย และกลยุทธ์/วิธีการส่วนที่เก่ียวข้องกับ สศอ. ดังน้ี 

 
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
1.  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ เพ่ือสนับสนุน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน 
โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระท่ังตามแนว
พรมแดน ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพ้ืนฐานของ
สนธิสัญญาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเร่ง
ดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งในมติิเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง ตลอดจนการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคม
ขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค 

-  เตรียมความพร้อมและส่งเสริมความตระหนักรู้ของ
ประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย 
เก่ียวกับอาเซียนและการเป็นประชาคมอาเซียน รวมถึง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรอบอาเซียนและกรอบ
ความร่วมมืออ่ืน ๆ 

 
3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม 

นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
1.  ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนลงทุนวิจัยและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งใน
กระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ตรงตาม
ความต้องการของผู้ซื้อและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้า
ไทย 

- ผลักดันการปรบัโครงสร้างอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและ
พัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเน้นการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
และโซ่อุปทาน รวมท้ังส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม 

- ยกระดับการผลิตและการบรหิารจัดการ โดยพัฒนา
ทักษะและองคค์วามรู้ให้แก่แรงงานและผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

3. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบน
ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสนิค้าให้มี
คุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมี
โอกาสในการขยายตลาด เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
อาหารฮาลาล เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร 

- พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตร และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่สําคญั เพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมครบวงจร 

- ผลักดันการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรโดยให้ความสําคัญอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
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นโยบาย กลยุทธ/์วิธีการ 
4. สร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม โดยสนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งสินเช่ือ
ผ่านสถาบันการเงินต่าง ๆ ส่งเสริมสถาบันเฉพาะทาง
ให้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทดสอบผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและการเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า และปรับปรุง
หลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้เอ้ืออํานวยต่อการลงทุนมาก
ย่ิงขึ้น 

- ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต 
โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรวมกลุ่มและทําการผลิต
ร่วมกัน ต้ังแต่ระดับต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า เพ่ือลดต้นทุน
และเพ่ิมประสทิธิภาพการ 

6. พัฒนาพ้ืนทีอุ่ตสาหกรรมแห่งใหม ่โดยพัฒนาพ้ืนที่
อุตสาหกรรมใหม่ในทุกภูมิภาคที่เหมาะสมเพ่ือรองรับ
การลงทุนด้านอุตสาหกรรมทีไ่ม่ก่อมลพิษและพัฒนา
เส้นทางการขนส่งเช่ือมโยงระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรม
ดังกล่าวกับท่าเรือนํ้าลึกแหลมฉบังและท่าเรือมาบตา 
พุดรวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหว่างฝั่งอัน
ดามันและฝั่งอ่าวไทยสําหรับรองรับอุตสาหกรรมที่ไม่
ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

- สนับสนุนและดําเนินการจัดพ้ืนที่อุตสาหกรรม(Zoning) 
อย่างเหมาะสม 

8. ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอ่ืน
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ก่อใหเ้กิดการ
ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้
พลังงานจากภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนต์ประหยัด
พลังงาน อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน
และสะอาด ได้แก่ เอทานอล ไบโอดีเซล และ ก๊าซ
ธรรมชาติ (NGV) 

- สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาและปรับโครงสร้างทาง
ภาษีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

- พัฒนากลไกทีม่ีประสิทธิภาพในการกํากับดูแลเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

1.1.3 แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม  

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2558 (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เห็นชอบเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555) ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และปรับโครงสร้างการผลิตสู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้ 

2) การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม 

3) การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
4) การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
5) การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักที่เก่ียวข้องกับ สศอ.  ดังน้ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ อก. กลยุทธ์ อก. แนวทางการดําเนนิงาน 

1. การเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  และ
ปรับโครงสร้างการผลิตสู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้ 

1.1 สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม  ให้มีคณุคา่ในเชิง
สร้างสรรค์  นําครัวไทยสู่ครวัโลก  และเป็น
เมืองแฟช่ัน  รองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

• ส่งเสริมกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพ่ือนํา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคตมา
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม โดยอาศัย
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
และภาคการศึกษา 

• สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพวัตถุดิบเพ่ือ
อุตสาหกรรม และเพ่ือการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ส่งเสริมการ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม ่

• สร้างแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีการ
ใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ 

• สร้างเอกลักษณ์ประจําชาติ (National 
Identity) กับสนิค้าไทยเพ่ือการเป็น
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

• พัฒนาสินค้าในเชิงวัฒนธรรมสู่การ
พาณิชย์สู่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (NICHE  
Market) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร
เชิงสุขภาพ 

• ร่วมดําเนินงานกับหน่วยงานใน
ระดับชาติและระดับปฏิบัติ เพ่ือหา
ข้อตกลงร่วมในระดับเอเชียแปซิฟิก 
และสร้างการยอมรับในมาตรฐาน        
การรับรองบุคลากร (Personal  
Certificate) 

• ส่งเสริมการรับรองบุคลากรที่มี
คุณสมบัติด้านวิชาชีพของ
ภาคอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน 

• ผลักดันการดําเนินงานการพัฒนา
อุตสาหกรรมผา่นคณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ 

 1.2 การเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจอาเซยีน  และเขต
เศรษฐกิจอ่ืนๆ 

• การผลักดันระบบเศรษฐกิจเมืองพ่ีเมือง
น้อง (Economics  Sister  City)  เพ่ือ
การเช่ือมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ อก. กลยุทธ์ อก. แนวทางการดําเนนิงาน 
 1.3 สนับสนุนอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนา

บนพ้ืนฐานของการผลิตที่ใช้ฐานความรู้  
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและลดการใช้
แรงงานภาคอุตสาหกรรม 

• กําหนดสาขาอุตสาหกรรมที่จะผลักดัน 
และแนวทางการพัฒนาให้ชัดเจน   

•   พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่สําคญั  

•  พัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวขอ้งกับ
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
รองรับโครงสร้างประชากรสูงวัยที่
เพ่ิมขึ้น 

•  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในอุตสาหกรรม 

•   สนับสนุนอุตสาหกรรมให้ปรบัเปลี่ยน
การใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรแทน
แรงงาน เพ่ือลด การใช้แรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าว โดยร่วมบูรณา
การกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สําคญัเป็น
ลําดับแรก 

2. การส่งเสริมการลงทุน
และพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม 

2.5 พัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ 
เพ่ือเตือนภัยการตัดสินใจการลงทุนใน
อาเซียนและด้านอ่ืนๆ 

• พัฒนาข้อมูลเชิงลึกของแต่ละประเทศ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาเซียน 

• เช่ือมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5. การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพ่ือสนองตอบ
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการและ
ประชาชน 

5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ 
การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
อุตสาหกรรม สร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ เพ่ือยกระดับศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 

• กําหนดแนวทางการบูรณาการ  และ
การเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
การช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ประกอบการใน
ภาวะวิกฤต 

 5.2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร  ใหส้ามารถพัฒนาผลักดันการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน และมี
ความพร้อมในการสู่ประชาคมอาเซียน 
 

• พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  โดย
เพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพ่ือนบ้านให้กับบุคลากรในองค์กร 
• ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้ง
ในและต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ อก. กลยุทธ์ อก. แนวทางการดําเนนิงาน 
 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพ่ือการบริหารและการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูล ลดความซ้ําซ้อน
ของข้อมูล 
• พัฒนาเครือข่าย Internet และ
Intranet 

 5.4 สร้างระบบบูรณาการการดําเนินงานกับ
พันธมิตร ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

• ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรมเชิงรุก 

 5.5 เพ่ิมประสทิธิภาพและปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรการบริหารงานผ่าน
ช่องทางบริการต่างๆ 

• ปรับโครงสร้างองค์กร  และทรัพยากรท่ี
เก่ียวข้องให้เหมาะสมต่อการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายและประชาชน 

 
1.1.4 แผนปฏิบัติราชการกลุ่มภารกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยล่าสุดเป็นแผนปฏิบัติราชการกลุ่ม
ภารกิจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) การจัดทํานโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิผล 
2)  การพัฒนาระบบเตือนภัยและข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

1.2  อํานาจหน้าที่ความรบัผิดชอบของ สศอ. ตามที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีอํานาจหน้าที่ตามที่ประกาศไว้ใน กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ดังน้ี 
1.  เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ 
2.   เสนอแนะนโยบาย กําหนดท่าที แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้ง

ประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม 
3.  ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายการวางแผนการ

พัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.  วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
5.  ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
6.  กําหนดนโยบายการสํารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม 

และทําหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
7.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

โดยมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ (ตามท่ีปรากฎในแผนกลยุทธ์ สศอ. ปี พ.ศ. 2552–2555 ฉบับทบทวน) ดังน้ี 

1. วิสัยทัศน ์
  “เป็นองค์กรช้ีนําการพัฒนาอุตสาหกรรม” 

2. พันธกิจ 
1) บูรณาการ ผลกัดัน และติดตามประเมินผลนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรม 
2) จัดทํา เผยแพรส่ารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
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3) สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

1.3  ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา  

1.3.1 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจําปี 
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552–2555 (ฉบับทบทวน) พบว่า สศอ. 

สามารถดําเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังเอาไว้ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

ตัวชี้วัด แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. หมายเหตุ 
52 53 54 55 

1.1 ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมให้
ความเห็นชอบนโยบาย แผน 
มาตรการ เรื่องที่ให้ความเหน็หรือ
ข้อเสนอแนะ และมีการนําไปใช้  
(ร้อยละ) 

แผน 
 

70 70 70 70  

ผล 100 100 100 100 

1.2 ร้อยละของนโยบาย แผน มาตรการที่
สําคัญของ สศอ. ที่มีการติดตาม
ประเมินผลการผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 
(ร้อยละ) 

แผน 10 15 20 25 ปี 55 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บข้อมูล 

ผล 33.34 40 35.71 NA 

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ดัชนีอุตสาหกรรมราย
เดือน, การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
และการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม) 

แผน 70 70 70 70 ปี 54 ดัชนีสํารวจ
จากเว็บไซต์ สศอ. 
ปี 55 ดัชนีอยู่
ระหว่างจัดเก็บ
ข้อมูล 

ผล (ดัชนี) 
 

72.19 81.62 90.09 NA 

ผล (เตือนภัย)
 

71.94 92.53 85.34 85.8 

2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

แผน 
 

80 80 80 80 ปี 55 รอผลการ
สํารวจจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. ผล 

 
83.07 82.63 84.04 NA 

3.1 จํานวนบทความ บทวิเคราะห์ วิจัย 
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

แผน 28 
 

28 32 36 ปี 55 อยู่ระหว่าง
การจัดเก็บข้อมูล 

ผล 44 
 

64 78 NA 

 

ส่วนผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2554 ซึ่งประกอบด้วยผลผลิต และกิจกรรม ของ 
สศอ. ในเชิงปริมาณก็สามารถดําเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในผลผลิตที่ 1 เรื่องการจัดทํา
นโยบายฯ อย่างไรก็ตามอาจจะต้องประเมินผลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมในอนาคต ทั้งน้ีในปี 2552-2555 มีผลการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 
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ตัวชี้วัด แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 
52 53 54 55 

ผลผลิตที่ 1 การจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการ
ด้านอุตสาหกรรม (เรื่อง) 

แผน 122 100 100 100 
ผล 145 151 168 263 

1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับมหภาค 

แผน 16 13 15 15 
ผล 18 24 29 36 

2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับสาขา 

แผน 33 32 32 32 
ผล 47 60 38 115 

3. เสนอแนะทา่ทีด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ 

แผน 73 55 53 53 
ผล 80 67 101 112 

ผลผลิตที่ 2 การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (ราย) 

แผน 109,500 109,500 109,500 109,500 
ผล 119,673 124,150 134,841 146,811 

1. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม แผน 60,000 60,000 60,000 60,000 
ผล 60,631 61,148 71,137 63,001 

2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แผน 49,500 49,500 49,500 49,500 
ผล 59,042 63,002 63,704 83,810 

 

1.3.2 ผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
เน่ืองจากตัวช้ีตามคํารับรองการปฎิบัติราชการ มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดทุกปี ดังน้ันการนํา

ผลมาเปรียบเทียบ จึงจะนํามาเฉพาะภาพรวมในแต่ละมิติและภาพรวมเท่าน้ัน โดยมีผลดังน้ี 

มิติที่ ข้อมูลผลการดําเนนิการ ปงีบประมาณ พ.ศ. 
51 52 53 54 

1. มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฎิบัติราชการ  
(เฉพาะระดับกรม) 

5.0000 5.0000 4.9680 4.6667 

2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 4.5850 4.8713 3.9252 5.0000 
3. มิติด้านประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ 5.0000 4.9600 4.6330 4.9495 
4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 4.8864 4.4051 4.8638 4.5343 

เฉลี่ย (ถ่วงน้าํหนัก) 4.8500 4.7939 4.6970 4.7118 

หมายเหตุ : 1. ใช้ข้อมูลตามคํารับรองการปฎิบัติราชการในแต่ละปี  
   2. ข้อมูลปี 2555 อยู่ระหว่างการรอการแจ้งผลจากสํานักงาน ก.พ.ร. 

จากตารางเบ้ืองต้น แสดงถึงการดําเนินงานส่วนใหญ่ตามคํารับรองการปฎิบัติราชการของ สศอ. อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี แต่ควรระมัดระวังเน่ืองจากในมิติที่ 1 และ มิติที่ 4 ที่มีแนวโน้มที่ลดลง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. มีเกณฑ์การวัดผลที่เข้มข้นขึ้นในแต่ละปี 
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1.3.3 ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
ในเร่ืองผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่สําคัญน้ัน เน่ืองจากโครงการส่วนใหญ่ของ สศอ. 

จะเป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน ซึ่งผลการดําเนินงานหลัก คือ รายงานการศึกษา เครื่องมือ และ/
หรือระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัยที่ได้พัฒนาขึ้น อย่างไรก็ตามสําหรับการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานเป็น
รายไตรมาสหรือรายปีน้ัน ตัวช้ีวัดที่สามารถใช้แทนได้ดีก็คือผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งสามารถแสดงประสิทธิภาพ
และความก้าวหน้าในการจ้างที่ปรึกษาได้ ในที่น้ีจะแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน 3 ระดับ คือ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมของ สศอ. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน และผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน โดยมีผลดังน้ี 

 
งบรายจา่ย ผลการดําเนนิการ (ร้อยละการเบิกจ่าย/งบประมาณไดร้ับ) ณ สิน้เดือนกันยายน  

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 
1. ภาพรวม 95.17% 

(700.8413 ลบ.) 
93.57% 

(584.5075 ลบ.) 
95.52% 

(577.1415 ลบ.) 
92.01% 

(556.6703 ลบ.) 
2. งบลงทุน 100.00% 

(4.19135 ลบ.) 
100.00% 

(3.8050 ลบ.) 
100.00% 

(5.1401 ลบ.) 
100.00% 

(0.0556 ลบ.) 
3. งบรายจ่ายอ่ืน 86.88% 

(95.2000 ลบ.) 
73.43% 

(86.7500 ลบ.) 
90.51% 

(81.8290 ลบ.) 
81.09% 

(99.4620 ลบ.) 

จะเห็นได้ว่าระหว่างปี 2552-2555 สศอ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายนอยู่ใน
เกณฑ์สูงในทุกปี ทั้งในภาพรวม งบลงทุน และงบรายจ่ายอ่ืน อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนในบางปียังมีผลที่
ยังไม่สูงนัก ซึ่งอาจเกิดจากเป็นปีที่ได้รับงบประมาณล่าช้า ทําให้ระยะเวลาการดําเนินงานค่อนข้างสั้น และระยะสิ้นสุด
สัญญาอาจเลยไปจากสิ้นเดือนกันยายน อย่างไรก็ตามถ้าเป็นในปีที่ได้รับงบประมาณปกติและสามารถจัดเตรียมสัญญา
ไว้ก่อนล่วงหน้าได้ การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนน้ีน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดได้ นอกจากน้ีจากการสอบถาม
หน่วยงานอ่ืนในกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า สศอ. ยังเป็นหน่วยงานท่ีมีผลการเบิกจ่ายสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย 

 

1.3.4 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในการดําเนินงาน เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และจริยธรรม  
สํานักงานฯ มีการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นประจํา โดยผ่านกิจกรรมการควบคุมภายใน

ของสํานักงานฯ โดยในปี 2554 มีการประเมินโดยรวมจากองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและ
การส่ือสาร และการติดตามประเมินผล ซึ่งการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของสํานักงานฯ ในภาพรวมพบว่า มี
ความเสี่ยงในเกณฑ์ตํ่า มีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ นอกจากน้ีเพ่ือให้มีความเช่ือมั่นที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสํานักงานฯ ยังได้กําหนดมาตรการควบคุมภายในเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วย    

1.3.5 ความท้าทายท่ีสําคัญขององค์กร อันครอบคลุมทั้งด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้านทรัพยากร
บุคคล  

สําหรับเร่ืองความท้าทายที่สําคัญขององค์กรน้ัน คณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภายใน สศอ. (คณะทํางาน PMQA) ได้มีการประชุม และกําหนดประเด็นความท้าทายที่สําคัญของ สศอ. 
(ปรากฎในเอกสาร ลักษณะสําคัญองค์กร ของ สศอ. ปี 2556) ดังน้ี 
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ความท้าทายที่สําคัญ สิ่งที่ทา้ทาย 
ความท้าทายด้านพันธกิจ - การมีนโยบายที่ชัดเจน น่าเช่ือถือ มีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ และบรรลุผล

สําเร็จ ตามเป้าหมายที่กําหนด และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมอย่าง
สมดุลย์และย่ังยืน 

- การมีระบบเตือนภัยที่มีความรวดเร็วแม่นยําและทันสถานการณ์เป็นที่ยอมรับ
และนําไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง 

ความท้าทายด้านปฎิบัติการ - กระบวนการจัดทํานโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ อย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

- การมีกลไกและเคร่ืองมือในการผลักดัน ติดตาม ประเมินผล นโยบาย/แผน/
ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

- การปรับปรุงและพัฒนาระบบเตือนภัยและการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพและมีความน่าเช่ือถือ 

- กระบวนการให้บริการข้อมูลสารสนเทศไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ 
- การมีเครือข่าย/พันธมิตร ทั้งหน่วยงานภายในและนอกกระทรวงอุตสาหกรรม 

ร่วมในการปฏิบัติงาน 
- การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บ

ฐานข้อมูล  
ความท้าทายด้านทรัพยากร
บุคคล 

- บุคลากรมีสมรรถนะ (Competency) และความรู้ ความสามารถตามตําแหน่ง
และหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างมืออาชีพ 

- บุคลากรสามารถปรับตัวให้ทนัต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

- บุคลากรมีความผาสุกในการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
- บุคลากรยึดค่านิยมองค์การเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน 
- บุคลากรมีจิตสาํนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

 
1.4  ความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

สศอ. ได้มีการสํารวจความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
จากที่ สศอ. ดําเนินการสํารวจเอง และหน่วยงานภายนอกสํารวจให้ โดยการสํารวจที่มี อาทิ 

1.4.1 ผลการสํารวจภาพลักษณ์ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดย สศอ. มีการสํารวจภาพลักษณ์ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย ดังน้ี 

สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น ความต้องการความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์และการบริการห้องสมุด สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กันยายน 2555 สรุปสาระสําคัญ คือ 

• ความพึงพอใจต่อการจัดทําและให้บริการของ สศอ.  
  ด้านนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.77 โดยมี
ความพึงพอใจในประเด็นช่องทางการรับรู้เพียงพอมากท่ีสุด (ร้อยละ 89.26) รองลงมาคือข้อมูลมีความถูกต้องและ
น่าเช่ือถือ และข้อมูลสอดคล้องต่อสถานการณ์ (ร้อยละ 86.44) ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 86.31) 
การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ83.89) และการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (ร้อยละ77.72) ตามลําดับ 
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  ด้านการติดตามและประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อย
ละ 85.62 โดยมีความพึงพอใจในความสอดคล้องต่อสถานการณ์มากที่สุด (ร้อยละ 88.89 ) รองลงมาคือความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 86.54) ความถูกต้องและน่าเช่ือถือ (ร้อยละ 88.24) การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
(ร้อยละ 81.83) และการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม (ร้อยละ 79.74) ตามลําดับ    
  ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.09 โดยมี
ความพึงพอใจในความสอดคล้องต่อสถานการณ์มากที่สุด (ร้อยละ 87.28) รองลงมาคือ ความถูกต้องและความ
น่าเช่ือถือ (ร้อยละ 85.53) เน้ือความตรงตามความต้องการ (ร้อยละ 85.35) ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ (ร้อย
ละ 84.82) การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 84.65) ข้อมูลชัดเจน เข้าใจง่าย (ร้อยละ 84.47) และรูปเล่ม รูปแบบ
และการนําเสนอเอกสาร (ร้อยละ 83.16) ตามลําดับ 
  ด้านองค์ความรู้เศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.56 โดยมี
ความพึงพอใจในประโยชน์มากที่สุด (ร้อยละ 87.65) รองลงมาคือรูปแบบการนําเสนอ (ร้อยละ 86.30) ข้อมูลชัดเจน 
เข้าใจง่าย (ร้อยละ 85.31) ความถูกต้องและน่าเช่ือถือ (ร้อยละ 84.94) และความครบถ้วนของเน้ือหา/ข้อมูล (ร้อยละ 
80.99) ตามลําดับ 

• ความไม่พึงพอใจต่อการจัดทําและให้บริการของ สศอ. – มีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียง
ร้อยละ 5.2 ที่มีความไม่พึงพอใจต่อการจัดทําและให้บริการของ สศอ. โดยแบ่งได้ ดังน้ี 

ด้านนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม เห็นว่า นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมค่อนข้างกว้าง มีแต่รูป
แบบเดิม ๆ และไม่เด่นชัด ควรมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนมากขึ้น และเช่ือมโยงให้เห็นบทบาทของหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ รวมถึงควรเพ่ิมช่องทางการรับรู้ และทําให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์  

ด้านติดตามและประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม เห็นว่า ยังขาดรายละเอียดในการประเมิน ควรมี
การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบัน รวมถึงเผยแพร่ให้กว้างขวาง และค้นหาได้ง่าย 

ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เห็นว่า ข้อมูลบางส่วนยังไม่ทันสมัย ควรมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและข้อมูลจากประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งควรเพ่ิมข้อมูลทางด้านการผลิตและการจําหน่าย ทั้งน้ีควรเผยแพร่ให้
กว้างขวาง ค้นหาได้ง่าย และติดต่อได้ง่าย 

ด้านองค์ความรู้เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เห็นว่า ยังไม่ได้รับองค์ความรู้ดังกล่าว ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้มากข้ึน รวมทั้งควรมีองค์ความรู้ที่เทียบเท่าผู้ประกอบการซึ่งไปไกลมากแล้ว และควรมีการ
เพ่ิมเติมข้อมูล อาทิ นิยาม ข้อมูลที่ใช้ สูตรคํานวณ การนําไปใช้ประโยชน์ รอบเวลาเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
และมีการจัดทําเป็นเอกสารไว้ในเว็บไซต์ สศอ. ที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง 

อ่ืน ๆ เห็นว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากขึ้น ควรรับฟังภาคเอกชน รวมถึงเน้นการบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.4.2 ผลการสํารวจจากแบบสอบถามเรื่องแผนกลยุทธ์ โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการ
สํารวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สศอ. ต่อร่างแผนกลยุทธ์ของสํานักงานฯ ก่อนที่จะนํามา
ปรับปรุงและถือปฏิบัติ โดยมีผลการสํารวจล่าสุด ดังน้ี 

 รายงานสรุปผลความคิดเห็นต่อร่างแผนกลยุทธ์ประจําปี พ.ศ. 2554-2557 (พฤศจิกายน 2554) สรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี 

ผู้รับบริการฯ ส่วนใหญ่เห็นว่าการดําเนินงานที่มีอยู่ของ สศอ. เหมาะสมดีอยู่แล้ว โดยมีความเห็น
เพ่ิมเติมในแต่ละเรื่อง ดังน้ี 

• ควรมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรม สามารถจัดลําดับ
ความสําคัญและบูรณาการได้ ทั้งที่มีอยู่หรือจะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต และสามารถนําไปสู่การพัฒนาได้อย่างย่ังยืน  
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• ควรมีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความคืบหน้าการเจรจาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ ให้บุคลากรใน อก. รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง และเข้าใจได้ง่าย 

• ควรมีผลการศึกษา วิเคราะห์ ที่ถูกต้อง น่าเช่ือถือ ครบถ้วน รอบด้าน ทันสมัย เชิงรุก มีหลายสาขา-
ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น มีผลกระทบจากท้ังใน-ต่างประเทศ และนําไปใช้ในการกําหนดเป็นนโยบาย หรือใช้ประโยชน์และ
ระบุแนวทางการปรับตัวได้ 

• ควรเป็นหน่วยงานหลักในการคาดการณ์และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศท่ีมีการ
เตือนภัยและเผยแพร่ที่รวดเร็ว ทันการณ์ หลายช่องทาง แม่นยํา ถูกต้อง น่าเช่ือถือ น่าสนใจ เข้าใจได้ง่าย เป็นรูปธรรม 
นํามาใช้เป็นแนวนโยบายได้ และเป็นที่ยอมรับ 

• ควรมีระบบการติดตามประเมินผล ทั้งขั้นตอน วิธีการ ตัวช้ีวัด ระบบ IT และบุคลากรท่ีเป็นมืออาชีพ 
มีศักยภาพ และทําให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเห็นความสําคัญ และเข้าใจได้ถูกต้องตรงกัน 

• ข้อมูลควรมีความละเอียด ลงลึก ครอบคลุมสาขาอุตสาหกรรมให้ครบถ้วน ให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง น่าเช่ือถือ ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ทันเวลา มีบทวิเคราะห์ บทคาดการณ์ ที่สามารถนําไปใช้ใน
การวิเคราะห์ วิจัย หรือวางนโยบายต่อไปได้มากย่ิงขึ้น 

1.4.3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มอบให้สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้สํารวจ สรุปสาระสําคัญในปี 2555 ซึ่งพบว่าระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของ สศอ. อยู่ที่ร้อยละ 86.51  

• ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
สิ่งที่ผู้รับบริการพึงพอใจ 3 อันดับแรก เรื่อง ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือ ชัดเจนและทันสมัย การบริการ

สะดวก รวดเร็ว และตรงตามเวลา และมีการเรียบเรียงข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย 
สิ่งที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ 3 อันดับแรก เรื่อง ช่องทางการให้บริการไม่เพียงพอ การบริการไม่มี

ความสะดวก ล่าช้า และข้อมูลไม่น่าเช่ือถือ ซับซ้อน 
• ข้อเสนอแนะการให้บริการ 

 มีข้อเสนอแนะ 3 อันดับแรก ในเรื่อง ข้อมูลควรหลากหลาย และลงลึกมากกว่าน้ี ปรับรูปแบบให้
น่าสนใจ และให้ง่ายต่อการหาข้อมูล และควรให้บริการหลายข่องทาง และหลายระดับ เช่น ระดับท้องถิ่น จังหวัด 

 

2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 

 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และแผนปฏิบัติราชการ ของ สศอ. ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูล
เบ้ืองต้น และวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในของ สศอ. แล้ว เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 รวมท้ังจากการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในวันที่ 1-3 
เมษายน 2554 ได้ผลจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของ สศอ. ในแต่ละหัวข้อ ดังน้ี 
 

ปัจจัย จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ด้านความเหมาะสมของโครงสร้าง
องค์กร 

• บริหารได้ง่าย ง่ายต่อการถ่ายทอด
นโยบาย ใกล้ชิดกับภาคเอกชน 

• โครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจที่
ได้รับมอบหมายไม่ได้ทั้งหมด (เช่น 
การประเมินผล การผลักดัน 
นโยบาย และการสร้างความมีส่วน
ร่วม)  
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ปัจจัย จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
2. ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

• นโยบายที่เสนอเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้บริหาร อก. และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

• เป็นแหล่งข้อมลูอุตสาหกรรมที่
สําคัญที่ได้รับความน่าเช่ือถือของ
ประเทศ 

• เป็นแหล่งข้อมลูที่สําคญั นําไปสู่
การเสนอนโยบายและแผน 

• มีช่องทางการบริการด้านระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย

• มีระบบ Intelligence Unit ในการ
วิเคราะห์และให้บริการข้อมูล 

• ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 
อก. ให้เป็นผู้กํากับและผลักดัน 
โครงการ/งานสําคัญหลายด้าน 
อาทิ แผนแม่บท Productivity, 
โครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา, 
กองทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
ฯลฯ 

• มีภาพลักษณ์ทีดี่ในเรื่องความ
โปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยไม่มี
ข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือ
ปัญหาการทุจรติในส่วนราชการ  

• การผลักดันนโยบายยังไม่เกิดผล
ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

• รายงาน/สารสนเทศบางเรื่องที่
เผยแพร่เป็นงานทางวิชาการซึ่งมี
ความเข้าใจยาก 

• การประชาสัมพันธ์ไม่มากพอ /
ผู้รับบริการบางส่วนยังไม่รู้จัก 
ผลิตภัณฑ์ที่ สศอ. ให้บริการ 

3. ด้านการบริหารบุคคลและการ
พัฒนาบุคลากร 

• มีบุคลากรที่มทีักษะ ประสบการณ์
และความเช่ียวชาญสูง  

• บุคลากรมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ย
สูง 

• มีโอกาสในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้อง 

• การถ่ายทอดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ยังไม่ทั่วถึง 

• อัตรากําลังคนไม่เพียงพอต่อ
บทบาทและภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. ด้านการเงิน • มีประสิทธิภาพในการบริหารการ
จัดการงบประมาณ  

• ไม่มีจุดอ่อน 

5. การบริหารพัสดุ การจัดซือ้จัดจ้าง • มีกระบวนการบริหารจัดการพัสดุที่
มีประสิทธิภาพ  

• ไม่มีจุดอ่อน 

6. การบริหารจัดการ • มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมี
ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับใน
หลายด้าน  

• ไม่มีจุดอ่อน 
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3. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 เช่นเดียวกับการวิเคราะห์สภาะแวดล้อมภายใน คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการ ของ สศอ. ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลเบ้ืองต้น และวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกของ สศอ. แล้ว เมื่อวันที่ 
5 มกราคม 2554 รวมทั้งจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการทบทวนยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในวันที่ 1-3 เมษายน 2554 ได้ผลโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของ 
สศอ. ในแต่ละหัวข้อ ดังน้ี 

ปัจจัย โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. ด้านสังคม/วัฒนธรรม • สังคมใสใ่จสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทําให้ความ

ต้องการในการกําหนดนโยบายด้าน
อุตสาหกรรมมคีวามสําคัญมากขึ้น  

• สังคมกําลังสรา้งความพร้อมด้าน 
Knowledge Base Society เป็นโอกาสใน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้  

• ประชากรวัยเจริญพันธ์ุโดยเฉพาะแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะขาดแคลน
มากขึ้นเรื่อยๆ ดังน้ันทั้งนโยบาย และ
ฐานข้อมูลกําลงัคนจะมีความสําคัญมาก
ย่ิงขึ้น 

• สังคมขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูล
อุตสาหกรรม  

• เอกชนยังไม่เห็นความสําคัญในการ
ให้ข้อมูลแก่ทางการ 

2. ด้านเทคโนโลยี • การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการสมัยใหม่ของภาคอุตสาหกรรม ทําให้
เกิดแนวคิดในการนําเสนอนโยบายใหม่ๆ 

• เทคโนโลยีที่ทนัสมัยทําใหก้ารปฎิบัติงาน
และการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ 
และให้บริการข้อมูลมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

• มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร ของ สศอ.  

3. ด้านเศรษฐกิจ • การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรี
การค้า ทําให้มกีารพัฒนานโยบายและ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมทีเ่ก่ียวข้องเพ่ิมมากขึ้น  

• ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนทําให้ระบบเตือน
ภัยภาคอุตสาหกรรมมีความสาํคัญมาก
ย่ิงขึ้น  

• ระบบเศรษฐกิจที่เปิดและการแข่งขัน
ที่รุนแรงทําใหก้ารเสนอแนะนโยบาย
มีความซับซ้อนยากลําบากมากข้ึน 

4. ด้านกฎ ระเบียบ 
นโยบาย การเมือง 

• รัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง 
Creative Economy จึงเป็นโอกาสในการ
เพ่ิมขอบเขตและการสนับสนุนงานด้าน
นโยบาย 

• ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพทําให้
นโยบายขาดความต่อเน่ือง เช่ือมโยง 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

• การผลักดันแผนงาน/โครงการสําคัญ
ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้งบประมาณ
ปกติอาจขาดความยืดหยุ่นและไม่ทัน
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ปัจจัย โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
• กฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมให้มีการ

ประชุมพิจารณ์ทําให้มีโอกาสในการบูรณา
การความคิดมากย่ิงขึ้น  

• สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม
มีส่วนเสริมการทํางานของ สศอ. ทําให้การ
ขับเคลื่อนภารกิจหลักมีประสทิธิภาพมาก
ขึ้น  

ต่อสถานการณ์ได้  
• รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสําคัญกับ

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งทําให้
กระบวนการทํางานต้องกําหนดให้มี
ความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 

 

4. การวิเคราะห์ SWOT  
เมื่อวิเคราะห์ได้สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกแล้ว คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ได้นําผลการ

วิเคราะห์ การวิเคราะห์ SWOT เป็นการประเมินสถานภาพของปัจจัยต่างๆ ร่วมกัน โดยดําเนินการประมวลผลตาม
วิธีการ TOWS Matrix มีผลในเชิงวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ ดังตารางที่ 2.1  
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ตารางที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (TOWS Matrix ) 

2.1.1 กลวิธเีชิงรุก (SO Strategy) 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงรุก (SO Strategy) 
1. บริหารได้ง่าย ง่ายต่อการถ่ายทอด

นโยบาย ใกล้ชิดกับภาคเอกชน 
2. นโยบายที่เสนอเป็นที่ยอมรับจาก

ผู้บริหาร อก. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3. เป็นแหล่งข้อมลูอุตสาหกรรมที่
สําคัญที่ได้รับความน่าเชื่อถือของ
ประเทศ 

4. เป็นแหล่งข้อมลูที่สําคญั นําไปสู่การ
เสนอนโยบายและแผน 

5. มีช่องทางการบริการด้านระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย 

6. มีระบบ Intelligence Unit ในการ
วิเคราะห์และให้บริการข้อมูล 

7. มีบุคลากรที่มทีักษะ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญสูง  

8. บุคลากรมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ย
สูง 

9. มีโอกาสในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 

1. สังคมใสใ่จสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทําให้ความ
ต้องการในการกําหนดนโยบายด้านอุตสาหกรรม
มีความสําคัญมากขึ้น 

2. สังคมกําลังสรา้งความพร้อมด้าน Knowledge 
Base Society เป็นโอกาสในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้  

3. ประชากรวัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะขาดแคลนมากขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้นทั้งนโยบาย และฐานข้อมูลกําลังคน
จะมีความสําคญัมากยิ่งขึ้น 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
สมัยใหม่ของภาคอุตสาหกรรม ทําให้เกิดแนวคิด
ในการนําเสนอนโยบายใหม่ๆ 

5. เทคโนโลยีที่ทนัสมัยทําใหก้ารปฎิบัติงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บรกิาร
ข้อมูลมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

6. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรี
การค้า ทําให้มกีารพัฒนานโยบายและระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น  
 

SO1. ขยายขอบเขตนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการใส่ใจด้าน
สิ่งแวดล้อม 

SO2. ขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายในการรบัรู้นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ภาค
ประชาชนและสังคม เพื่อสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ 

SO3. เพิ่มเติมนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต
และการจัดการสมัยใหม ่

SO4. ขยายขอบเขตนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมเรื่องการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีการค้าให้ลงลกึและครบถ้วน 

SO5. ขยายขอบเขตนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) ให้ครอบคลุมครบถว้น 

SO6. ขยายการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและสังคมในการบูรณาการแนวคิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้มากขึน้ 

SO7. ขยายการมีส่วนร่วมจากสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการบูร
ณาการความคิด และการผลกัดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 

SO8. ขยายขอบเขตฐานข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม 

SO9. ขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายในการรบัรู้ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมสูภ่าคประชาชนและสังคม เพื่อสร้างความตระหนักและการ
เรียนรู้ 

SO10. ขยายการเชื่อมโยง ช่องทาง และใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกบัหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 
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จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงรุก (SO Strategy) 
10. มีประสิทธิภาพในการบริหารการ

จัดการงบประมาณ 
11. มีกระบวนการบริหารจัดการพัสดุที่มี

ประสิทธิภาพ 
12. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมี

ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับใน
หลายด้าน 

13. ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 
อก. ให้เป็นผู้กํากับและผลักดัน 
โครงการ/งานสําคัญหลายด้าน อาทิ 
แผนแม่บท Productivity, 
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา, 
กองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
ฯลฯ 

7. ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนทําให้ระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรมมีความสําคญัมากยิ่งขึ้น 

8. รัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง Creative 
Economy จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มขอบเขตและ
การสนับสนุนงานด้านนโยบาย 

9. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมให้มีการประชุม
พิจารณ์ทําให้มโีอกาสในการบูรณาการความคิด
มากยิ่งขึ้น  

10. สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมมี
ส่วนเสริมการทํางานของ สศอ. ทําให้การ
ขับเคลื่อนภารกิจหลักมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

 

SO11. ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับประเทศหรือ
กลุ่มทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยมีการเปิดเสรีหรือรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิด้วย 

SO12. ขยายการให้บริการด้านการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้สามารถตอบสนอง
ความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น 

SO13. เพิ่มเติมฐานข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

SO14. ขยายการมีส่วนร่วมจากสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการ
จัดทําและให้บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงเรื่องศูนย์ข้อมูล
เชิงลึก (Intelligence Unit) 

SO15. ส่งเสริมบุคลากรใหถ้า่ยทอดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ที่
มีสู่ภาคสังคม และหน่วยงานภายนอก 

SO16. ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริหารจัดการองค์กร 
การบริหารจัดการงบประมาณ และพัสดุ 

SO17. ขยายการให้บริการด้านฐานข้อมูลและนโยบายด้านกําลังคน
ภาคอุตสาหกรรม 

SO18. สนับสนุนการกํากับและผลักดันโครงการภายใต้แผนแม่บท Productivity 
ให้ภาคอุตสาหกรรมใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม มีเทคโนโลยีและการจัดการที่
ทันสมัย 

SO19. สนับสนุนการกํากับและผลักดันโครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน
ทางปัญญาให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรม
ใหม่ๆ  

SO20. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะของกําลังคนภาคอุตสาหกรรม 
เพื่อทดแทนจํานวนประชากรที่มีแนวโน้มลดลง 
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2.1.2 กลวิธเีชิงป้องกัน (ST Strategy) 

จุดแข็ง (Strengths) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงป้องกัน (ST Strategy) 
1. บริหารได้ง่าย ง่ายต่อการถ่ายทอด

นโยบาย ใกล้ชิดกับภาคเอกชน 
2. นโยบายที่เสนอเป็นที่ยอมรับจาก

ผู้บริหาร อก. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

3. เป็นแหล่งข้อมลูอุตสาหกรรมที่
สําคัญที่ได้รับความน่าเชื่อถือของ
ประเทศ 

4. เป็นแหล่งข้อมลูที่สําคญั นําไปสู่การ
เสนอนโยบายและแผน 

5. มีช่องทางการบริการด้านระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย 

6. มีระบบ Intelligence Unit ในการ
วิเคราะห์และให้บริการข้อมูล 

7. มีบุคลากรที่มทีักษะ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญสูง  

8. บุคลากรมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ย
สูง 
 

9. มีโอกาสในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

10. มีประสิทธิภาพในการบริหารการ
จัดการงบประมาณ 

1. สังคมขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูล
อุตสาหกรรม  

2. เอกชนยังไม่เห็นความสําคัญในการให้ข้อมูลแก่
ทางการ  

3. มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกฐานข้อมูล
สารสนเทศ และระบบเครือข่ายการสื่อสาร ของ 
สศอ. 

4. ระบบเศรษฐกิจที่เปิดและการแข่งขันที่รุนแรงทํา
ให้การเสนอแนะนโยบายมีความซับซ้อน
ยากลําบากมากขึ้น 

5. ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพทําให้นโยบายขาด
ความต่อเนื่อง เชื่อมโยง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

6. การผลักดันแผนงาน/โครงการสําคัญที่ได้รับ
มอบหมายโดยใช้งบประมาณปกติอาจขาดความ
ยืดหยุ่นและไมท่ันต่อสถานการณ์ได้ 

7. รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต ซึ่งทําใหก้ระบวนการทํางานต้อง
กําหนดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ST1. สนับสนุนการศึกษาเชิงนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถ
ตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจที่เปิดและการแข่งขันที่รุนแรงได้ 

ST2. พัฒนากลไกการผลักดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง 
ST3. สนับสนุนภาคสังคมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 
ST4. สร้างความเข้าใจให้ภาคเอกชนและผู้ทีเ่กี่ยวข้องเห็นความสําคัญในการให้

ข้อมูลแก่ทางการ 
ST5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบบเครือขา่ยการ

สื่อสาร และศนูย์ข้อมูลเชิงลกึ (Intelligence Unit) ให้มคีวามปลอดภัย 
ST6. สนับสนุนบุคลากรให้มคีวามลึกซึ้งในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตสาหกรรม 
ST7. สนับสนุนบุคลากรให้มคีวามสามารถในการเสนอแนะนโยบายในระบบ

เศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนยากลําบากได้ 
ST8. จัดตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 
ST9. ส่งเสริมกระบวนการสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในองค์กร 
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จุดแข็ง (Strengths) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงป้องกัน (ST Strategy) 
11. มีกระบวนการบริหารจัดการพัสดุที่มี

ประสิทธิภาพ 
12. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมี

ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับใน
หลายด้าน 

13. ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 
อก. ให้เป็นผู้กํากับและผลักดัน 
โครงการ/งานสําคัญหลายด้าน อาทิ 
แผนแม่บท Productivity, 
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา, 
กองทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
ฯลฯ 

14. มีภาพลักษณ์ทีด่ีในเรื่องความ
โปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยไม่มี
ข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือ
ปัญหาการทุจรติในส่วนราชการ 

 
 
2.1.3 กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจที่

ได้รับมอบหมายไม่ได้ทั้งหมด (เช่น 
การประเมินผล การผลักดันนโยบาย 

1. สังคมใสใ่จสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทําให้ความ
ต้องการในการกําหนดนโยบายด้านอุตสาหกรรม
มีความสําคัญมากขึ้น 

WO1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และอัตรากําลังให้สามารถรองรับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงรองรับกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม, การเรียนรู้, เทคโนโลยีการ
ผลิตใหม่, Creative Economy, การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้ 
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จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 
และการสร้างความมีส่วนร่วม)  

2. การผลักดันนโยบายยังไม่เกิดผลไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

3. รายงาน/สารสนเทศบางเรื่องที่
เผยแพร่เป็นงานทางวิชาการซึ่งมี
ความเข้าใจยาก 

4. การประชาสัมพันธ์ไม่มากพอ /
ผู้รับบริการบางส่วนยังไม่รู้จัก 
ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์ที่ สศอ. 
ให้บริการ 

5. การถ่ายทอดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ยังไม่ทั่วถึง 

6. อัตรากําลังคนไม่เพียงพอต่อบทบาท
และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

2. สังคมกําลังสรา้งความพร้อมด้าน Knowledge 
Base Society เป็นโอกาสในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้  

3. ประชากรวัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะขาดแคลนมากขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้นทั้งนโยบาย และฐานข้อมูลกําลังคน
จะมีความสําคญัมากยิ่งขึ้น 

4. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
สมัยใหม่ของภาคอุตสาหกรรม ทําให้เกิดแนวคิด
ในการนําเสนอนโยบายใหม่ๆ 

5. เทคโนโลยีที่ทนัสมัยทําใหก้ารปฎิบัติงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บรกิาร
ข้อมูลมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

6. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรี
การค้า ทําให้มกีารพัฒนานโยบายและระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น  

7. ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนทําให้ระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรมมีความสําคญัมากยิ่งขึ้น 

8. รัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง Creative 
Economy จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มขอบเขตและ
การสนับสนุนงานด้านนโยบาย 

WO2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนใน
การผลักดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดผลไปสู่การปฏิบัติ 

WO3. พัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรมให้ง่ายขึ้นต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 

WO4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ สศอ. ให้บริการ ให้เป็นที่รู้จัก 
โดยเฉพาะการให้บริการผ่านหน่วยงานต่างๆ ทีม่ีการเชื่อมโยงกัน 

WO5. พัฒนาการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ของบุคลากรในองค์กร 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อการถ่ายทอดซ้ํา
ได้ 

WO6. สนับสนุนการถ่ายทอดให้สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนิน
บทบาทและภารกิจบางอย่างแทน สศอ. ซึ่งขาดกําลังคน  
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จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 
9. กฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมให้มีการประชุม

พิจารณ์ทําให้มโีอกาสในการบูรณาการความคิด
มากยิ่งขึ้น  

10. สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมมี
ส่วนเสริมการทํางานของ สศอ. ทําให้การ
ขับเคลื่อนภารกิจหลักมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

 
2.1.4 กลวิธีเชิงรับ (WT Strategy) 

จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงรบั (WT Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจที่

ได้รับมอบหมายไม่ได้ทั้งหมด (เช่น 
การประเมินผล การผลักดันนโยบาย 
และการสร้างความมีส่วนร่วม)  

2. การผลักดันนโยบายยังไม่เกิดผลไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

3. รายงาน/สารสนเทศบางเรื่องที่
เผยแพร่เป็นงานทางวิชาการซึ่งมี
ความเข้าใจยาก 

4. การประชาสัมพันธ์ไม่มากพอ /
ผู้รับบริการบางส่วนยังไม่รู้จัก 
ผลผลิต/ ผลิตภัณฑ์ที่ สศอ. 
ให้บริการ 

5. การถ่ายทอดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ยังไม่ทั่วถึง 

1. สังคมขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูล
อุตสาหกรรม  

2. เอกชนยังไม่เห็นความสําคัญในการให้ข้อมูลแก่
ทางการ  

3. มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุกฐานข้อมูล
สารสนเทศ และระบบเครือข่ายการสื่อสาร ของ 
สศอ. 

4. ระบบเศรษฐกิจที่เปิดและการแข่งขันที่รุนแรงทํา
ให้การเสนอแนะนโยบายมีความซับซ้อน
ยากลําบากมากขึ้น 

5. ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพทําให้นโยบายขาด
ความต่อเนื่อง เชื่อมโยง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

6. การผลักดันแผนงาน/โครงการสําคัญที่ได้รับ
มอบหมายโดยใช้งบประมาณปกติอาจขาดความ
ยืดหยุ่นและไมท่ันต่อสถานการณ์ได้ 

WT1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังให้รองรับถึงเรื่องการเสริมสร้าง
ความเข้าใจการใช้ข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการให้ขอ้มูล
แก่ภาครัฐ 

WT2. ปรับปรุงรายงาน/สารสนเทศที่เผยแพร่ให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น 
WT3. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเสริมสร้างให้

เกิดความต่อเนื่องของนโยบายการพัฒนาการอุตสาหกรรม 
WT4. ปรับปรุงการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ โดยเฉพาะการ

ป้องกันการบุกรุกฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 
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จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงรบั (WT Strategy) 
6. อัตรากําลังคนไม่เพียงพอต่อบทบาท

และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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บทที่ 3 
การกําหนดทิศทางขององค์กร 

(Strategic Direction Setting) 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  สามารถ
จัดวางทิศทางองค์กร โดยกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรม
องค์กร ได้ดังน้ี 

1. วิสัยทัศน ์
 “เป็นองค์กรช้ีนําการพัฒนาอุตสาหกรรม” 

2. พันธกิจ 
1) จัดทํา บูรณาการ ผลักดัน นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และขดี

ความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน 
2) จัดทําระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวช้ีวัดสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัย เช่ือถือ

ได้และเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังให้บริการเผยแพร ่
3) สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3. เป้าประสงค ์
1) การพัฒนาอุตสาหกรรมสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและได้รับการยอมรับ 
2) ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เป็น

ประโยชน์ 
3) สศอ. มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งเพียงพอต่อการตอบสนองการดําเนินงานและองค์กรได้รับการพัฒนาให้เป็นที่

ยอมรับ 

4. ค่านิยมองค์กร 
 จากการระดมความคิดเห็น พบว่า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ สศอ. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ เจ้าหน้าที่ของ สศอ. 
ควรมีค่านิยม 4 เรื่อง ได้แก่ 1) มีจริยธรรม 2) ทํางานแบบมืออาชีพ 3) ทํางานเป็นทีม และ 4) ทํางานเชิงรุก  

ซึ่งจาก 4 ประเด็นข้างต้น สามารถระบุเป็นคําขวัญได้ว่า  

“จริยธรรมนาํคน    พัฒนาตนเปน็นจิ    สร้างมิตรร่วมงาน    ปฏิบัติการเชิงรุก” 
5. วัฒนธรรมองค์กร  

จากการระดมความคิดเห็น พบว่า วัฒนธรรมองค์กร ของ สศอ.  คือ  
“ใช้หลักวิชาการ ปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จ” 

 
 ทั้งน้ีสามารถเช่ือมโยงระหว่างกลวิธีจากการวิเคราะห์ TOWS Matrix มายังประเด็นยุทธศาสตร์ และ

เป้าประสงค์ของ สศอ. ได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 3.1  ตารางเปรียบเทียบ เปา้ประสงค์ แนวคิดกลยุทธ์ และกลวิธีจาก SWOT 

แนวคิดประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ แนวคิดกลยุทธ ์ กลวิธีจาก TOWS Matrix 
1. การกําหนดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศที่เป็นที่
ยอมรับและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
และได้รับการยอมรับ 

1.1 จัดทํานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านมหภาค 
รายสาขา และระหว่างประเทศ 

SO1. ขยายขอบเขตนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม 

SO3. เพิ่มเติมนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสมัยใหม ่

SO4. ขยายขอบเขตนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมให้
ครอบคลุมเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการ
เปิดเสรีการค้าให้ลงลึกและครบถ้วน 

SO5. ขยายขอบเขตนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ให้
ครอบคลุมครบถ้วน  

SO6. ขยายการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและสังคมที่
ในการบูรณาการแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมให้
มากขึ้น 

ST1. สนับสนุนการศึกษาเชิงนโยบายด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้สามารถตอบสนองต่อระบบ
เศรษฐกิจที่เปิดและการแข่งขันที่รุนแรงได้ 

  1.2 ผลักดัน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติ 

SO2. ขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายในการรบัรู้นโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ภาคประชาชนและสังคม 
เพื่อสร้างความตระหนักและการเรียนรู้  

SO7. ขยายการมีส่วนร่วมจากสถาบันเครือข่ายของ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการบูรณาการความคิด 
และการผลกัดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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แนวคิดประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ แนวคิดกลยุทธ ์ กลวิธีจาก TOWS Matrix 
   SO18. สนับสนุนการกํากับและผลักดันโครงการภายใต้

แผนแม่บท Productivity ให้ภาคอุตสาหกรรมใส่ใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม มีเทคโนโลยีและการจัดการที่
ทันสมัย 

SO19. สนับสนุนการกํากับและผลักดันโครงการภายใต้
แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาให้
ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และ
นวัตกรรมใหม่ๆ  

SO20. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะของ
กําลังคนภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนจํานวน
ประชากรที่มีแนวโน้มลดลง 

ST2. พัฒนากลไกการผลักดันนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง 

WO2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนในการผลักดันนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดผลไปสู่การปฏิบัติ 

WO6. สนับสนุนการถ่ายทอดให้สถาบันเครือข่ายของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินบทบาทและภารกิจ
บางอย่างแทน สศอ. ซึ่งขาดกําลังคน  

WT3. ปรับปรงุการประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้
เป็นที่รู้จัก เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความต่อเนื่องของ
นโยบายการพัฒนาการอุตสาหกรรม 
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แนวคิดประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ แนวคิดกลยุทธ ์ กลวิธีจาก TOWS Matrix 
2. ให้บริการระบบสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้และ
ทันสถานการณ์ 

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและ 
ระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์  

2.1 เสริมสร้างศักยภาพระบบเตือนภัย
และความน่าเชื่อถือ 

SO12. ขยายการให้บริการด้านการเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถตอบสนองความผันผวน
ทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น 

ST5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และศูนย์
ข้อมูลเชิงลึก (Intelligence Unit) ให้มีความ
ปลอดภัย 

  2.2 พัฒนาการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศให้ตรงตามความต้องการ 
และถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

SO8. ขยายขอบเขตฐานข้อมูลการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

SO9. ขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายในการรบัรู้ข้อมูล
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสู่ภาคประชาชน
และสังคม เพื่อสร้างความตระหนักและการเรียนรู้ 

SO13. เพิ่มเติมฐานข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  

SO17. ขยายการให้บริการด้านฐานข้อมูลและนโยบาย
ด้านกําลังคนภาคอุตสาหกรรม 

WO3. พัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึง
ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมให้ง่ายขึ้นต่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้ 

WO4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ 
สศอ. ให้บริการ ให้เป็นที่รูจ้ัก โดยเฉพาะการ
ให้บริการผ่านหน่วยงานต่างๆ ทีม่ีการเชื่อมโยงกัน 

WT2. ปรับปรงุรายงาน/สารสนเทศที่เผยแพร่ให้มีความ
เข้าใจง่ายขึ้น 



    
แผนกลยุทธ์ประจําปี พ.ศ. 2556–2559    
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม           

43 

แนวคิดประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ แนวคิดกลยุทธ ์ กลวิธีจาก TOWS Matrix 
  2.3 สร้างเครือข่าย/พันธมิตรในการ 

บูรณาการสารสนเทศและองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

SO10. ขยายการเชื่อมโยง ช่องทาง และใหบ้ริการข้อมูล
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับหน่วยงาน
ต่างๆ และผูม้สี่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

SO11. ขยายการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมกบัประเทศหรือกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
ประเทศไทยมกีารเปิดเสรีหรือรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจด้วย 

SO14. ขยายการมีส่วนร่วมจากสถาบันเครือข่ายของ
กระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดทําและให้บริการ
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงเรื่องศูนย์
ข้อมูลเชิงลึก (Intelligence Unit) 

ST3. สนับสนุนภาคสังคมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ST4. สร้างความเข้าใจให้ภาคเอกชนและผู้ทีเ่กี่ยวข้องเห็น
ความสําคัญในการให้ข้อมูลแก่ทางการ 

3. การเสริมสรา้งองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนา
องค์กร 

สศอ. มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งเพียงพอ
ต่อการตอบสนองการดําเนินงานและ
องค์กรได้รับการพัฒนาให้เป็นที่
ยอมรับ 

3.1 พัฒนาองค์ความรู้และระบบการ
จัดการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

SO15. ส่งเสริมบุคลากรใหถ้า่ยทอดประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ที่มีสู่ภาคสังคม และ
หน่วยงานภายนอก 

ST6. สนับสนุนบุคลากรให้มคีวามลึกซึ้งในการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลอุตสาหกรรม 

WO5. พัฒนาการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ของบุคลากรในองค์กร รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดเก็บองค์ความรู้เพื่อการ
ถ่ายทอดซ้ําได้ 
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แนวคิดประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ แนวคิดกลยุทธ ์ กลวิธีจาก TOWS Matrix 
   WT4. ปรับปรงุการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ โดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบเครือข่าย 

  3.2 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
และบุคลากร 

ST7. สนับสนุนบุคลากรให้มคีวามสามารถในการ
เสนอแนะนโยบายในระบบเศรษฐกิจที่มีความ
ซับซ้อนยากลําบากได้ 

WO1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และอัตรากําลังให้
สามารถรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง
รองรับกระแสใส่ใจสิ่งแวดล้อม, การเรียนรู้, 
เทคโนโลยีการผลิตใหม่, Creative Economy, การ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้ 

WT1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากําลังให้รองรับ
การถึงเรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการให้ข้อมูล
แก่ภาครัฐ 

  3.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้าง
ความโปร่งใสหรือการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร

SO16. ส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการ
งบประมาณ และพัสดุ 

ST9. ส่งเสริมกระบวนการสร้างธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสในองค์กร 
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บทที่ 4 
การกําหนดยุทธศาสตร์  

(Strategic Formulation) 

 จากการจัดวางทิศทางองค์กรข้างต้น คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันพิจารณา ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ผลผลิต กิจกรรม รวมถึงแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี ของ สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ดังน้ี  

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์หลัก  

 จากการวิเคราะห์กลวิธีจาก TOWS Matrix และการกําหนดทิศทางองค์กรข้างต้น คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันกําหนดกลยุทธ์หลัก ของ สศอ. จํานวน 8 กลยุทธ์ แยกตามแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์

1. การกําหนดแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศที่เป็นที่ยอมรับ
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาอุตสาหกรรม
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศและได้รบั
การยอมรับ 

1.1 จัดทํานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านมหภาค รายสาขา และระหว่าง
ประเทศ 

1.2 ผลักดัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติ 

2. ให้บริการระบบสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัยที่เชือถือได้
และทันสถานการณ์ 

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ 
ระบบเตือนภัยที่เป็น
ประโยชน์  

2.1 เสริมสร้างศักยภาพระบบเตือนภัยและความ
น่าเช่ือถือ 

2.2 พัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตาม
ความต้องการ และถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.3 สร้างเครือข่าย/พันธมิตรในการบูรณาการสารสนเทศ
และองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3. การเสริมสรา้งองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและพัฒนา
องค์กร 

สศอ. มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง
เพียงพอต่อการตอบสนอง
การดําเนินงานและองค์กร
ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่
ยอมรับ 

3.1 พัฒนาองค์ความรู้และระบบการจัดการองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3.2 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากร 
3.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร 

 

ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ของ สศอ. กับความท้าทายขององค์กร (ในเอกสารลักษณะสําคัญองค์กรใน 
PMQA ปี 2556) และความต้องการของผู้รับบริการ จะได้ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ตารางเปรียบเทียบกลยุทธ์ของ สศอ. ที่ตอบสนองต่อความท้าทาย และความต้องการของผูร้ับบริการ  

ประเด็นยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์ ความท้าทาย ความต้องการของผู้รบับริการ 
1. การกําหนดแนวทางการ

พัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศที่เป็นที่ยอมรับและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ความท้าทายด้านพันธกิจ 
การมีนโยบายที่ชัดเจน น่าเช่ือถือมี
ส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ และ
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด 
และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมอย่างสมดุลย์และยั่งยืน 

- ควรมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกสาขา
อุตสาหกรรม สามารถจัดลําดับ
ความสําคัญและบูรณาการได้ ทั้งที่มี
อยู่หรือจะเกิดขึ้นใหมใ่นอนาคต และ
สามารถนําไปสู่การพัฒนาได้อย่าง
ย่ังยืน 

1.1 จัดทํานโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมด้านมหภาค 
รายสาขา และระหว่าง
ประเทศ 

 ความท้าทายด้านปฎิบัติการ
กระบวนการจัดทํานโยบาย/แผน/
ยุทธศาสตร์ อย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

- ควรมีผลการศกึษา วิเคราะห์ ที่
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ ครบถ้วน รอบด้าน 
ทันสมัย เชิงรุก มีหลายสาขา/
ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น มีผลกระทบจาก
ทั้งใน-ต่างประเทศ และนําไปใช้ใน
การกําหนดเป็นนโยบาย หรือใช้
ประโยชน์และระบุแนวทางการ
ปรับตัวได้ 

1.2 ผลักดัน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติ 

ความท้าทายด้านปฎิบัติการ 
การมีกลไกและเคร่ืองมือในการ
ผลักดัน ติดตาม ประเมินผล นโยบาย/
แผน/ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฎิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

- ควรมีระบบการติดตามประเมินผล 
ทั้งขั้นตอน วิธีการ ตัวช้ีวัด ระบบ IT 
และบุคลากรทีเ่ป็นมืออาชีพ มี
ศักยภาพ และทําให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องเห็นความสําคัญ และเข้าใจ
ได้ถูกต้องตรงกัน 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่
ความคืบหน้าการเจรจาความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ ให้บุคลากรใน อก. รวมถึง
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้รับรู้
รับทราบอย่างทั่วถึง และเข้าใจได้ง่าย 

2. ให้บริการระบบสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
เช่ือถือได้และทันสถานการณ์ 

ความท้าทายด้านพันธกิจ 
การมีระบบเตือนภัยที่มีความรวดเร็ว
แม่นยําและทนัสถานการณ์เป็นที่
ยอมรับและนําไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง 

- ควรเป็นหน่วยงานหลักในการ
คาดการณ์และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศ 

2.1 เสริมสร้างศักยภาพ
ระบบเตือนภัยและความ
น่าเช่ือถือ 

ความท้าทายด้านปฎิบัติการ 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบเตือนภัย
และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพ
และมีความน่าเช่ือถือ 

- ควรมีการเตือนภัยและเผยแพร่ที่
รวดเร็ว ทันการณ์ หลายช่องทาง 
แม่นยํา ถูกต้อง น่าเช่ือถือ น่าสนใจ 
เข้าใจได้ง่าย เป็นรูปธรรม นํามาใช้
เป็นแนวนโยบายได้ และเป็นที่
ยอมรับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร/์กลยุทธ ์ ความท้าทาย ความต้องการของผู้รบับริการ 
2.2 พัฒนาการให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศให้ตรงตาม
ความต้องการ และถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความท้าทายด้านปฎิบัติการ 
- กระบวนการให้บริการข้อมูล

สารสนเทศไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ข้อมูลมีความละเอียด ลงลึก 
ครอบคลุมสาขาอุตสาหกรรมให้
ครบถ้วน ให้ความสําคัญกับการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ทันเวลา มีบท
วิเคราะห์ บทคาดการณ์ ที่สามารถ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์ วิจัย หรือ
วางนโยบายต่อไปได้มากย่ิงขึ้น 

2.3 สร้างเครือข่าย/พันธมิตร
ในการบูรณาการสารสนเทศ
และองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ความท้าทายด้านปฎิบัติการ 
การมีเครือข่าย/พันธมิตร ทั้งหน่วยงาน
ภายในและนอกกระทรวงอุตสาหกรรม 
ร่วมในการปฏิบัติงาน 

- ควรมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนมากขึ้น 
และเช่ือมโยงให้เห็นบทบาทของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งใน
ส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ 

3. การเสริมสรา้งองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
พัฒนาองค์กร 

  

3.1 พัฒนาองค์ความรู้และ
ระบบการจัดการองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ความท้าทายด้านปฎิบัติการ 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บ
ฐานข้อมูล 

- ควรมีองค์ความรู้ที่เทียบเท่า
ผู้ประกอบการซึ่งไปไกลมากแล้ว 

3.2 พัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรและบุคลากร 

ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
- บุคลากรมีสมรรถนะ และความรู้ 

ความสามารถตามตําแหน่งและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างมือ
อาชีพ 

- บุคลากรสามารถปรับตัวให้ทนัต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

- บุคลากร มีความผาสุ ก ในการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร 

- บุคลากรยึดค่านิยมองค์กรเป็น
แนวทางในการปฎิบัติงาน 

 

3.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้าน
การสร้างความโปร่งใสหรือ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในองค์กร 

ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
- บุคลากรมีสํานึกความรับผิดชอบต่อ

สังคม ชุมชน 
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2. ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ และคา่เปา้หมาย 
 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันกําหนดตัวช้ีวัด และเป้าหมายการดําเนินงานในแต่ละปี (พ.ศ. 
2556 – 2559) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559
1. การกําหนดแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศให้เป็นที่ยอมรับ
และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาอุตสาหกรรม
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศและ
ได้รับการยอมรับ 

KPI-1.1 ร้อยละนโยบาย 
แผน มาตรการ เรื่องที่ให้
ความเห็น หรอื
ข้อเสนอแนะ ที่ผู้บริหาร
อก. ให้ความเห็นชอบ 
และมีการนําไปใช้ 

80 80 80 80 

  KPI-1.2 ร้อยละของ
นโยบาย แผน มาตรการท่ี
สําคัญของ สศอ. ที่ได้
นําเสนอไว้มีการติดตาม
ประเมินผลการผลักดัน
ไปสู่การปฏิบัติ 

30 30 30 30

  KPI-1.3 ร้อยละนโยบายที่
กําหนดไว้ในตอนต้นปีที่ได้
มีการนําเสนอจริงและ
ผู้บริหาร อก. ให้ความ
เห็นชอบนําไปใช้  
** ให้ใช้เป็นตัวชี้วัด สศอ. เป็น
การภายใน โดยขอให้ สศอ. 
เสนอนโยบายสําคัญท่ีจะ
ดําเนินการเมื่อต้นปีอย่างน้อย 
2 เร่ือง

70 70 70 70 

2. ให้บริการระบบ
สารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมทีเ่ช่ือถือได้
และทันสถานการณ์ 

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมี
สารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบ
เตือนภัยที่เป็นประโยชน์ 

KPI-2.1 ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และระบบเตือนภัย 

80 80 80 80 

3. การเสริมสรา้งองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและพัฒนา
องค์กร 

สศอ. มีองค์ความรู้ที่
เข้มแข็งเพียงพอต่อการ
ตอบสนองการดําเนินงาน
และองค์กรได้รับการ
พัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ 

KPI-3.1 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ 
สศอ. 

80 80 80 80 

KPI-3.2 ร้อยละ
ความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ 

80 80 80 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559

KPI-3.3 จํานวนบทความ 
/ บทวิเคราะห์ วิจัย ที่
เจ้าหน้าที่ สศอ. จัดทํา 

35 40 45 50 

  
เพ่ือให้สามารถใช้เป็นเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตามท่ีระบุในเอกสารงบประมาณประจําปีได้ด้วย และ

สอดคล้องกับผลผลิตของ สศอ. ที่มี 2 ผลผลิต น้ัน จึงกําหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 2559 

1. กระทรวงอุตสาหกรรมมีทศิ
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทีเ่ป็น
ที่ยอมรับและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ประเทศ 

ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้ความเห็นชอบนโยบาย แผน 
มาตรการ เรื่องที่ให้ความเหน็ 
หรือข้อเสนอแนะ และมีการ
นําไปใช้ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

80 80 80 80 

2.  ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่
เป็นประโยชน์ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย 
(ร้อยละ) 

80 80 80 80 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ อาจจําเป็นต้องแบ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และต้นทุนเพ่ิมเติมด้วย  
แต่ท้ังนี้ให้อยู่บนหลักการของตัวชี้วัดข้างต้น  

 
3. ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมาย 

 สศอ. โดยคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันกําหนด ผลผลิต ตัวช้ีวัด และเป้าหมายการดําเนินงาน
ในแต่ละปี (พ.ศ. 2556–2559) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

ผลผลิต / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 รวม 

ผลผลิตที่ 1 การจัดทํานโยบาย แผน 
และมาตรการด้านอุตสาหกรรม  

จํานวนนโยบาย แผน 
มาตรการ เรื่องที่ให้
ความเห็น หรอื
ข้อเสนอแนะ แก่
ผู้บริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม (เรื่อง) 

100 111 113 115 439 

กิจกรรมที ่1 เสนอแนะนโยบายและ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมหภาค 

15 17 17 17 66 

กิจกรรมที ่2 เสนอแนะนโยบายและ
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับสาขา 

32 36 36 36 140 

กิจกรรมที ่3 เสนอแนะท่าทด้ีาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

53 58 60 62 233 
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ผลผลิต / กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 รวม 

ผลผลิตที่ 2 การบริการข้อสารสนเทศ
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

จํานวนผู้ได้รับบริการ
ข้อสารสนเทศ (ราย) 

111,350 115,350 117,350 119,350 463,400

1. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม 
 

60,000 63,000 64,000 65,000 252,000

2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

51,350 52,350 53,350 54,350 211,400

 

 
4. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  

 เมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทิศทางองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ได้
ร่วมกันพิจารณากําหนดงาน/โครงการสําคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินการในระยะเวลา 
4 ปี ต่อไป รายละเอียดเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (พ.ศ.2556–พ.ศ.2559)  

ทั้งน้ี สามารถสรุปทิศทางองค์กร ยุทธศาสตร์ จนถึงระดับแผนงาน/โครงการ ของ สศอ. ในช่วง พ.ศ. 2556–
2559 ได้ตามแผนภาพที่ 4-1, 4-2 และ 4-3 ตามลําดับ 
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แผนปฏบิัตริาชการ 4 ป ี สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(พ.ศ.2556–พ.ศ.2559) 

 
วิสัยทัศน์ :  เป็นองค์กรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ค่านยิม :  จริยธรรมนําคน พัฒนาตนเป็นนิจ สร้างมติรร่วมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก 
พันธกิจ : 1. จดัทํา บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า และขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
 2. จัดทําระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมที่ ทันสมัยเชื่อถือได้และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
  ให้บริการเผยแพร่ 
 3. สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
นโยบายกํากับดูแลองค์กรทีด่ี (Organization Governance) :  

1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
(1) มุ่งมั่น ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 
(2) มุ่งมั่น รักษาและส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดําเนินงาน 

2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(1) มุ่งมั่นในการสร้างจิตสํานึกในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนแนวความคิดใหม่ ๆ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการเพื่อความสะดวกและทันสมัย 
(3) สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ 

3) ด้านองค์การ 
(1) ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของสํานักงาน 
(2) ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุ้นถึงผลกระทบที่เกิดขื้นจากการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
(3) สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
(1) ให้ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
(2) ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหลักความรู้ ความสามารถ เป็นธรรมและเสมอภาค 
(3) มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อยกมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ/์มาตรการ แผนงาน/โครงการ 

1. การกําหนดแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นที่
ยอมรับและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศและได้รับการ
ยอมรับ 
- KPI-1.1 ร้อยละนโยบาย แผน มาตรการ 
เรื่องที่ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่
ผู้บริหาร อก. ให้ความเห็นชอบ และมี
การนําไปใช้ 

- KPI-1.2 ร้อยละของนโยบาย แผน 
มาตรการที่สําคัญของ สศอ. ที่ได้นําเสนอ
ไว้มีการติดตามประเมินผลการผลักดัน
ไปสู่การปฏิบัติ 

1.1 จัดทํานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านมหภาค ราย
สาขา และระหว่างประเทศ 

1. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับมหภาค 
2. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับสาขา 
3. โครงการศึกษาแนวทางและท่าทีด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

 1.2 ผลักดัน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติ 

4. โครงการผลกัดันยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติ 

2. ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่
เชื่อถือได้และทันสถานการณ์ 

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ 
ระบบเตือนภัยที่เป็นประโยชน์ 
- KPI-2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบ 
เตือนภัย 

2.1 เสริมสร้างศักยภาพระบบเตือนภัยและ
ความน่าเชื่อถือ 
 

5. โครงการพัฒนาระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม 

2.2 พัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ให้ตรงตามความต้องการ และถึง
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. โครงการพัฒนาสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 2.3 สร้างเครือข่าย/พันธมิตรในการ 
บูรณาการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

7. โครงการศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
รายสาขา 

3. การเสริมสรา้งองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร 

 
 

สศอ. มีองค์ความรู้ที่เข้มแข็งเพียงพอต่อ
การตอบสนองการดําเนินงานและองค์กร
ได้รับการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับ 
 

3.1 พัฒนาองค์ความรู้และระบบการ
จัดการองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

8. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ/์มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
 - KPI-3.1 ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อ สศอ. 
- KPI-3.2 ร้อยละความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

- KPI-3.3 จํานวนบทความ /  
บทวิเคราะห์ วิจัย ที่เจ้าหน้าที่ สศอ. 
จัดทํา 

- KPI-3.4 จํานวนกิจกรรมที่รณรงค์และ
ส่งเสริมให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักจริยธรรม 

3.2 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
และบุคลากร 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 
10. โครงการพัฒนาบุคลากร 

 3.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้าง
ความโปร่งใสหรือการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในองค์กร 

11. โครงการสร้างความโปร่งใส ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
แผนกลยุทธ์ประจําปี พ.ศ. 2556–2559    
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม           

54 

แผนภาพที่ 4-1 แผนภาพแสดงการถ่ายทอดค่าเป้าหมาย (Cascading) ระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและแผนกลยุทธ์ สศอ. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
3.3 นโยบายปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิ    
3.3.2 ปรบัโครงสร้างเศรษฐกจิ : ภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การกาํหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศที่เป็นที่
ยอมรับและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการระบบสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระเบบเตือนภัยที่เชือ
ถือได้และทันสถานการณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกจิอตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

1. นโยบายเร่งด่วน 
1.6  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกบัประเทศ
เพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

แผนฯ 11 
(พ.ศ. 2555-2559)

นโยบายรัฐบาล /แผนการ
บริหารราชการแผน่ดิน  
(พ.ศ. 2555-2558)

ยุทธศาสตร์ อก. / แผน 
ปฏิบัติราชการกระทรวง 

(พ.ศ. 2555-2558)

แผนกลยุทธ์ สศอ. 
พ.ศ. 2556-2559 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน 
และสื่อมวลชน เพื่อส่งเสริมการมสี่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเพื่อ
เตรียมความในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

- มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อป ี
- ผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ตอ่ปี 

1. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการ
ผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู ้

2. การสง่เสรมิการลงทุนและพัฒนา
ปัจจัยแวดลอ้มให้เอื้อต่อการประกอบ
ธุรกจิและพัฒนาอตุสาหกรรม

5. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อ
สนองตอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการและประชาชน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

1.1 มูลค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเปา้หมายเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละ 1.9-4.9-4.0-3.8 ต่อปี ตามลําดับ) 

1.2 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
(มูลค่า 3.6-3.7-3.9-4.0 ล้านลา้นบาท ตามลําดบั) 

(ไม่มีตัวชี้วดัที่เกี่ยวข้อง) 5.1 ผู้รบับรกิารมีความพงึพอใจในคุณภาพ
การให้บรกิารของหน่วยงานในกระทรวง
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80) 

เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวงฯ (2557)

7. ภาคอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมมมีูลค่าที่สูงขึ้น โดยมอีตุสาหกรรม
ฐานรากรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

8. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาส  ความพร้อม และได้รบับริการอย่างทั่วถึงในการ
ลงทุนและประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมทั้งในและตา่งประเทศ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

- มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้นเปน็ 3.9 ล้านล้านบาท - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลติภาคอุตสาหกรรม รอ้ยละ 4 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

KPI 1.1 ร้อยละนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ 
(ร้อยละ 80) 
KPI-1.2 รอ้ยละของนโยบาย แผน มาตรการที่สําคัญของ สศอ. ที่ได้นําเสนอไวม้ี
การตดิตามประเมนิผลการผลักดันไปสู่การปฏิบตัิ (ร้อยละ 30) 

KPI-2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิารสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และระบบเตือนภัย (ร้อยละ 80) 

KPI-3.1 ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อ สศอ. (80) 
KPI-3.2 ร้อยละความสาํเร็จของการพัฒนาคณุภาพการ
บริหารจัดการ (ร้อยละ 80) 
KPI-3.3 จํานวนบทความ / บทวิเคราะห์ วิจัย ที่เจ้าหน้าที่ 
สศอ. จัดทํา (35-40-45-50 ตามลําดับ) 
KPI-3.4 จํานวนกิจกรรมที่รณรงคแ์ละส่งเสริมให้ข้าราชการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลกัจริยธรรม (3 กิจกรรมตอป) 
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แผนภาพที่ 4-2  แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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แผนภาพที่ 4-3  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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บทที่ 5 
การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  
(Strategic Implementation) 

1. แนวทางการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธห์ลัก 
 สําหรับแนวทางการสื่อสารน้ัน สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กําหนดให้มีการสื่อสารทิศทางของ
องค์กร อันได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม และเป้าประสงค์ขององค์กร รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ และ
ตัวช้ีวัดของ สศอ.  ดังน้ี 

 1.1 จุดประสงค์ในการสื่อสาร  
1) เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจทิศทางของ สศอ. นําไปสู่การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
2) เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความสําเร็จในการทํางานเป็นทีม 
3) เกิดความไว้วางใจ รวมท้ังมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

1.2 กลุ่มเปา้หมายในการสื่อสาร  
1) ผู้บริหารของ สศอ. ทุกระดับ 
2) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและประเด็นยุทธศาสตร์ 
3) เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

1.3 วิธีการและผู้รบัผิดชอบในการสื่อสาร  
มีวิธีการและผูร้ับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ดังน้ี 

 
ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงแนวทางการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก 

 

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้บริหารของ สศอ.  1. ทบทวนแผนกลยุทธ์/นําเสนอให้ผู้บริหาร

พิจารณา 
1 ครั้ง/ปี คณะกรรมการ

ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ
 2. ส่งแผนกลยุทธ์ฯ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วสง่

ให้ทุกสํานัก/ศนูย์ถือปฏิบัติ 
1 ครั้ง/ปี สม. 

 3. เสนอผลการดําเนินงานในที่ประชุม
ผู้บริหาร (อย่างน้อย) 

2 เดือน/ครั้ง สม. 

2. เจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1. จัดทําคํารับรองการปฎิบัติราชการ ระดับ
กรม/ สํานัก และ/หรือ ระดับบุคคล และ
ช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 

1 ครั้ง/ปี กพบ. /ทุกสํานักฯ 

 2. ดําเนินการติดตามตามกําหนดระยะเวลา รอบ 6, 9 และ 
12 เดือน 

กพบ. /ทุกสํานักฯ 

3. เจ้าหน้าที่ทกุระดับ 1. เผยแพรแ่ผนกลยุทธ์ฯ ในเวปไซต์ของ
สํานักงานฯ 

ตลอดปี สม./ศส. 

 2. การระบุไว้ที่บอร์ดที่แสดงถึงทิศทางของ 
สศอ. (เช่น วิสยัทัศน์ ค่านิยม ฯลฯ) 

ตลอดปี กพบ. / สบก. 

 3. การระบุไว้ในวารสาร/หนังสือภายใน สศอ. 
(เช่น วารสาร จุลสาร ฯลฯ) 

1 เดือน/ครั้ง กพบ./ สบก. 
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กลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 
 4. การทวนสอบความเข้าใจเรื่องทิศทาง (เช่น 

แบบสอบถาม /สํารวจความคิดเห็น ฯลฯ) 
อย่างน้อย 1 

ครั้ง/ปี 
กพบ. 

2. วิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เพ่ือให้ได้ผลผลิต 
การจัดทํานโยบายและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ผลผลิตการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ
สามารถบรรลุเป้าหมายการได้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ สศอ. ตระหนักดีว่า 
“การประสานงาน” เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญอันหน่ึง ดังน้ัน สศอ. จึงได้กําหนดวิธีการและขั้นตอน ในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังน้ี 

 2.1  ผู้รับผิดชอบการประสานงาน  

  สศอ.  ได้กําหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิตเป็นผู้ประสานงาน เช่น 
ผู้รับผิดชอบการประสานงานในผลผลิตที่ 1 การจัดทํานโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ได้แก่  สํานัก
นโยบายอุตสาหกรรมมหภาค  สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา1และ2  และสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ  ส่วนผู้รับผิดชอบการประสานงานในผลผลิตที่ 2  การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ได้แก่  
ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสํานักบริหารกลาง 

 2.2  รูปแบบการประสานงาน 

  การประสานงานของ สศอ.  สามารถเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การประสานงานกับภายในกระทรวง  
เช่น  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  หน่วยงานในกํากับ  และสถาบันในเครือข่าย  และ 2) การประสานงาน
กับภายนอกกระทรวง เช่น  การประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลอดจนภาคเอกชนต่างๆ  ฯลฯ 

 2.3   วิธีการประสานงาน  

  สศอ. ได้กําหนดแนวทางการประสานงานแล้วแต่ความเหมาะสมกับลักษณะ  ได้แก่ 

• การต้ังคณะทํางานประสานงาน เช่น คณะอนุกรรมการดัชนีอุตสาหกรรม ฯลฯ 
• การจัดประชุมเพ่ือประสานงาน 
• การจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ประสานงาน 
• ฯลฯ 

3. แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การติดตามประเมินผลสําหรับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สศอ. ได้กําหนดเป็น 

2 ส่วน ดังน้ี 
 การติดตามประเมินผลจากภายในองค์กร 

 การติดตามประเมินผลตามแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี / ประจําปี 
จะดําเนินการติดตามและประเมินผลโดย สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.) โดยดําเนินการ

ประสานและรวบรวมข้อมูลจากสํานัก/ศูนย์ที่เก่ียวข้อง และติดตามจากตัวช้ีวัดผลผลิต และผลลัพธ์ตามแผนปฎิบัติ
ราชการ 4 ปี /ประจําปี รวมถึงตัวช้ีวัดที่สําคัญอ่ืนๆ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ แผนงาน/โครงการที่สําคัญ  
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ทั้งน้ีจะนําเสนอผลการดําเนินการในที่ประชุมผู้บริหาร เป็นระยะ (ทุก 1-2 เดือน) และมีการ
ประเมินแผนปฎิบัติราชการประจําปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง และแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี เมื่อสิ้นครึ่งแผน 
และ/หรือ สิ้นสุดแผนฯ อีกคร้ังหน่ึง 

  
 การติดตามประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

จะดําเนินการติดตามและประเมินผลโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) โดยดําเนินการประสาน
และรวบรวมข้อมูลจากสํานัก/ศูนย์ที่เก่ียวข้อง และติดตามจากตัวช้ีวัดที่สําคัญใน 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติ
คุณภาพการให้บริการ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร 

ทั้งน้ีจะนําเสนอผลการดําเนินงานแก่ผู้บริหาร ในรอบระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
ตามลําดับ  

 การติดตามประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
จะดําเนินการติดตามและประเมินผลโดย คณะทํางาน/เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยนําเสนอผลการ

ดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่สําคัญที่ระบุไว้ใน PMQA หมวดที่ 1 (ซึ่งอาจเป็น/ไม่เป็น ตัวช้ีวัดเดียวกับตัวช้ีวัดตาม 3.1.1 
หรือ 3.1.2 ก็ได้ แล้วแต่การพิจารณาของคณะทํางานฯ ที่รับผิดชอบ ซึ่งจะได้ดําเนินการกําหนดต่อไปในแต่ละปี) 
 การติดตามประเมินผลจากภายนอกองค์กร  

การติดตามประเมินผลจากภายนอกองค์กร เช่น การประเมินผลจากสํานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ใน
ส่วนที่เก่ียวข้อง)  การประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ จากสํานักงาน ก.พ.ร.  เป็นต้น 

ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว สศอ. จะนําผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ใน
การปรับปรุงการจัดทําทิศทางองค์กร การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้อง
กับผลการประเมินดังกล่าวต่อไป 

4. แนวทางบริหารความเสีย่งและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการทบทวนกลยุทธ ์ 
ในการบริหารยุทธศาสตร์และการดําเนินงานของ สศอ. ได้นําแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการ

ต้ังคณะทํางานฯ ที่เก่ียวข้องขึ้นมารับผิดชอบ เพ่ือระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายใน
องค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน ความเส่ียงด้านทรัพยากร การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอก
องค์กร (เช่น ความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เป็นต้น) 

ซึ่งคณะทํางานฯ จะทําการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้กําหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับความ
เสี่ยงมากน้อยเพียงใด และนํามาจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง จากน้ันจะกําหนดแนวทางเพ่ือรองรับ/ป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงน้ันๆ เกิดขึ้น จากน้ัน จะดําเนินการรายงานและประเมินผลเป็นระยะ 

ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบการกลยุทธ์ของ สศอ. อาจจะมีการมอบหมายให้
คณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่นําหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักงานฯ 
รวมถึง แนวทางการดําเนินงาน และค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของ สศอ. ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจนําเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารของ สศอ. เพ่ือพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือ
แนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหาร ของ สศอ. และแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และบุคลากร
ของ สศอ. ทุกระดับทราบถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  

 
 


