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บทท่ี 1 
บทน า 

1. ความเป็นมา 

1.1  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลังจากท่ีมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว 

1.2  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ครั้งแรกขึ้น เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2548 (เป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2548 – 2551 กระทรวงอุตสาหกรรม) เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ พ.ศ. 2548–2551 (รัฐบาล นายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)  

1.3 หลังจากมีการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ได้มีการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นอีกครั้ง                    
ในสมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ซึ่ง สศอ. ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554                  
เพ่ือใช้ด าเนินการในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ดีรัฐบาลฯ ได้ยุบไปเนื่องจาก นายสมัคร สุนทรเวช ได้พ้นจากต าแหน่ง 
ซึ่งรัฐบาลต่อมา (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ) เป็นรัฐบาลอยู่ในระยะเวลาอันสั้น  สศอ.จึงยังมิได้                       
มีการเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในช่วงนั้น 

1.4  ในสมัยรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2552-2554  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552  สศอ. จึงได้จัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
พ.ศ. 2552-2555 ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 
และมีการปรับปรุงอีกครั้งให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม เป็นแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2552-2555 (ฉบับทบทวน) ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 

1.5 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2553–2556 ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) และบูรณาการงานของทุกหน่วยงานใน อก.  นอกจากนี้
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ได้จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร นายกรัฐมนตรี) ขึ้น  สศอ. จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว และได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) โดย ผศอ. เห็นชอบส่งให้ 
อก. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 

1.6 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ 24 ธันวาคม 2555 และความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. ที่แจ้งให้ส่วน
ราชการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส่วนราชการ โดยเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม  
ธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใสหรือการปูองกันและปราบปรามการทุจริต สศอ. จึงได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์
และจัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2555-2559  



    
แผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2559–2564   
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม              

2 

1.7 อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ข้อสั่งการคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงได้ทบทวนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนกล
ยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2559-2564 โดยเค้าโครงแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 5 บท บทที่ 1 น าเสนอที่มา 
วัตถุประสงค์ และกรอบแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการระบุถึงแนวทางในการจัดท า แผน (Approach)          
ตามแนวของการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ (PMQA) และใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ                  
การทบทวนแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ส่วนบทที่ 2 ถึง 4 จะเป็นผลของการทบทวนแผนกลยุทธ์ที่เกิดขึ้น อันได้แก่      
การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ การก าหนดทิศทางขององค์กร และการก าหนดยุทธศาสตร์ ตามล าดับ ส่วนสุดท้าย ได้แก่
บทที่ 5 นั้น จะเป็นแนวทางในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  ประกอบด้วย การสื่อสาร การประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
การทบทวนกลยุทธ์ 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2.2 ให้มแีนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักงานฯ ทีช่ัดเจน สามารถใช้อ้างอิงและพัฒนาต่อยอดได้  
2.3 สามารถใช้ในการสื่อสารและถ่ายทอดไปสู่บุคลากรในส านักงานฯ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และการน าไป

ปฏิบัติ อันจะส่งผลให้การด าเนินการของส านักงานฯ สามารถบรรลุผลตามเปูาประสงค์ที่วางไว้ได้ 
3. กรอบแนวทางการจัดท าแผนกลยุทธ์ 

ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ 1 ปีของส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) ประกอบไปด้วยการด าเนินการใน 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดตามรูปที่ 1-1  

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ผศอ.) จะมอบหมายให้คณะกรรมการ ซึ่งมีผู้บริหารระดับ             
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รศอ.) เป็นประธาน และมีผู้อ านวยการหรือผู้แทนจากส านักและ              
ศูนย์ต่าง ๆ ภายใน สศอ. ร่วมเป็นคณะกรรมการ  โดยมีฝุายเลขานุการมาจากส านักที่รับผิดชอบในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ของ สศอ. (ในปัจจุบันหมายถึง ส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค หรือ สม.) ด าเนินการในขั้นตอนที่ 1 ถึง 
3 ตั้งแต่การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ การก าหนดทิศทางขององค์กร จนถึงการก าหนดยุทธศาสตร์ ในกระบวนการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ผลผลิตและกิจกรรม  
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ภาพที่ 1-1  แผนภาพ (Flow Chart) การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ของ สศอ. 

 การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์  การก าหนดทิศทางขององค์กร 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  การก าหนดยุทธศาสตร์ 
 
ส่วนขั้นตอนที่ 3 ในกระบวนการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี นั้น                  

ฝุายเลขานุการฯ จะน าผลจากแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วไปด าเนินการกรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ส านัก
งบประมาณ (สงป.) และ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.อก.) แล้วน าเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะผู้บริหาร
ของ สศอ. ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้มีกรอบระยะเวลาในการจัดท าขั้นตอนที่ 1 ถึง ขั้นตอนที่ 3                       
อยู่ประมาณ 60 วัน (นับตั้งแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันจัดส่ง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักงานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) หรืออาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้ในกรณี                 
การทบทวนแผนกลยุทธ์ 

ส่วนขั้นตอนที่ 4 ในการน าแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลนั้น สศอ. จะด าเนินการตามกรอบ
ระยะเวลาภายในแผน เช่น การติดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี จะมีการติดตามเป็นรายไตรมาส (หรือรายเดือน
ตามความเหมาะสม) และประเมินผลเป็นรายปี ส่วนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จะมีการติดตามเป็นรายปี และประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดแผนทั้งนี ้มีรายละเอียดในการด าเนินการในแต่ละะขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis)  
ในการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ สศอ. จะด าเนินการ โดยมอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ รวบรวมข้อมูล/ปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้คณะท างาน/คณะกรรมการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน และสภาวะ

 

S 
W

O 

T 
 
 

สภาพแวดลอ้มภายใน 
 จดุแข็ง / จดุออ่น 

 ทรัพยากร/ลักษณะเฉพาะ 

 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 นวตักรรม/เทคโนโลย ี

 การคาดการณ์/การเปลีย่นแปลง

ทาง ศก. /สงัคม/การเมอืง 

ก าหนดวสิยัทศัน ์
 

ก าหนดพนัธกจิ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
 

ก าหนด
ตวัชีว้ดั 

KPI 
 

 กจิกรรม 

 ตัวชีว้ดั 
 ระยะเวลา 

 งบประมาณ 

 ผูร้ับผดิชอบ 

 

ก าหนดแผนปฏบิตักิาร 
(Action Plan) 
แผน 4 ปี / 1 ปี 

 

น าแผนไปปฏบิตั ิ
Plan Implementation 

 

การตดิตามและ
ประเมนิผล 

 

ขอ้มลูป้อนกลบั /Feedback 

นโยบายรัฐบาล / 
ยทุธศาสตร ์อก. 
 

หนา้ทีค่วาม  
รับผดิชอบ สศอ. 

ผลการด าเนนิการที่
ผา่นมา/ความเสีย่ง 
 

ความคาดหวงัของ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 

ก าหนดเป้าประสงค ์
 

ก าหนดคา่นยิม 
 

ก าหนดวฒันธรรม 
 

กลยทุธห์ลกั 
 
ผลผลติ/กจิกรรม 
 

ขอ้มลูป้อนกลบั /Feedback 
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แวดล้อมภายนอกขององค์กร ซึ่งในการปฏิบัติ  สศอ. จะน าเอาปัจจัยอย่างน้อย 4 ด้าน มาพิจารณารวมกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร และท าการวิเคราะห์ร่วมกัน โดยแบ่งตามประเด็นการด าเนินงานได้ดังนี ้
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3.1.1  การรวบรวมปัจจัยตั้งต้น  
การรวบรวมปัจจัยต้ังต้นในการวิเคราะห์ที่ส าคัญ 4 เรื่อง ประกอบด้วย 
ปัจจัยที่ 1 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อันได้แก่ นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มภารกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในส่วนที่
เกี่ยวข้อง (ในบางกรณอีาจมีการน ารัฐธรรมนูญ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
ร่วมด้วย)  

ปัจจัยที่ 2  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สศอ. ตามที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย รวมถึง วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ สศอ. เคยก าหนดไว้ด้วย 

ปัจจัยที่ 3  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยรวมถึง ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ  ทั้งนี้หากมีข้อมูลเพียงพอให้น าผลการประเมินทั้งจากผู้ประเมินภายนอกและผู้ประเมินภายใน
องค์กร มาเป็นส่วนในการทบทวนด้วย  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในการด าเนินงาน เช่น ความ
เสี่ยงด้านการเงิน การเมือง ภัยพิบัติ สังคม และจริยธรรม และยังควรน าเรื่องความท้าทายที่ส าคัญขององค์กร อัน
ครอบคลุมทั้งด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้านทรัพยากรบุคคล มาพิจารณาร่วมด้วย 

ปัจจัยที่ 4  ความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจรวบรวมมาจาก                        
การส ารวจความต้องการ/ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการ ทั้งที่ สศอ. ส ารวจเอง 
หรือมีหน่วยงานเป็นกลางจากภายนอกส ารวจให้  หรืออาจมาจากการส ารวจที่ไม่เป็นทางการ เช่น การมอบหมาย
นโยบายจากผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม  การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุม สัมมนา หรือเสวนาต่างๆ ที่ได้
พบปะกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  นักวิชาการ สื่อมวลชน หรือส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรนั้น สศอ. จะพิจารณาจากปัจจัยภายในต่างๆ เช่น จุดแข็ง 

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

กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ และให้หมายรวมถึง จุดแข็ง และจุดอ่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน                   
การปฏิบัติงาน หรือเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย 

ปัจจัยที่ 2  ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Service) หมายถึง ประสิทธิภาพ                        
เชิงจ านวน เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน ของผลผลิตของส านักงาน รวมถึงประสิทธิผล และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ในบางกรณีอาจหมายรวมถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าของผลผลิตนั้นๆ และภาวะการแข่งขันใน                      
การให้บริการผลผลิตนั้นๆ ด้วย 

ปัจจัยที่ 3  ด้านการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร (Manpower) หมายถึง เรื่อง อัตราก าลัง คุณภาพ
บุคลากร การคัดเลือกบุคลากร การให้รางวัลและการลงโทษ ขวัญและก าลังใจ การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมผู้บริหารระดับต่างๆ การถ่ายทอดภูมิความรู้ก่อนเกษียณอายุ เป็นต้น 



    
แผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2559–2564   
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม              

6 

ปัจจัยที่ 4  ประสิทธิภาพด้านการเงิน (Money) หมายถึง ประสิทธิภาพทางการใช้จ่ายงบประมาณ และ                    
การระดมทุน (ถ้ามี) 

ปัจจัยที่ 5 การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (Material) หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้าง ความพร้อมใช้                     
ของครุภัณฑ์ การใช้ครุภัณฑ์ได้อย่างสมประโยชน์ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง 
เป็นต้น 
 ปัจจัยที่ 6 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง การวางแผนปฏิบัติการ การวิจัยและพัฒนา                    
การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล การจัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ การสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน วัฒนธรรมองค์กร และภาวะผู้น า เป็นต้น 

3.1.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 ปัจจัยภายนอก อันได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม การเมืองการปกครอง รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต เพ่ือก าหนดเป็นทิศทางในการด าเนินพันธกิจและกลยุทธ์
ของ สศอ. ต่อไป 

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

ปัจจัยที่ 2  ด้านเทคโนโลยี  (Technology) หมายถึง นวัตกรรม และความมีอยู่ของเทคโนโลยี เป็นต้น 
ปัจจัยที่ 3  ด้านเศรษฐกิจ (Economic) หมายถึง ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะการจ้างงาน อัตราดอกเบี้ย และ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เศรษฐกิจของประเทศหรือของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 
ปัจจัยที่ 4  ด้านกฎ ระเบียบ นโยบาย (Political and Legal Factors) หมายถึงปัจจัยเอ้ือ/อุปสรรคด้าน

การเมือง หรือนโยบายภาครัฐ และกฎหมายทั้งภายในและระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง  
3.1.4 การวิเคราะห์ SWOT 

 การวิเคราะห ์SWOT เป็นการประเมินสถานภาพของปัจจัยต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือดูความโน้มเอียงระหว่างจุดแข็ง 
(Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) โดยการน าปัจจัยแต่ละ
ประการมาจับคู่กันและก าหนดเป็นกลยุทธ์ต่างๆ หรือที่เรียกกันว่าการจัดท า TOWS Matrix และสรุปความเป็นไปได้ที่
จะมีกลยุทธ์ต่างๆ เช่น  
 SO Strategies เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งภายในองค์กร  
 WO Strategies เป็นการลบล้างจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น  
 ST Strategies เป็นการหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดโดยอาศัยจุดแข็ง 
 WT Strategies เป็นการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจ ากัด เป็นต้น  
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3.2 การก าหนดทิศทางขององค์กร (Strategic Direction Setting)  
ในขั้นตอนที่ 2 การก าหนดทิศทางขององค์กร คณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมาย จะร่วมกันวิพากษ์ วิจารณ์ 

ประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปัจจัยที่เก่ียวข้องในข้ันตอนที่ 1 เพื่อก าหนดทิศทางของ สศอ. ดังนี้  
3.2.1 วิสัยทัศน์ 
 หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น เป็นข้อความซึ่งก าหนดทิศทางของพันธกิจ/

ภารกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวัง หรือประสงค์จะเป็นหรือมีในอนาคต 
ซึ่งมาจากการประเมินสถานภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ผสานกับการระบุถึงจุดมุ่งหมายหลัก ความสามารถเฉพาะ
และคุณค่าหลักขององค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ดีควรก าหนดให้ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นภาพในเชิงบวก ปลุกเร้า และ
ดึงดูดใจ 

3.2.2 พันธกิจ 
หมายถึง หน้าที่ความรับผิดชอบหรือบทบาทซึ่งองค์กรก าหนดจะท าในช่วง เวลาที่อยากให้วิสัยทัศน์ส าเร็จ      

โดยสอดคล้องกับกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงาน 
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3.2.3 เป้าประสงค์ 
หมายถึง ขอบข่ายของผลสัมฤทธิ์หลักที่หน่วยงานต้องการให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน สังคม หรือประเทศชาติใน

อนาคต โดยระบุถึงกลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการที่ชัดเจนและผลประโยชน์ที่กลุ่มเปูาหมายได้รับที่มีความสัมพันธ์กับ  
พันธกิจโดยตรง รวมถึงสภาพในอนาคตหรือระดับผลการด าเนินงานที่ต้องการให้บรรลุ โดยเปูาประสงค์เป็นได้ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว  

3.2.4 ค่านิยมองค์กร 
 หมายถึง หลักการชี้น า หรือพฤติกรรมที่องค์กรหรือคนในองค์กรคาดหวังที่จะปฏิบัติ ค่านิยมจะเป็นตัวสะท้อน
หรือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง และค่านิยมจะเป็นตัวสนับสนุนหรือชี้น าการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนใน
องค์กร และเป็นตัวช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร 

3.2.5 วัฒนธรรมองค์กร 
หมายถึง แนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติส าหรับองค์กรที่สมาชิกทุกคนในองค์กรรับรู้และรับทราบ และ                     

ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเครื่องช่วยในการก าหนดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจใดๆ ว่าสมควรท าได้
หรือไม ่

3.3 การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 
ในขั้นตอนที่ 3 การก าหนดยุทธศาสตร์คณะท างาน/คณะกรรมการฯ ทีไ่ด้รับมอบหมาย จะน าข้อมูลและความรู้

ต่างๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ และการก าหนดทิศทางองค์กร มาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ในระดับและ
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด ซึ่งการจัดท า
ยุทธศาสตร์นั้นเป็นการก าหนดแนวทาง วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุถึง
วิสัยทัศน์ และภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ โดยอาจก าหนดเรื่องที่เก่ียวข้องได้ ดังนี้ 

3.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
คือประเด็นส าคัญ หรือประเด็นที่องค์กรจะต้องมุ่งเน้นในการพัฒนาภายใต้กรอบระยะเวลาของวิสัยทัศน์          

โดยคณะกรรมการฯ จะช่วยกันพิจารณาถึงประเด็นที่ส าคัญและควรด าเนินการในช่วงกรอบระยะเวลาของวิสัยทัศน์ 
และหากมีประเด็นที่ยังไม่สามารถพัฒนาได้หรือควรพัฒนาในระยะเวลาถัดไป ก็อาจตัดประเด็นดังกล่าวออกไปก่อน 
และภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ควรมีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่สอดรับกัน และสามารถเชื่อมโยงถึง
เหตุและผลภายใต้มิติต่างๆ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการได้ เพ่ือที่จะได้ทราบถึงความส าคัญ และล าดับการมุ่งเน้นได้ 

3.3.2 ตัวช้ีวัด และเป้าหมาย 
เป็นการก าหนดตัวชี้วัดที่จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์กรบรรลุเปูาประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่                       

โดยคณะกรรมการ/คณะท างาน จะช่วยกันเสนอตัวชี้วัดออกมาให้ได้มากที่สุดก่อน แล้วจึงก าหนดเกณฑ์ในการเลือก
ตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้วัดนั้นสามารถสะท้อนเปูาประสงค์ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ ทรัพยากรหรือต้นทุนที่ต้องใช้ในการเก็บ                     
ตัวข้อมูลตัวชี้วัดนั้น ฯลฯ โดยทุกเปูาประสงค์จะต้องมีตัวชี้วัดมาก ากับอย่างน้อย 1 ตัว ซึ่งเมื่อสามารถเลือกตัวชี้วัดได้
แล้ว จะร่วมกันก าหนดค่าเปูาหมายของแต่ละตัวชี้วัด หรือค่าตัวเลขที่องค์กรต้องการจะบรรลุของตัวชี้วัดแต่ละประการ 
ทั้งนี้ค่าเปูาหมายตัวชี้วัดแต่ละตัว ควรก าหนดระยะเวลาด้วยว่าจะบรรลุหรือส าเร็จเมื่อใด 
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3.3.3 กลยุทธ์หลัก 
เป็นการก าหนดแนวทาง มาตรการ หรือวิธีการด าเนินงานส าคัญๆ อันถือเป็นกุญแจส าคัญต่อการบรรลุ

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ได้มีการก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นเงื่อนไขในการมอบหมายงานให้ “เจ้าภาพ” หรือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบต่างๆ รับไปด าเนินการต่อ 

3.3.4 ผลผลิต กิจกรรม และเป้าหมาย 
นอกจากการพิจารณาในด้านประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักแล้ว คณะกรรมการฯ จะพิจารณาถึงผลผลิต 

และกิจกรรมของหน่วยงานควบคู่กันไปด้วย โดย ผลผลิตหมายถึงการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก                       
การด าเนินการตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงาน ส่วนกิจกรรมในท่ีนี้ หมายถึง กิจกรรมหลัก ที่ก่อให้เกิดผลผลิตนั้น
โดยตรง (ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ อาจจะต้องพิจารณากิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลผลิตควบคู่กันไป
ด้วย เพ่ือความสมบูรณ์) หลังจากที่มีการก าหนดผลผลิต และกิจกรรมแล้ว ให้คณะกรรมการฯ ระดมความคิดเห็นเพ่ือ
ก าหนดค่าเปูาหมายของผลผลิตที่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาตามแผนกลยุทธ์ในภาพรวม และในแต่ละปีด้วย 

เมื่อคณะท างาน/คณะกรรมการฯ จัดท าจนถึงขั้นตอนนี้ ฝุายเลขานุการฯ จะรวบรวมจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์ฯ 
ของ สศอ. เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารของ สศอ. พิจารณา โดยบางกรณีผู้บริหารอาจมอบให้น าเสนอ
เจ้าหน้าที่ใน สศอ. ทั้งหมดเพ่ือให้ความเห็นก่อนก็ได้ หากผู้บริหารฯ เห็นชอบจะน าเวียนให้ส านัก/ศูนย์ต่างๆ ถือปฏิบัติ
เป็นทิศทางการท างานต่อไป รวมถึงน าขึ้นเว็บไซต์ และ/หรืออินเทอร์เน็ตของส านักงานฯ เพ่ือใช้อ้างอิงด้วยอีกทางหนึ่ง  

3.3.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สศอ. ฝุายเลขานุการและคณะกรรมการฯ จะน าประเด็นยุทธศาสตร์ 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ ที่ได้จัดท าขึ้นมารวบรวมลงในในแบบฟอร์มตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ก าหนด (เช่น แบบฟอร์มของ ส านักงาน ก.พ.ร. และ แบบฟอร์มของ ส านักงบประมาณ) ขณะเดียวกัน                          
คณะกรรมการฯ  อาจจะร่วมกันคิดโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการเพ่ือให้สามารถบรรลุค่าเปูาหมายของตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ หรืออาจจะขอใหส้ านัก/ศูนย์ต่างๆ ภายใน สศอ. พิจารณาเสนอโครงการที่สอดคล้องก็ได้ 

3.3.6  แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้น จะด าเนินการโดยยึดเวลาตามปฏิทิน

งบประมาณประจ าปีของส านักงบประมาณ เริ่มต้นจากการทบทวนการก าหนดเปูาหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม 
และตัวชี้วัดผลส าเร็จในปีงบประมาณก่อนหน้า ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  และการจัดท ารายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่าย โดยใน
กระบวนการจัดท ารายละเอียดวงเงินนั้น กระบวนการหลักอย่างหนึ่งได้แก่การประสานให้ส านัก/ศูนย์ จัดท าแนวคิด
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งภายใต้งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน ซึ่งอาจจะทั้งที่เคย
ก าหนดกรอบไว้เดิมตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ/หรือปรับปรุงขึ้นใหม่ให้ มีความทันสมัย และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท าค าของบประมาณ (จากกลุ่มคลังและพัสดุ 
ส านักบริหารกลาง : กคพ.สบก.) และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (จากส านักนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค : สม.) จะประสานในการคัดเลือก/จัดล าดับงาน/โครงการที่มีความส าคัญ (โดยเฉพาะในงบ
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รายจ่ายอ่ืน) โดยอาจผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร และ/หรือคณะผู้บริหาร สศอ.  เมื่อได้รายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
เบื้องต้นแล้ว จึงด าเนินการน าเสนอส านักงบประมาณ และสภาผู้แทนราษฎรตามกระบวนการในปฏิทินงบประมาณต่อไป  

โดยหลังจากที่ทราบวงเงินงบประมาณประจ าปี ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ผู้รับผิดชอบใน
การจัดท างบประมาณ (กคพ.สบก.) และผู้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (สม.) จะขอให้ส านัก/ศูนย์ภายใน สศอ. จัดท า
แผนการด าเนินงาน และแผนการเบิกจ่ายเงิน ตามผลผลิต กิจกรรม โครงการ/งาน อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปี ของ สศอ. ซึ่งเมื่อจัดท าแล้วเสร็จ จะน าเรียนผู้บริหาร/คณะผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบน ามาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานประจ าปีต่อไป   

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

 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี การน าไปปฏิบัติ 
 

3.4 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ(Strategic Implementation) 

ในขั้นตอนที่ 4 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตินั้น ถือเป็นส่วนที่ส าคัญที่จะผลักดันให้ทิศทางและยุทธศาสตร์
ที่ก าหนดขึ้นสามารถไปสู่ความส าเร็จได้ ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินการในหลายส่วน เช่น  

3.4.1 การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก – เป็นการสื่อสารทิศทางขององค์กร รวมถึง
แผนปฏิบัติการ แนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แก่บุคลากรใน สศอ. ทุกระดับ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าใจ
ทิศทางการด าเนินการร่วมกัน รวมถึงเกิดแรงจูงใจ แรงบันดาลใจในการท างานให้ส่งผลถึงความส าเร็จขององค์กร  

3.4.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – เป็นการก าหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิธีการ
ประสานงาน อันจะส่งผลถึงความส าเร็จในการด าเนินงานตามพันธกิจของ สศอ. 

3.4.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน – เป็นการติดตามความคืบหน้าของผลการด าเนินงาน และ
การประเมินผลเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง หรือสิ้นสุดการด าเนินงาน ทั้งจากการประเมินผลภายในของ สศอ. และจาก
ผู้ตรวจประเมินภายนอก (เช่น ส านักงาน ก.พ.ร. หรือ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ) เพ่ือจะน าผลที่ได้ ไป
ใช้ปรับปรุง และทบทวนแผนกลยุทธ์ และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของ 
สศอ. ต่อไป 

3.4.4 การบริหารความเสี่ยงและทบทวนกลยุทธ์  - เป็นการก าหนดความเสี่ยง และแนวทางปฎิบัติเพ่ือ
ปูองกัน/หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์นั้นๆ รวมถึงแนวทางการทบทวนกลยุทธ์ในการด าเนินงานของ 
สศอ. หากมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมของ สศอ. อย่างมีนัยส าคัญ 

ซึ่งทั้ง 4 เรื่อง เป็นการด าเนินการจากหลายหน่วยงานในส านักงานฯ โดยบางเรื่องจะมีการมอบหมายให้มี
หน่วยงาน คณะท างาน หรือคณะกรรมการ ขึ้นมาพิจารณาเป็นการเฉพาะ ดังนั้นในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะแสดงเพียง
แนวทางการด าเนินงานโดยสังเขปในแต่ละเรื่องไว้ในบทที่ 5 ของเล่ม 

1. การทบทวน
การก าหนด
เป้าหมาย 

 

2. การจัดท า
รายละเอยีด

วงเงนิและค าขอ 

3. การประสาน
การปรับปรงุ
รายละเอยีด

วงเงนิ 

4. การจัดท า
แผนการ

ด าเนนิงาน/เบกิ

จา่ยเงนิ 

5. การจัดท า
แผนปฏบิตักิาร

ประจ าปี น าแผนไปปฏบิตั ิ
Plan Implementation 

 

การตดิตามและ
ประเมนิผล 
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ทั้งนี้ สรุปขั้นตอน/กิจกรรม กรอบระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นไปตามตารางที่ 1.1 และ 1.2  การรวบรวมปัจจัยและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นไปตาม
ตารางที่ 1.3 และแสดงการเปรียบเทียบกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ รวมถึงปัจจัยที่ใช้ในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ และ
ฉบับก่อนๆ หน้า ในตารางที่ 1.4 และ 1.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1.1 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ขั้นตอน ขั้นตอนกระบวนการ 
รายละเอียดของข้ันตอน

กระบวนการ 
ผู้เข้าร่วม 

ช่วงเวลาตาม
ปฏิทิน 

1 การวิเคราะห์ทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Analysis) 

1.1 การรวบรวมปัจจัยตั้งต้น ฝุายเลขานุการของ
คณะท างาน/คณะกรรมการฯ 
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 
ประสานขอข้อมูลจาก สม. / 
กพบ. /สบก. ที่รับผิดชอบ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อสิ้นสุดการ
ติดตามผล /               
การส ารวจในแต่ละ
รอบ (เช่น                     
สิ้นปีงบประมาณ
เป็นต้น) 

  1.2 การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายใน 

คณะท างาน/คณะกรรมการฯ 
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 

เมื่อมีแผนการ
บริหารราชการ
แผ่นดินใหม่ และ/
หรือมีการทบทวน
การวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กรตาม
สภาวะที่เปลี่ยนไป  

  1.3 การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายนอก 

คณะท างาน/คณะกรรมการฯ 
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 

  1.4 การวิเคราะห์ SWOT คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 

2 การก าหนดทิศทางของ
องค์กร (Strategic 
Direction Setting)  

2.1 การก าหนดวิสัยทัศน์ คณะท างาน/คณะกรรมการฯ
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 

เมื่อมีแผนการ
บริหารราชการ
แผ่นดินใหม่ และ/
หรือมีการทบทวน
การวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กรตาม
สภาวะที่เปลี่ยนไป  

 2.2 การก าหนดพันธกิจ คณะท างาน/คณะกรรมการฯ
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 

  2.3 การก าหนดเปูาประสงค์ คณะท างาน/คณะกรรมการฯ
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 

  2.4 การก าหนดค่านิยมองค์กร คณะท างาน/คณะกรรมการฯ
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 

  2.5 การก าหนดวัฒนธรรม
องค์กร 

คณะท างาน/คณะกรรมการฯ
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 

3 การก าหนดยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Formulation) 

3.1 การก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

คณะท างาน/คณะกรรมการฯ
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 

เมือ่มีแผนการ
บริหารราชการ
แผ่นดินใหม่ และ/
หรือมีการทบทวน
การวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กรตาม
สภาวะที่เปลี่ยนไป  

  3.2 การก าหนดตัวชี้วัด และ
เปูาหมาย 

คณะท างาน/คณะกรรมการฯ
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 

  3.3 การก าหนดกลยุทธ์หลัก คณะท างาน/คณะกรรมการฯ
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 
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ขั้นตอน ขั้นตอนกระบวนการ 
รายละเอียดของข้ันตอน

กระบวนการ 
ผู้เข้าร่วม 

ช่วงเวลาตาม
ปฏิทิน 

  3.4 การก าหนดผลผลิต 
กิจกรรม และเปูาหมาย 

คณะท างาน/คณะกรรมการฯ
ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ 

  3.5 การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการ
จัดท าแผนฯ /ส านัก-ศูนย์ที่
เกี่ยวข้อง/ ผู้บริหาร สศอ. 

ไม่เกิน 60 วัน 
(นับตั้งแต่แผน        
การบริหารราชการ
แผ่นดินประกาศใน
ราชกิจนุเบกษา 
จนถึงวันส่ง
แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) 

  3.6 การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 1 ปี  

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการ
จัดท าแผนฯ /ทุกส านัก-ศูนย์ 
/ผู้บริหาร สศอ. 
 
 
 

(ดรูายละเอียดใน
การวางแผน
ปฏิบัติการประจ าปี) 

4 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ (Strategic 
Implementation) 

4.1 การสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
ทิศทาง และกลยุทธ์หลัก 

บุคลากรทุกคนใน สศอ. เมื่อแผนกลยุทธ์ฯ /
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แล้วเสร็จ 

  4.2 การประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

บุคลากรที่รับผิดชอบในงาน
ที่ต้องประสานกับหน่วยงาน
อ่ืน 

ด าเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ 

  4.3 การติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน / ทุกส านัก-ศูนย์ 
/ ผู้บริหาร สศอ. 

แผนกลยุทธ์ฯ – 
ติดตามผลอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
ประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดแผน 
 
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี - 
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ขั้นตอน ขั้นตอนกระบวนการ 
รายละเอียดของข้ันตอน

กระบวนการ 
ผู้เข้าร่วม 

ช่วงเวลาตาม
ปฏิทิน 

ติดตามผลอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
/ ประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

  4.4 การบริหารความเสี่ยง คณะท างานควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง  /ทุก
ส านัก-ศูนย์ /ผู้บริหาร สศอ. 

ด าเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ  

 
 

ตารางท่ี 1.2 กระบวนการวางแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี 

ขั้นตอน ขั้นตอนกระบวนการ 
รายละเอยีดของข้ันตอน

กระบวนการ 
ผู้เข้าร่วม 

ช่วงเวลาตาม
ปฏิทิน 

1 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
1 ปี 

1.1 การทบทวนการก าหนด
เปูาหมาย และทบทวน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบการจัดท า
งบประมาณ/ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
การจัดท าแผนฯ /
ผู้บริหาร สศอ. 

ประมาณ ต.ค. – 
ธ.ค. ของทุกปี 
(ก่อนปีงบประมาณ
ที่จะจัดท าแผนฯ) 

  1.2 การจัดท ารายละเอียดวงเงิน
และค าของบประมาณรายจ่าย 

เจ้าหน้าที ่สม. / 
เจ้าหน้าที่ กคพ.สบก. 
/ทุกส านัก-ศูนย์ /
ผู้บริหาร สศอ. 

ประมาณ ธ.ค. – 
ก.พ. (ปีถัดไป)ของ
ทุกปี (ก่อน
ปีงบประมาณท่ีจะ
จัดท าแผนฯ) 

  1.3 การประสานการปรับปรุง
รายละเอียดวงเงินและค าขอ 

เจ้าหน้าที ่สม. / 
เจ้าหน้าที่ กคพ.สบก. 
/ทุกส านัก-ศูนย์ /
ผู้บริหาร สศอ. 

ประมาณ มี.ค. – 
ส.ค. ของทุกปี 
(ก่อนปีงบประมาณ
ที่จะจัดท าแผนฯ) 

  1.4 การจัดท าแผนการ
ด าเนินงานและแผนการเบิก
จ่ายเงิน 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การจัดท างบประมาณ /
ทุกส านัก-ศูนย์ /
ผู้บริหาร สศอ. 

ประมาณ ส.ค. – 
ก.ย. ของทุกปี 
(ก่อนปีงบประมาณ
ที่จะจัดท าแผนฯ) 
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ขั้นตอน ขั้นตอนกระบวนการ 
รายละเอยีดของข้ันตอน

กระบวนการ 
ผู้เข้าร่วม 

ช่วงเวลาตาม
ปฏิทิน 

  1.5 การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบการจัดท า
แผนฯ /ทุกส านัก-
ศูนย์ /ผู้บริหาร สศอ. 

ประมาณ ก.ย. – 
ต.ค. ของทุกปี 
(ก่อนปีงบประมาณ
ที่จะจัดท าแผนฯ) 

 

ตารางท่ี 1.3 สรุปการรวบรวมปัจจัยและวิเคราะห์ข้อมูล ในการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอน
กระบวนการ 

ปัจจัยท่ี
ส าคัญ 

ข้อมูลและ
สารสนเทศ

ที่ใช้ 

ความถี่
ของ

ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

แนว
ทางการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 

การวิเคราะห์
ทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Analysis) 

1. ปัจจัย
ตั้งต้น 

     

1.1 ทิศ
ทางการ
พัฒนา
อุตสาหกร
รม 

- นโยบาย
รัฐบาล 

ประมาณ 
1-4 ปี/ครั้ง 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
http://www.cabinet.thaigov.go.

th/  

จ าแนกส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ

ภารกิจ 
สศอ. 

เจ้าหน้าท่ี สม. 
(ด้านแผน) 

 - แผนการ
บริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 

ประมาณ 
1-4 ปี/ครั้ง 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
http://www.nesdb.go.th/  

จ าแนกส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ

ภารกิจ 
สศอ. 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านแผน) 

 - แผน
ยุทธศาสตร์
กระทรวง
อุตสาหกรรม 

ประมาณ 
1-4 ปี/ครั้ง 

ส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

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

จ าแนกส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ

ภารกิจ 
สศอ. 

เจ้าหน้าท่ี สม. 
(ด้านแผน) 

 - แผนปฏิบัติ
ราชการกลุม่
ภารกิจ
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

ประมาณ 
1-4 ปี/ครั้ง 

ตรวจสอบจาก กลุ่ มพัฒนาระบบ
บริหาร ของ สศอ. และ ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 
(สอน.) 

จ าแนกส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ

ภารกิจ 
สศอ. 

เจ้าหน้าท่ี สม. 
(ด้านแผน) 

http://www.cabinet.thaigov.go.th/
http://www.cabinet.thaigov.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
http://www.industry.go.th/


    
แผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2559–2564   
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม              

16 

ขั้นตอน
กระบวนการ 

ปัจจัยท่ี
ส าคัญ 

ข้อมูลและ
สารสนเทศ

ที่ใช้ 

ความถี่
ของ

ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

แนว
ทางการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 

1.2 
อ านาจ
หน้าที่
ความ
รับผิดชอ
บของ 
สศอ. 

- กฎกระทรวง
แบ่งส่วน
ราชการ 
ส านักงาน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
- วิสัยทัศน์/
พันธกิจ 

จนกว่าจะมี
การ

เปลีย่นแปลง 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2551  
http://www.oie.go.th/  

- แผนกลยุทธ์ฯ สศอ. ฉบับล่าสุด 

แสดงอ านาจ
หน้าท่ี
ทั้งหมด 

เจ้าหน้าท่ี สม. 
(ด้านแผน) 

1.3 ผล
การ
ด าเนินงา
นที่ผ่านมา 

- ผลตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 

ปีละ 1 ครั้ง สม.สศอ. (เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ด้านการตดิตามประเมินผล) 

แสดงผล
ประมาณ 3 
ปีย้อนหลัง 

เจ้าหน้าท่ี สม. 
(ด้านติดตาม /

ด้านแผน) 

  -  ผลตาม
แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

ปีละ 1 ครั้ง สม.สศอ. (เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
ด้านการตดิตามประเมินผล) 

แสดงผล
ประมาณ 2-

3 ปี
ย้อนหลัง 

เจ้าหน้าท่ี สม. 
(ด้านติดตาม /

ด้านแผน) 

  - ผลตามค า
รับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

ปีละ 1 ครั้ง กพบ.สศอ.  แสดงผล
ประมาณ 3 
ปีย้อนหลัง 

เจ้าหน้าท่ี 
กพบ. / 

เจ้าหน้าที่ สม. 
(ด้านแผน) 

  - ผลตาม
แผนงาน/
โครงการ 
ส าคัญ (ผล
การเบิก
จ่ายเงิน) 

ปีละ 1 ครั้ง สบก.สศอ. (กลุม่คลังและพัสดุ) แสดงผล
ประมาณ 3 
ปีย้อนหลัง 

เจ้าหน้าท่ี สม. 
(ด้านติดตาม/

ด้านแผน) 

  - ความเสี่ยง
ในด้านต่าง ๆ  

ปีละ 1 ครั้ง คณะท างานควบคมุภายในและ
บริหารความเสี่ยง สศอ. 

แสดงผลการ
วิเคราะห์

ล่าสดุ 

คณะท างาน
ควบคุมภายในฯ 
/ เจ้าหน้าที่ 
สม. (ด้าน

แผน) 

  - ความท้า
ทายท่ีส าคัญ

ปีละ 1 ครั้ง คณะท างาน PMQA  แสดงความ
ท้าทาย

คณะท างาน 
PMQA / 

http://www.oie.go.th/
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ขั้นตอน
กระบวนการ 

ปัจจัยท่ี
ส าคัญ 

ข้อมูลและ
สารสนเทศ

ที่ใช้ 

ความถี่
ของ

ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

แนว
ทางการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 

ขององค์กร  ล่าสดุ เจ้าหน้าท่ี สม. 
(ด้านแผน) 

 1.4 ความ
ต้องการและ
ความ
คาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

- ผลการ
ส ารวจ
ภาพลักษณ์ 
ความต้องการ 
และความ
คาดหวังของ
ผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี   
(สศอ. ส ารวจ
เอง) 

ประมาณปี
ละ 1 ครั้ง 

สบก.สศอ. (กลุม่ประชาสัมพันธ์)  แสดง
สรุปผล
ความ

ต้องการ 
และความ

คาดหวังของ
ผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

กลุ่ม
ประชาสมัพันธ ์
/ เจ้าหน้าที ่
สม. (ด้าน

แผน) 

  - ผลการ
สัมมนารับฟัง
ความคิดเห็น 
และ/หรือ ผล
การส ารวจ
จาก
แบบสอบถาม
เรื่องแผนกล
ยุทธ์ฯ 
 

ประมาณ 2 
ปี 1 ครั้ง 

สม.สศอ.  
(เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดท า

แผน) 

แสดง
สรุปผลจาก
การสัมมนา 
และ/หรือ 

จาก
แบบสอบถาม 

เจ้าหน้าท่ี สม. 
(ด้านแผน) 

  - ผลการ
ส ารวจความ
พึงพอใจต่อ
การให้บริการ
ของ สศอ.  
(ส านักงาน 
ก.พ.ร. ส ารวจ
ให้) 

ปีละ 1 ครั้ง กพบ.สศอ.  
(ผลจากส านักงาน ก.พ.ร. ท่ีส ารวจ

ให้ส านักงานฯ ในแต่ละปี) 

แสดง
สรุปผล
ความพึง
พอใจ 

เจ้าหน้าท่ี สม. 
(ด้านแผน) 

 2. ปัจจัย
สภาวะ

การระดม
ความคิดเห็น
จาก

ประมาณ   
1-4 ปี/ครั้ง 

Tacit Knowledge จาก
คณะกรรมการ/คณะท างานทบทวน

ยุทธศาสตร์ฯ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ระดมความ
คิดเห็น 

คณะกรรมการ
ทบทวน

ยุทธศาสตร์ฯ 
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ขั้นตอน
กระบวนการ 

ปัจจัยท่ี
ส าคัญ 

ข้อมูลและ
สารสนเทศ

ที่ใช้ 

ความถี่
ของ

ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

แนว
ทางการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 

แวดล้อม
ภายใน 
ได้แก่ 
ความ
เหมาะสม
ของ
โครงสร้าง
องค์กร, 
ผลผลิต 
ผลลัพธ์ 
และความ
พึงพอใจ
ของ
ผู้ใช้บริกา
ร, การ
บริหาร
บุคคล
และการ
พัฒนา
บุคลากร, 
ประสิทธิ
ภาพด้าน
การเงิน, 
การ
บริหาร
พัสดุ การ
จัดซื้อจัด
จ้าง และ 
การ

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

รวมถึงการใช้ข้อมูลปัจจยัตั้งต้น 
ในข้อที่ 1 
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ขั้นตอน
กระบวนการ 

ปัจจัยท่ี
ส าคัญ 

ข้อมูลและ
สารสนเทศ

ที่ใช้ 

ความถี่
ของ

ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล 

แนว
ทางการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ 

บริหาร
จัดการ 

 3. ปัจจัย
สภาวะ
แวดล้อม
ภายนอก 
ได้แก่ 
ด้าน
สังคม/
วัฒนธรรม
ด้าน
เทคโนโลยี 
ด้าน
เศรษฐกิจ 
และด้าน
กฎ 
ระเบียบ 
นโยบาย 
การเมือง 

การระดม
ความคิดเห็น
จาก
คณะกรรมกา
ร/คณะท างาน
ทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ 
ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ประมาณ  
1-4 ปี/ครั้ง 

Tacit Knowledge จาก
คณะกรรมการ/คณะท างานทบทวน

ยุทธศาสตร์ฯ ท่ีได้รับมอบหมาย 
รวมถึงการใช้ข้อมูลปัจจยัตั้งต้นในข้อ

ที ่1 

ระดมความ
คิดเห็น 

คณะกรรมการ
ทบทวน

ยุทธศาสตร์ฯ 

 

ตารางที่ 1.4  เปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์ ของ สศอ. 

 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 
2551 - 2554 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  

2552 - 2555 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  
2555 - 2558 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  

2556 - 2559 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี 

2559 - 2564 
กระบวนการจัดท า - ด าเนินการโดย

คณะกรรมการ

ทบทวน

ยุทธศาสตร์ที่มี 

- ด าเนินการโดย

คณะกรรมการ

ทบทวน

ยุทธศาสตร์ที่มี 

- ด าเนินการโดย

คณะกรรมการ

ทบทวน

ยุทธศาสตร์ที่มี 

- ด าเนินการโดย

คณะกรรมการ

ทบทวน

ยุทธศาสตร์ที่มี 

- ด าเนินการโดย

คณะกรรมการ

ทบทวน

ยุทธศาสตร์ที่มี 



    
แผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2559–2564   
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม              

20 

 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 
2551 - 2554 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  

2552 - 2555 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  
2555 - 2558 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  

2556 - 2559 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี 

2559 - 2564 
รศอ. เป็น

ประธาน และมี

ผู้แทนจากทุก

ส านัก/ศนูย์ 

เป็นกรรมการ 

- ใช้ผลจากการ

จ้างทีป่รึกษาใน

ปี 2550 เป็นตัว

ตั้งต้น ซึ่งเป็น

การด าเนินการ

ภายใน สศอ. 

เป็นหลัก โดยมี

การฟังความเห็น

จากผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

รศอ. เป็น

ประธาน และ

มีผู้แทนจาก

ทุกส านัก/ศนูย์ 

เป็นกรรมการ 

- ทบทวนผล

จากปี 2551 – 

2554 โดยน า

ปัจจัยต่างๆ 

เช่น ความ

เสี่ยง ความทา้

ทาย ความ

ต้องการของ

ผู้รับบริการ 

ฯลฯ มาร่วม

พิจารณา

เพิ่มเติม 

รศอ. เป็น

ประธาน และ

มีผู้อ านวยการ

จากทุกส านัก/

ศูนย์เป็น

คณะกรรมการ 

(เพิ่มการมีส่วน

ร่วมของ

ผู้บริหาร 3 

ระดับ) 

- ทบทวนผล

จากปี  

     2552 – 2555  

รศอ. เป็น

ประธาน และ

มีผู้อ านวยการ

จากทุกส านัก/

ศูนย์เป็น

คณะกรรมการ  

- ทบทวนผล

จากปี 2555 – 

2558 โดยเพิ่ม

แนวคิดด้าน

ธรรมาภิบาล

และความ

โปร่งใส  

รศอ. เป็น

ประธาน และ

มีผู้อ านวยการ

จากทุกส านัก/

ศูนย์เป็น

คณะกรรมการ  

- ทบทวนผล

จากปี 2556-

2558 

การน าผลประเมิน
จากผู้ประเมิน
ภายนอกมา
ปรับปรุง 

- ใช้แนวทางการ

ด าเนินการจาก

ที่ปรึกษาเมื่อปี 

2550 มาเป็น

แนว 

- ใช้แนวทาง 

PART ของ 

ส านัก

งบประมาณ 

(ปี 2551) ใน

หัวข้อ  

ก-1 ถึง ก-6 

และ ข-1 ถึง 

ข-7 มา

พิจารณา

ปรับปรุงแผน

- ใช้ผลตามค า

รับรองของ 

ส านักงาน 

ก.พ.ร. /

รายงานผลการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

สตป.สปอ. /ผล

การส ารวจ

ความต้องการ

จากผู้มีส่วนได้

- ใช้ผลตามค า

รับรองของ 

ส านักงาน 

ก.พ.ร. /

รายงานผลการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

สตป.สปอ. /

ข้อแนะน าของ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบและ

- ใช้ผลตามค า

รับรองของ 

ส านักงาน 

ก.พ.ร. /

รายงานผลการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

สตป.สปอ. /

ข้อแนะน าของ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบและ
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 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี 
2551 - 2554 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  

2552 - 2555 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  
2555 - 2558 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  

2556 - 2559 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี 

2559 - 2564 
ยุทธศาสตร์ให้

ครบถ้วน (ในปี

ที่จัดท าส านัก

งบประมาณมี

การให้คะแนน

กลับมายัง

หน่วยงาน) 

ส่วนเสีย มา

ปรับปรุง

กระบวนการ

จัดท าแผนให้

ชัดเจนมากขึ้น  

ประเมินผล

ภาคราชการ 

(ค.ต.ป.) ผล

การส ารวจ

ความต้องการ

จากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มา

ปรับปรุง

กระบวนการ

จัดท าแผนให้

ชัดเจนมากข้ึน  

ประเมินผล

ภาคราชการ 

(ค.ต.ป.) ผล

การส ารวจ

ความต้องการ

จากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย มา

ปรับปรุง

กระบวนการ

จัดท าแผนให้

ชัดเจนมากข้ึน 

การน าผลประเมิน
จากผู้ประเมิน
ภายในมาปรับปรุง 

- ไม่มี - ใช้แนวค าตอบ 

PMQA ปี 

2552 มา

พิจารณา

ปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตร์ให้

ครบถ้วน 

- ใช้ผลค าตอบ 

PMQA ปี 

2554 มา

ปรับปรุง

กระบวนการ

จัดท าแผนให้

ครบถ้วน 

- ใช้ผลค าตอบ 

PMQA ปี 

2555 มา

ปรับปรุง

กระบวนการ

จัดท าแผนให้

ครบถ้วน 

- ใช้ผลค าตอบ 

PMQA ปี 

2558 มา

ปรับปรุง

กระบวนการ

จัดท าแผนให้

ครบถ้วน 
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ตารางที่ 1.5 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ/แผนกลยุทธ์ ของ สศอ. 
 แผนปฏิบัติ

ราชการ 4 
ปี 

2551 - 
2554 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  
2552 - 
2555 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  

2555 - 
2558 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  
2556 - 
2559 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี 

2559-2564 

ก. ปัจจัยตั้งต้น      

1. ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ 

     

1.1 นโยบายรัฐบาล   (update 
54) 

  (update 
58) 

1.2 แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน 

  (update 
54) 

  

1.3 แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

  (update 
53) 

(update 
56) 

 (update 
59) 

1.4 แผนปฏิบัติราชการของ
กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

-     

2. อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของ สศอ. ตามที่ได้บัญญัติไว้ตาม
กฎหมาย 

- (update 
51) 

   

3. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา      

3.1 ตามแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี /ประจ าปี 

-  (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 

3.2 ตามตัวชี้วัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ 

-  (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 

3.3 ตามแผนงาน/โครงการ -  (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 

3.4 ความเสี่ยงในดา้นต่างๆ 
เช่น ดา้นการเงิน สงัคมและ
จริยธรรม 

-  (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 

3.5 ความท้าทายที่ส าคัญ
ขององค์กร 

-   (update 
54) 

 (update 
55) 

(update 
58) 
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 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 

ปี 
2551 - 
2554 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  
2552 - 
2555 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  

2555 - 
2558 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  
2556 - 
2559 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี 

2559-2564 

4. ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

4.1 ผลส ารวจภาพลักษณ์ 
ความต้องการ ความ
คาดหวัง 

-   (update 
54) 

 (update 
55) 

- 

4.2 สัมมนา/แบบสอบถามรับ
ฟังความคิดเห็นแผนกลยุทธ ์

  (update 
54) 

 (update 
58) 

4.3 รายการผลส ารวจความ
พึงพอใจต่อการให้บริการ 

-   (update 
53) 

 (update 
55) 

- 

ข. ปัจจัยภาวะแวดล้อมภายใน      

1. ด้านความเหมาะสมของ
โครงสร้างองค์กร 

  (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 

2. ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

  (update 
54) 

(update 
55) 

- 

3. ด้านการบริหารบุคคลและ
การพัฒนาบุคลากร 

  (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 

4. ด้านการเงิน   (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 

5. การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง   (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 

6. การบริหารจัดการ   (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 

ค. ปัจจัยภาวะแวดล้อมภายนอก      

1. ด้านสังคม/วัฒนธรรม   (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 

2. ด้านเทคโนโลยี   (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 
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 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 

ปี 
2551 - 
2554 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  
2552 - 
2555 

แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  

2555 - 
2558 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี  
2556 - 
2559 

แผนกลยุทธ์
ประจ าปี 

2559-2564 

3. ด้านเศรษฐกิจ   (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 

4. ด้านกฎ ระเบียบ นโยบาย 
การเมือง 

  (update 
54) 

(update 
55) 

(update 
58) 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์  

(Strategic Analysis) 

1. ปัจจัยตั้งต้น 
ส าหรับในหัวข้อปัจจัยตั้งต้นนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลในอดีตของปัจจัยตั้งต้นที่ส านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) ซึ่งผลเป็นดังนี้ 

1.1 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีนโยบาย/แผนที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. ดังนี้ 
1.1.1 กรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 

1.1.1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 
                             1. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

- พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ 
- ขยายขีดความสามารถและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานและท่าเรือภูมิภาค 
- ส่งเสริมการลงทุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องในภาคขนส่ง 
- ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารโลจิสติกส์ของประเทศ 
- ลงทุนด้านพลังงาน 
- พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมบรอดแบนด์ของประเทศ 

2. การสนับสนุนการเป็นรากฐานการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่ที่จะเป็น                    
แรงขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจระยะต่อไป รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมโยง            
กับอุตสาหกรรมและบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

3. การลงทุนเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
4. การใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 

1.1.1.2 การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 
1. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
    - เร่งส่งเสริมสังคมนวัตกรรม 
- สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
- ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ 
- พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโลโนยี วิจัย และนวัตกรรม 
- ด้านการลงทุนการวิจัยและพัฒนา 
- ด้านบุคลากรวิจัย 
- ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
- ด้านการบริหารจัดการ 
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2. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
- สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังและแรงงาน 
- การพัฒนาและยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ 

3. การพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
4. การเพ่ิมขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจให้ SMEs 
5. การส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
6. การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

-  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
-  ปรับโครงสร้างภาคบริการ 
- เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจ 
- พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจภาคบริการที่มีศักยภาพในการเติบโต

และมีส่วนสนับสนุนภาคการผลิตให้มีประสิทิภาพในการแข่งขัน 
- สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
- ปรับโครงสร้างภาคการค้าและการลงทุน 
- พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า 
- สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
- สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาด สาขาการผลิต                

และการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านและในภูมิภาค 
1.1.1.3 การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร 

1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดระบบการผลิตให้ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ และความต้องการของตลาด                                

ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
3. การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร 
6. การเร่งพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
7. การส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวทางของมูลนิธิปิดทองหลังพระ 
8. การสนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทภาคเกษตรให้มีความยั่งยืน 
9. การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร 
10. การสร้างบุคลากรด้านการเกษตร 
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1.1.1.4 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
3. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

1.1.1.5 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
1.  การสร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่ม               

ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
2. การสร้างความมั่นคงทางรายได้และโอกาสในการประกอบอาชีพ 
3. การพัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ 
4. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
5. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ 
6. การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 
7. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

1.1.1.6 การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค 
1. การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2. การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก 
- แก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก 
- สนับสนุนการปรับเปลี่ยนกิจการหรือกระบวนการผลิตให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนและการเป็นฐานเศรษฐกิจ

หลักของประเทศ 
3. การพัฒนาโครงสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 
     - พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัยเพ่ือเตรียมความพร้อม

รองรับการเข้าสู่เมือง 
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการเมือง 

4. การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงในประเทศและภูมิภาค 
- พัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
- พัฒนาโครงข่ายระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ 
- พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการผ่านแดนที่มีความคล่องตัว               

ในประตูการค้าชายแดนที่ส าคัญ 
1.1.1.7 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. รักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
- ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
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- อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
- การคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
- วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ 
- จัดให้มีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน 

2. บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
3. การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 
5. การให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
6. การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
7. การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
- บูรณาการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผนงาน 
- เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ 
- พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
- พัฒนาระบบฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย 

8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
1.1.2 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ 

เพ่ือประชาชน การสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ  ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 

นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
 1. ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ             
ทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน
โดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมอาเซียนและการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบ           
เฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระท าอันเป็นโจรสลัด            
การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้
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กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล             
การปรับปรุงระบบการเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

 2. พัฒนาและเสริมสร้างศัยกภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม             
ในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการปูองกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพา
ตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ปูองกันประเทศได้ พร้อมทั้งน าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การปูองกันบรรเทา             
สาธารณภัย การักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยมุ่งระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วน            
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก ให้สามารถด าเนินงานร่วมกัน
เป็นเครือข่ายได ้
 3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ                    
เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 
 นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   
 รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่
จะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะท่ีต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1. กระตุ้นการลงทุน โดยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่นักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น 
การน าโครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท าเป็นโครงการร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศ              
การลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน  
 2. ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการ
และเอกสารอ่ืนๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออก                
ซึ่งครอบคลุมถึงการค้าขายแดนที่มีความส าคัญมากขึ้น 
 6. ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ 
เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตใหมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้แก่
อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
และแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้             
การออกแบบสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบ
อัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 
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 7. เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการ  
ทางการเงินและการลงทุนขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสการลงทุน
ในต่างประเทศ 

 8. ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่ง
จะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการ ผลิต              
และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัล และใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ 
และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

 นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประเทศอาเซียน 
 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิด

ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆ ให้พร้อม การเร่งด าเนินการเตรียม
ความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฏระเบียบ การอ านวยความสะดวก            
ทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส                       
ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับ
ประชาชนอาเซียน 

 1. เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย                
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม               
ที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุนภายใต้                
กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เร่ งขยายการจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน              
ของสินค้าด้านการตรวจและรองรับมาตรฐานโดยให้ความส าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะ               
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการปรับกฏเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ              
หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการตั้งส านักงาน
ปฏิบัติงานประจ าภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุน
ของภูมิภาคในที่สุด 

  2.  พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้  รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการ                
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ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการ
ผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยเข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียน                    
มาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่มีผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติม                
อีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย เพ่ือขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น                    
ทั้งในอาเซียนและตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 3. พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่ม ที่มีข้อตกลงในการเปิด
เสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม                      
ที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือใช้ใน
การประเมินค่าจ้างแรงงาน  
 4. เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ าโขง              
6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือ                   
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ าโขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผ่นแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุน               
ให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 5.  ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป               
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาด               
ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ต่างๆ 
ภายในประเทศด้วย 

 6.  พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
บริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุง
โครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ Nationnal Single Window (NSW) และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า                
และการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่     
ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท าให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์
สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น
จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

        นโยบายที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์             
กับการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 1. เร่งรัดควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยมีความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก 
ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งรัดก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
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ก าจัดขยะในพ้ืนที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูป                 
เป็นพลังงานกจ็ะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ 
โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน 
ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับและติดตามตรวจสอบ                      
และเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล                 
และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฏหมายและการบังคับใช้
กฏหมายอย่างเด็ดขาด 

  ในระดับพ้ืนที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและการขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาการปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1.1.3  ข้อสั่งการคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี 
 ด้านเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2. เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558  
3. การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร 
4. ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
5. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพ SMEs  
6. การแก้ไขปัญหายางพารา 
7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
9. มาตรการปูองกันอัคคีภัยในโรงงาน 
10. การพัฒนาการส่งออกของประเทศ 
11.เตรียมอุตสาหกรรมเบา เพ่ือสร้างอาชีพให้คนในพ้ืนที่ 
12. ด าเนินการพิจารณารับรองมาตรฐานเครื่องเก่ียวข้าว 
13. จัดตั้งโรงงานแปรรูปข้าวและโรงงานแปรรูปยางพารา 
14. การลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต 
15. เร่งรัดการจัดตั้งเมืองยางพารา (Rubber City) 

ด้านสังคม 
1. เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ให้ทุกหน่วยงานน าข้อมูลโครงการพระราชด าริต่างๆ ไปใช้ 
3. จัดท ารายงานข้อเท็จจริง กรณีการท าเหมืองแร่โพแทช 
4. ก าหนดมาตรการก าจัดขยะอิเล็คทรอนิกส์ 
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5. การยกเลิกการใช้แร่ใยหิน 
ด้านกฎหมาย 

1. เร่งเสนอกฎหมายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนโดยเร็ว 
2. ความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม 

ด้านบริหารราชการแผ่นดิน 
1. จัดตั้งศูนย์ One Stop Service และ ศูนย์ NSW 
2. เผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงาน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
3. การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

1.1.4  นโยบายรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
1.1.4.1 นโยบายรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

            นโยบายระยะสั้น 
                     เร่งกระจายเงินจากภาครัฐ โดยปล่อยกู้เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ 

SMEs ผ่านกลไกของกองทุนหมู่บ้านตามมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เป็นการสร้าง            
สภาพคล่องให้กับประชาชน โดยปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000-20,000 บาท และเลื่อนระยะเวลาการใช้หนี้จากเดิม 5 ปี 
เป็น 7 ปี เพ่ือลดภาระการผ่อนต่องวดให้น้อยลง อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ซึ่งหากน าไปประกอบ
อาชีพและมีการสร้างรายได้ที่ชัดเจน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
                     นโยบายระยะยาว 

สร้างสมดุลและความเข้มแข็ง โดยผลักดัน Social Enterprise และ Local Economy             
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมไปพร้อมๆ กับการด าเนินธุรกิจ ซึ่งจะต้องวางรากฐานเศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
เพ่ือสร้างความสมดุลภายในและภายนอกประเทศ โดยควรน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ เพ่ือให้ท้องถิ่น
แข็งแกร่ง โดยไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง ด้วยการท าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอท็อป                
และวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนให้เอกชนได้สิทธิประโยชน์หากลงทุนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันประเทศไทยจะต้องเร่ง
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าส่งออก ด้วยการสร้างระบบคลัสเตอร์โดยเน้นซุปเปอร์คลัสเตอร์ อาทิ ยานยนต์ อาหาร ปิโตรเคมี 
ไอที และภาพยนตร์ โดยการให้สถาบันศึกษาและนักวิจัยจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ผ่านการให้สิทธิ
ประโยชน์จูงใจกลุ่มคนเหล่านี้ ที่มากกว่าการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งหากประสบความส าเร็จ จะท าให้สามารถ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะสินค้าเพ่ือแข่งขันกับต่างชาติได้  
               นอกจากนี้ ให้มีการยกระดับเทคโนโลยีของเอกชน โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ               
เพ่ือผลักดัน ให้เกิดการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่  ๆขึ้นมา  

ส่วนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของประเทศ จะเน้นการลงทุนแบบ PPP ซึ่งเป็น
รูปแบบการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน ซ่ึงจะท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น  
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1.1.4.2 นโยบายปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าและ SMEs เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น เช่น ช่วยค้ าประกัน 

และปล่อยกู้เพ่ือประคองเศรษฐกิจ รวมทั้งผลักดันการลงทุนให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดท าคลัสเตอร์ อาทิ อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น                
มีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการวิจัยของ TDRI 
ไปพิจารณาปรับโครงสร้างอย่างเร่งด่วน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง  เพ่ือจะได้ใช้ประโยชน์                      
จากอุตสาหกรรมอ้อยได้เต็มที่มากข้ึน และลดภาระของรัฐบาลในการจ่ายเงินชดเชยให้น้อยลง ส่วนในด้านการปรับปรุง
ผังเมืองจะเน้นปรับปรุงเพ่ือรับกับปัญหาภัยพิบัติ ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต   

                   ในการจัดการกากอุตสาหกรรม จะบังคับใช้กฎหมาย โดยก าหนดให้รถขนส่งกาก
อุตสาหกรรมอันตรายทุกคันจะต้องติดตั้งระบบจีพีเอส ติดตามยานพาหนะจากต้นทางไปยังปลายทาง เพ่ือปูองกัน            
การลักลอบน ากากอุตสาหกรรมไปทิ้งนอกระบบ ในด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก าลังอยู่ในขั้นตอน
น าเสนอจังหวัดและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและน าไปด าเนินการ รวมถึงการเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและมอบหมายสั่งการ ส่วนการด าเนินโครงการเมืองยาง (Rubber City) จะสอดคล้อง               
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง โดยก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาง เป็นอุตสาหกรรมเดิม  
ที่เป็นฐานรายได้ของประเทศ ท าให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ท้ังในพ้ืนที่อุตสาหกรรมและธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน  

                      นอกจากนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลอุตสาหกรรม มีการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทผลิตภาพฯ และการแก้ไขเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ได้รับข้อมูล                  
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถน าไปต่อยอด ประยุกต์ใช้ และประกอบการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

1.1.5  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม  

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564  ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1) การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
 2) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 3) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 4) การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักที่เก่ียวข้องกับ สศอ.  ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ 
1.การเสริมสร้าง
ศักยภาพของภาค 
อุตสาหกรรมให้
เติบโตและเข้มแข็ง 
 

1.ผลิตภาพ 
(TFP) ของ
ภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 
(% CAGR) 

1. ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนา 
รวมถึงการต่อ
ยอดงานวิจัย 
และการ

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่เป็น SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน OTOP เพื่อกระจายรายได้และสร้างความเป็นธรรมให้สังคมมากขึ้น 
1.2 ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมเพือ่ลดต้นทุนการผลิต 
1.3 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ 
เป้าประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรม         
ที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศและ 
อุตสาหกรรม              
ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจในอนาคต 
โดยเน้นการวิจัยและ
พัฒนาการต่อยอด
งานวจิัยการประยุกต์ 
ใช้วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและพัฒนา
มาตรฐาน ให้ภาค 
อุตสาหกรรมตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า                    
มีความสามารถ              
ในการแข่งขันใน
ระดับที่สูงขึ้น 

2. ต้นทุน             
โลจิสติกส์ของ
ภาคอุตสาหกรรม
ต่อ GDP ลดลง
เฉลี่ยต่อป ี
3. ร้อยละของ
จ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่
ได้รับการพัฒนา
มีผลิตภาพ 
เพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละของกลุ่ม
อุตสาหกรรม
เปูาหมายมีมูลค่า
ผลิตภณัฑ์เพิ่มขึ้น 
5. จ านวน
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ (ราย) 
5.1 จ านวน
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการรับรอง 
มอก. (ราย) 
5.2 จ านวน
ผู้ประกอบการที่
ได้รับการรับรอง 
มผช. (ราย) 
 

ประยุกต์ใช้ 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และ
ดิจิทัล ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม 

Digital Technology ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต 
1.4 สนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไปสู่การเป็น Industry 4.0 
1.5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี(ในสถานประกอบการ) ที่เหมาะสม 
(Appropriate Technology) กับศักยภาพของพื้นที่และอุตสาหกรรม 
1.6 ให้การส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพในการประดิษฐ์คิดค้น เพื่อพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
1.7 ยกระดับผู้ประกอบการจากผู้รับจ้างผลิต เป็นผู้พัฒนาตราสินค้า (OBM) 
และสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนาการออกแบบ การวิจัยและ
พัฒนา และการสร้างตราสินค้า 
1.8 ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม          
สู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น 

 6. จ านวน             
คลัสเตอร์
อุตสาหกรรมที่
เป็นศูนย์กลางใน
การผลิตและการ
เพิ่มมูลค่า 
(Industrial  

2. พัฒนา
ผู้ประกอบการ
และบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม
ตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้เป็น       
ผู้มีสมรรถนะสูง 

2.1 สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการปรับตัว รวมทั้งการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต อาทิ 
กระแสสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.2 ให้การสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรภาค อุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบ
จากการขาดแคลนแรงงานฝีมือ 
2.3 ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ 
Hub) ของ
อาเซียน 

ทั้งด้านทักษะ
การผลิต การ
บริหารจัดการ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

2.4 สร้างค่านิยมการเป็นผู้ประกอบการ หรือการเป็นแรงงานวิชาชีพ
อุตสาหกรรม 
2.5 สร้างสังคมผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง 

  3.เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
การจัดการ         
โลจิสติกส์ และ
โซ่อุปทาน               
ของภาค 
อุตสาหกรรมให้มี
ความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน 

3.1 บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ เช่น แรงงาน 
พลังงาน น้ า วัตถุดิบทางการเกษตร โลจิสติกส์ ฯลฯ  เพื่อลดผลกระทบจาก
ต้นทุนที่จะเพิ่มสูงขึ้น 
3.2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 
 

  4. ส่งเสริมและ
พัฒนา
อุตสาหกรรมที่ใช้
ปัจจัยการผลิต
ภายในประเทศ
ให้มีมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้น 

4.1 พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมตั้งแตต่้นน้ า ถึงปลายน้ า 
4.2 ให้ความส าคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรกิาร               
การพัฒนาด้านการมาตรฐาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยี   ขั้นสูง และการจัดการ
ที่ดีในการเพิ่มผลิตภาพ มูลค่า และนวัตกรรม ในสาขาอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
4.3 ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ าให้มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ
ภาคอุตสาหกรรม 
4.4 ส่งเสริมการพัฒนาและผลิตเครื่องจักรกลส าหรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
4.5 น าวัสดุชีวมวลซึ่งเป็นวัสดุที่มีศักยภาพพื้นฐานของประเทศมาต่อยอดสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

  5.พัฒนา
มาตรฐาน การ
ตรวจสอบรับรอง
กระบวนการและ
ผลิตภณัฑ์            
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 
และเพื่อความ
ปลอดภัยของ
ผู้บริโภคและ
ประชาชน 

5.1 พัฒนาการก าหนดมาตรฐานให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุก
ภาคส่วนและได้รับการยอมรับ 
5.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองให้สอดคล้องกับแนวทางสากลและ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ 
5.3 ก ากับดูแลและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5.4 เสริมสร้างความรู้/เข้าใจเรื่องความส าคัญของมาตรฐานและความเช่ือมั่น
เครื่องหมายมาตรฐาน ให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ 
  6. พัฒนา            

คลัสเตอร์
อุตสาหกรรม
เปูาหมายของ
ประเทศให้เป็น 
ผู้ขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมของ
อาเซียน (ASEAN 
Growth Driver) 
 
 

6.1 สรา้งเครอืข่ายการผลิตให้เช่ือมโยงในพื้นที่ตา่งๆ เพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
6.2 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเปูาหมายให้เป็นศูนย์กลางในการผลิตและ
การเพิม่มูลค่า (Industrial Hub) ของอาเซียน 
6.3 ส่งเสริมการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจของ ASEAN (plus) และยกระดับเข้าสู่
ห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

1.1.6 อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สศอ. ตามที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย  
  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่ตามที่ประกาศไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
    1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศ 
            2. เสนอแนะนโยบาย ก าหนดท่าที แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม 
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายการวางแผน            

การพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
6. ก าหนดนโยบายการส ารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมจัดท าดัชนี

อุตสาหกรรม และท าหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

             โดยมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ (ตามท่ีปรากฎในแผนกลยุทธ์ สศอ. ปี พ.ศ. 2556–2559) ดังนี้ 

    1. วิสัยทัศน์ 
            “เป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาอุตสาหกรรม” 
    2. พันธกิจ 

         1) บูรณาการ ผลักดัน และติดตามประเมินผลนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรม 
           2) จัดท า เผยแพร่สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
           3) สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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1.1.7  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

1.1.7.1 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
          ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556–2559 พบว่า สศอ. สามารถ

ด าเนินการได้สูงกว่าค่าเปูาหมายที่ตั้งเอาไว้ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. หมายเหตุ 
55 56 57 58 

1.1 ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมให้
ความเห็นชอบนโยบาย แผน 
มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ และมีการน าไปใช้  
(ร้อยละ) 

แผน 
 

70 80 80 80  

ผล 100 100 100 100 

1.2 ร้อยละของนโยบาย แผน มาตรการ 
ที่ส าคัญของ สศอ. ที่มีการติดตาม
ประเมินผลการผลักดันไปสู่การ
ปฏิบัติ (ร้อยละ) 

แผน 25 30 30 30  

ผล 35.71 50 33.33 N/A 

2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ดัชนีอุตสาหกรรม            
รายเดือน, การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศและการเตือนภัย             
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) 

แผน 70 80 80 80  

ผล (ดัชนี) 
 

N/A N/A N/A N/A 

ผล (เตือนภัย) 
 

85.80 N/A N/A 87.00 

2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ            
ของผู้รับบริการ 

แผน 
 

80 80 80 80  

ผล 
 

N/A 85.99 
 

90 N/A 

3.1 จ านวนบทความ บทวิเคราะห์ วิจัย 
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

แผน 36 35 45 50  

ผล 44 64 78 N/A 

ส่วนผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยผลผลิต และกิจกรรม           
ของ สศอ. ในเชิงปริมาณก็สามารถด าเนินการได้สูงกว่าค่าเปูาหมายเช่นเดียวกัน  โดยเฉพาะในผลผลิตที่ 1                 
เรื่องการจัดท านโยบายฯ อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องประเมินผลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2555-2558 มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด แผน/ผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 
55 56 57 58 

ผลผลิตที่ 1 การจัดท านโยบาย แผน และมาตรการ
ด้านอุตสาหกรรม (เรื่อง) 

แผน 100 100 111 113 
ผล 263 152 151 176 

1. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับมหภาค 

แผน 15 15 17 17 
ผล 36 31 21 24 

2. เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับสาขา 

แผน 32 32 36 36 
ผล 115 40 38 44 

3. เสนอแนะท่าทีด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ 

แผน 53 53 58 60 
ผล 112 81 92 109 

ผลผลิตที่ 2 การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (ราย) 

แผน 109,500 111,350 115,350 115,140 
ผล 146,811 144,958 124,077 152,803 

1. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม แผน 60,000 60,000 63,000 64,000 
ผล 63,001 62,873 59,211 67,934 

2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แผน 49,500 51,350 52,350 51,140 
ผล 83,810 82,085 64,866 85,969 

1.1.7.2 ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ*  
          เนื่องจากตัวชี้ตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดทุกปี ดังนั้น

การน าผลมาเปรียบเทียบ จึงจะน ามาเฉพาะภาพรวมในแต่ละมิติและภาพรวมเท่านั้น โดยมีผลดังนี้ 

มิติที่ ข้อมูลผลการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
55 56 57 58** 

1. มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฎิบัติราชการ  
(เฉพาะระดับกรม) 

N/A 4.9120 5.0000 1.1539 

2. มิติด้านคุณภาพการให้บริการ N/A 4.3840 N/A 3.9786 
3. มิติด้านประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ N/A N/A 4.5000 3.7333 
4. มิติด้านการพัฒนาองค์กร 4.2854 N/A 3.1723 4.5000 

เฉลี่ย (ถ่วงน้ าหนัก) 4.4024 4.7917 4.6858 2.1579 

หมายเหต ุ:  *ใช้ข้อมูลตามค ารับรองการปฎิบัติราชการในแต่ละป ี 

    **ข้อมูล ณ 19 มีนาคม 2559 
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จากตารางเบื้องต้น แสดงถึงการด าเนินงานส่วนใหญ่ตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ           
ของ สศอ. อยู่ ในเกณฑ์ที่ดี  แต่ควรระมัดระวังเนื่องจากในมิติที่  1 และ มิติที่  4 ที่มีแนวโน้มที่ลดลง ทั้ งนี้                         
อาจเนื่องมาจากที่ส านักงาน ก.พ.ร. มีเกณฑ์การวัดผลที่เข้มข้นขึ้นในแต่ละปี 

1.1.7.2 ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  
ในเรื่องผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญนั้น เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่  

ของ สศอ. จะเป็นโครงการจ้างที่ปรึกษาภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน ซึ่งผลการด าเนิ นงานหลัก คือ รายงานการศึกษา 
เครื่องมือ และ/หรือระบบข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัยที่ได้พัฒนาขึ้น อย่างไรก็ตาม ส าหรับการเปรียบเทียบ         
ผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาสหรือรายปีนั้น ตัวชี้วัดที่สามารถใช้แทนได้ดีก็คือผลการเบิกจ่ายงบประมาณ          
ซึ่งสามารถแสดงประสิทธิภาพและความก้าวหน้าในการจ้างที่ปรึกษาได้ ในที่นี้จะแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ          
ใน 3 ระดับ คือ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของ สศอ. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน และผลการเบิกจ่ายงบ
รายจ่ายอื่นโดยมีผล ดังนี้ 

 
งบรายจ่าย ผลการด าเนินการ (ร้อยละการเบิกจ่าย/งบประมาณได้รับ) ณ สิ้นเดือนกันยายน  

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 
1. ภาพรวม 92.01% 

(556.6703 ลบ.) 
85.50% 

(311.6813 ลบ.) 
74.93% 

(280.2294 ลบ.) 
84.64% 

(323.6457 ลบ.) 
2. งบลงทุน 100.00% 

(0.0556 ลบ.) 
100% 

(0.5087 ลบ.) 
99.49% 

(3.1488 ลบ.) 
97.25% 

(5.5913 ลบ.) 
3. งบรายจ่ายอื่น 81.09% 

(99.4620 ลบ.) 
87.52% 

(182.1152 ลบ.) 
66.91% 

(147.0700 ลบ.) 
84.76% 

(190.7745 ลบ.) 

จะเห็นได้ว่าระหว่างปี 2555-2558 สศอ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายน
อยู่ในเกณฑ์สูงในทุกปี ทั้งในภาพรวม งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนในบางปียังมี
ผลที่ยังไม่สูงนัก ซึ่งอาจเกิดจากเป็นปีที่ได้รับงบประมาณล่าช้า ท าให้ระยะเวลาการด าเนินงานค่อนข้างสั้น และระยะ
สิ้นสุดสัญญาอาจเลยไปจากสิ้นเดือนกันยายน อย่างไรก็ตามถ้าเป็นในปีที่ได้รับงบประมาณปกติและสามารถจัดเตรี ยม
สัญญาไว้ก่อนล่วงหน้าได้ การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้น่าจะเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดได้ นอกจากนี้จากการ
สอบถามหน่วยงานอื่นในกระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า สศอ. ยังเป็นหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงเป็นอันดับต้นๆ ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย 

1.1.7.3 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในการด าเนินงาน เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และจริยธรรม  
ส านักงานฯ มีการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า โดยผ่านกิจกรรมการควบคุม

ภายในของส านักงานฯ โดยในปี 2558 มีการประเมินโดยรวมจากองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ซึ่งการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของส านักงานฯ             
ในภาพรวม พบว่า มีความเสี่ยงในเกณฑ์ต่ า มีการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ นอกจากนี้เพ่ือให้มีความเชื่ อมั่น              
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ที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส านักงานฯ ยังได้ก าหนดมาตรการควบคุมภายในเพ่ือควบคุม
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนด้วย    

1.1.7.4 ความท้าทายที่ส าคัญขององค์กร อันครอบคลุมทั้งด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ และด้าน
ทรัพยากรบุคคล  

ส าหรับเรื่องความท้าทายที่ส าคัญขององค์กรนั้น คณะท างานด าเนินการพัฒนาคุณภาพ           
การบริหารจัดการภายใน สศอ. (คณะท างาน PMQA) ได้มีการประชุม และก าหนดประเด็นความท้าทายที่ส าคัญ            
ของ สศอ. (ปรากฎในเอกสาร ลักษณะส าคัญองค์กร ของ สศอ. ปี 2558) ดังนี้ 

ความท้าทายท่ีส าคัญ สิ่งท่ีท้าทาย 
ความท้าทายด้านพันธกิจ - สร้างความเชื่อม่ันในระบบเตือนภัย/ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

- ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 

ความท้าทายด้านปฎิบัติการ - พัฒนากลไกและเครื่องมือในการผลักดัน ติดตาม ประเมินผล นโยบาย/แผน/
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
- สร้างเครือข่าย/พันธมิตรทั้งหน่วยงานภายในและนอกกระทรวงอุตสาหกรรมใน

การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและจัดเก็บฐานข้อมูล 

ความท้าทายด้านทรัพยากร
บุคคล 

- การักษาองค์ความรู้/บุคลากรที่มีทักษะความสามารถ 
- พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 

 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติราชการ ของ สศอ. ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น 
และวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในของ สศอ. แล้ว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ได้ผล
จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของ สศอ. ในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
 

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

องค์กร 
 บริหารได้ง่าย ง่ายต่อการถ่ายทอด

นโยบาย ใกล้ชิดกับภาคเอกชน 
 โครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจที่

ได้รับมอบหมายไม่ได้ทั้งหมด (เช่น 
การประเมินผล การผลักดัน 
นโยบาย และการสร้างความมีส่วน
ร่วม)  

2. ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

 นโยบายที่เสนอเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้บริหาร อก. และหน่วยงานที่

 การผลักดันนโยบายยังไม่เกิดผล
ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 
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ปัจจัย จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
เกี่ยวข้อง 

 เป็นแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรมที่
ส าคัญที่ได้รับความน่าเชื่อถือของ
ประเทศ 

 เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ น าไปสู่
การเสนอนโยบายและแผน 

 มีช่องทางการบริการด้านระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย 

 มีระบบ Intelligence Unit ในการ
วิเคราะห์และให้บริการข้อมูล 

 ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 
อก. ให้เป็นผู้ก ากับและผลักดัน 
โครงการ/งานส าคัญหลายด้าน 
อาทิ แผนแม่บท Productivity, 
โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา, 
กองทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ 

 มีภาพลักษณ์ท่ีดีในเรื่องความ
โปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยไม่มี
ข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือ
ปัญหาการทุจริตในส่วนราชการ  

 รายงาน/สารสนเทศบางเรื่องที่
เผยแพร่เป็นงานทางวิชาการซึ่งมี
ความเข้าใจยาก 

 การประชาสัมพันธ์ไม่มากพอ /
ผู้รับบริการบางส่วนยังไม่รู้จัก 
ผลิตภัณฑ์ที่ สศอ. ให้บริการ 

3. ด้านการบริหารบุคคลและการ
พัฒนาบุคลากร 

 มีบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญสูง  

 บุคลากรมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ย
สูง 

 มีโอกาสในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 การถ่ายทอดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ยังไม่ทั่วถึง 

 อัตราก าลังคนไม่เพียงพอต่อ
บทบาทและภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. ด้านการเงิน  มีประสิทธิภาพในการบริหารการ
จัดการงบประมาณ  

 เบิกจ่ายล่าช้า 

5. การบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง  มีกระบวนการบริหารจัดการพัสดุที่
มีประสิทธิภาพ  

 ไม่มีจุดอ่อน 
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ปัจจัย จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
6. การบริหารจัดการ  มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมี

ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับใน
หลายด้าน  

 ไม่มีจุดอ่อน 

 
3. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 เช่นเดียวกับการวิเคราะห์สภาะแวดล้อมภายใน คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติ
ราชการ ของ สศอ. ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น และวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกของ สศอ. แล้ว เมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม 2557 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ได้ผลโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของ 
สศอ. ในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

ปัจจัย โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. ด้านสังคม/วัฒนธรรม  สังคมใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ท าให้ความ

ต้องการในการก าหนดนโยบายด้าน
อุตสาหกรรมมีความส าคัญมากข้ึน  

 สังคมก าลังสร้างความพร้อมด้าน 
Knowledge Base Society เป็นโอกาสใน
การสร้างกระบวนการเรียนรู้  

 ประชากรวัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะขาดแคลน
มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทั้งนโยบาย และ
ฐานข้อมูลก าลังคนจะมีความส าคัญมาก
ยิ่งขึ้น 

 สังคมขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูล
อุตสาหกรรม  

 เอกชนยังไม่เห็นความส าคัญในการ
ให้ข้อมูลแก่ทางการ 

2. ด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการสมัยใหม่ของภาคอุตสาหกรรม ท าให้
เกิดแนวคิดในการน าเสนอนโยบายใหม่ๆ 

 เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การปฎิบัติงาน
และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ 
และให้บริการข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุก
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร ของ สศอ.  

3. ด้านเศรษฐกิจ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรี
การค้า ท าให้มีการพัฒนานโยบายและ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน  

 ระบบเศรษฐกิจที่เปิดและการแข่งขัน
ที่รุนแรงท าให้การเสนอแนะนโยบาย
มีความซับซ้อนยากล าบากมากข้ึน 
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ปัจจัย โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

 ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนท าให้ระบบเตือน
ภัยภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญมาก
ยิ่งขึ้น  

4. ด้านกฎ ระเบียบ 
นโยบาย การเมือง 

 รัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง 
Creative Economy จึงเป็นโอกาสในการ
เพ่ิมขอบเขตและการสนับสนุนงานด้าน
นโยบาย 

 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมให้มีการ
ประชุมพิจารณ์ท าให้มีโอกาสในการบูรณา
การความคิดมากยิ่งข้ึน  

 สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมมี
ส่วนเสริมการท างานของ สศอ. ท าให้การ
ขับเคลื่อนภารกิจหลักมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพท าให้
นโยบายขาดความต่อเนื่อง เชื่อมโยง 
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

 การผลักดันแผนงาน/โครงการส าคัญ
ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้งบประมาณ
ปกติอาจขาดความยืดหยุ่นและไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ได้  

 รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งท าให้
กระบวนการท างานต้องก าหนดให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

4. การวิเคราะห์ SWOT  
เมื่อวิเคราะห์ได้สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกแล้ว คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ได้น าผลการ

วิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของปัจจัยต่างๆ ร่วมกัน มาด าเนินการประมวลผลตามวิธีการ TOWS 
Matrix (เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2558) ซึ่งมีผลในเชิงวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ ดังตารางที่ 4.1  
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ตารางท่ี 2.1 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (TOWS Matrix ) 

4.1.1 กลวิธีเชิงรุก (SO Strategy) 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงรุก (SO Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรสอดรับกับสถาบัน

เครือข่ายของ อก. ที่มีและสามารถ

ประสานการท างานร่วมกันได้ดี 

2. การให้บริการโดยรวมทั้งเรื่อง

นโยบายและสารสนเทศเป็นที่พอใจ   

ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ข้อมูลทั้งด้านนโยบายและ

สารสนเทศมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

สอดคล้องต่อสถานการณ์ มีการน าเสนอ

องค์ความรู้ต่อสาธารณะ ที่เป็น

ประโยชน์ ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 

ทักษะ และความเชี่ยวชาญเป็นที่

ยอมรับจากผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็น

คนรุ่นใหม่ (Young Generation) ท าให้

1. การเสนอนโยบายอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง เช่น การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ การใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม การออกแบบ การพัฒนา SMEs                
การเชื่อมโยงกับภูมิภาค การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
บิน การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรม        
ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชนจะได้รับการผลักดันมากข้ึน 
2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีการค้า 
โดยเฉพาะ AEC+ ท าให้มีโอกาสก าหนดนโยบายและ
จัดท าสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงหว่งโซ่            
การผลิตในกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น  
3. การเสนอนโยบายที่พิจารณาอุตสาหกรรม            
เป็นกลุ่มตามห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับภูมิภาค            
จะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน  
4. ฐานข้อมูลด้านก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม 
รวมทั้งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ                
จะมีความต้องการเพ่ิมมากข้ึน 

1. จัดท านโยบายที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา โดยพิจารณาเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยง
กัน ตลอดจนให้เชื่อมโยงกับ AEC+ หรือห่วงโซ่อุปทานโลก 
2. พัฒนาแผนหรือนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มในอนาคต 
เช่น อุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเพ่ือสุขภาพ ฯลฯ 
3. ส่งเสริมการหารือร่วมกันกับสถาบันเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ผลักดันนโยบายที่ส าคัญไปสู่การปฏิบัติ 
4. ขยายและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีให้รองรับข้อมูลทิศทางที่ส าคัญ เช่น เทคโนโลยี 
นวัตกรรม การออกแบบ ประสิทธิภาพ การใช้ก าลังคน ฯลฯ 
5. ขยายการให้บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรองรับการให้บริการ            
บนมือถือ หรือระบบ Smart Cloud ในอนาคต 
6. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการผลักดัน     
การเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต 
7. ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดท าระบบการก ากับดูแลตัวเองที่ดีไปสู่หน่วยงานต่างๆ 
ในองค์กร เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการท างาน 
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จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงรุก (SO Strategy) 
สามารถรบัการเปลี่ยนแปลงไดค้่อนข้างดี 

กล้าตัดสินใจ และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง 

5. มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมต าแหน่ง

และหน่วยงานต่างๆ 

6. มีระบบ อุปกรณ์ IT รวมถึงระบบ

รักษาความปลอดภัยที่ดี 

7. มีการก ากับดูแลตนเองที่ดี 

โดยเฉพาะความรับผิดชอบด้านการเงิน 

5. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้ประกอบการและภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับการ
สนับสนุนมากข้ึน  
6. ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนท าให้ระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น  
7. เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การบูรณาการการ
ท างานภายในหน่วยงานและการเชื่อมโยงข้อมูล           
กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการข้อมูลมี
ความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
4.1.2 กลวิธีเชิงป้องกัน (ST Strategy) 

จุดแข็ง (Strengths) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงป้องกัน (ST Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรสอดรับกับสถาบัน
เครือข่ายของ อก. ที่มีและสามารถ
ประสานการท างานร่วมกันได้ดี 
2. การให้บริการโดยรวมทั้งเรื่อง
นโยบายและสารสนเทศเป็นที่พอใจ      
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ข้อมูลทั้งด้านนโยบายและ
สารสนเทศมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

1. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องครอบคลุม
รอบด้านมากข้ึน อาทิ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนและสังคม  ทรัพยากรที่ใช้ พลังงาน ก าลังคน 
มาตรการกีดกันการค้าในรูปแบบต่างๆ  
2. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. จะต้องปรับเปลี่ยน
ให้มีการผสมผสานข้ามอุตสาหกรรมมากขึ้น 
3. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกิดใหม่ เช่น BRIC  

1. เพ่ิมเติมหัวข้อในการศึกษาเชิงนโยบายให้ครอบคลุมรอบด้านมากขึ้น เช่น 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม  ทรัพยากรที่ใช้ พลังงาน ก าลังคน 
มาตรการกีดกันการค้าในรูปแบบต่าง ๆ  
2. เพ่ิมเติมการศึกษาเชิงนโยบายให้ครอบคลุมประเทศเกิดใหม่ เช่น BRIC และ 
Next 11  
3. ยืดหยุ่นแนวทางการศึกษาเชิงนโยบายให้เป็นลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรมตามแนว
ทางการผสมผสานข้ามอุตสาหกรรมมากข้ึน 
4. ศึกษาหาแนวทางรองรับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากกระแสโลก อาทิ 
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จุดแข็ง (Strengths) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงป้องกัน (ST Strategy) 
สอดคล้องต่อสถานการณ์ มีการน าเสนอ
องค์ความรู้ต่อสาธารณะ ที่เป็น
ประโยชน์ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเป็นที่
ยอมรับจากผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็น
คนรุ่นใหม่ (Young Generation) ท าให้
สามารถรบัการเปลี่ยนแปลงไดค้่อนข้างดี 
กล้าตัดสินใจ และมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองสูง 
5. มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมต าแหน่ง
และหน่วยงานต่าง ๆ 
6. มีระบบ อุปกรณ์ IT รวมถึงระบบ
รักษาความปลอดภัยที่ดี 
7. มีการก ากับดูแลตนเองที่ดี 
โดยเฉพาะความรับผิดชอบด้านการเงิน 

และ Next 11 มากขึ้น 
4. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขา
อุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากขึ้น 
5. ผู้รับบริการคาดหวังการได้รับบริการแบบทันที มี
การกลั่นกรองและสังเคราะห์ให้อ่านง่าย 
6. สังคมขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนยังไม่เห็นความส าคัญในการให้ข้อมูลแก่
ทางการ 
7. ขอบเขตของสาขาอุตสาหกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแนว
ทางการจัดเก็บข้อมูลมากข้ึน  
8. กระบวนการท างานต่าง ๆ ต้องปรับปรุงโดยควร
ได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น 
9. นโยบายการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ
อาจท าให้งานศึกษาวิจัยมีคุณภาพลดลง 

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และสังคม 
5. พัฒนาการให้บริการนโยบายและสารสนเทศให้มีการกลั่นกรองและสังเคราะห์ 
ให้อ่านได้ง่าย 
6. ศึกษาแนวทางรองรับการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกิดจาก
ผสมผสานข้ามอุตสาหกรรม 
7. ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สามารถรองรับการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องให้มากข้ึน  
8. ปรับปรุงแนวทางการจ้างที่ปรึกษา โดยเฉพาะการจ้างศึกษาวิจัย ให้สามารถ
ด าเนินการได้เร็วขึ้นทันตามการเร่งรัดงบประมาณ และยังคงรักษาคุณภาพของงาน
ศึกษาไว้ 
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4.1.3 กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรยังรองรับภารกิจ  
ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ทั้งหมด รวมทั้ง
ยังพ่ึงพาการจ้างที่ปรึกษาเป็นหลัก  
2. ขาดการบูรณาการกับภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน
นโยบาย และการน าไปใช้ประโยชน์ 
3. บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม 
หรือปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง
ในองค์กร ยังไม่ชัดเจน 
4. ระบบการติดตามผลการด าเนินงาน
ในองค์กรยังไม่เพียงพอ 
5. ขาดการสื่อสาร/ติดต่อประสานงาน
ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 
6. ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ ยังไม่ชัดเจน
ในเรื่องคุณค่าและจุดมุ่งเน้น รวมทั้งขาด
ระบบทวนสอบแนวทางการปรับปรุง
การให้บริการ และการติดตามมาตรฐาน
การให้บริการ 
7. ระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศยังไม่ดีนัก 

1. การเสนอนโยบายอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ทิศทาง เช่น การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร การเพ่ิม
ประสิทธภิาพและผลิตภาพ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
การออกแบบ การพัฒนา SMEs การเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาค การพัฒนาอุตสาหกรรม การบิน การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม 
ใส่ใจสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจะได้รับ
การผลักดันมากขึ้น 
2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีการค้า 
โดยเฉพาะ AEC+ ท าให้มีโอกาสก าหนดนโยบาย และ
จัดท าสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่ 
การผลิตในกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น  
3. การเสนอนโยบายที่พิจารณาอุตสาหกรรมเป็น
กลุ่มตามห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับภูมิภาค             
จะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน  
4. ฐานข้อมูลด้านก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม 
รวมทั้งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ จะมี
ความต้องการเพ่ิมมากข้ึน 
5. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์

1. ปรับปรุงโครงสร้าง หรือเพ่ิมอัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจเพ่ิมเติม เช่น               
การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกในประเทศใหม่ๆ การประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม การพัฒนาการให้บริการทางระบบ Cloud ฯลฯ 
2. พัฒนาการประสานงาน และบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้องในการจัดท า และผลักดันนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นทิศทาง                
การพัฒนาที่ส าคัญ 
3. พัฒนาบรรยากาศการสร้างนวัตกรรม และปรับปรุงกระบวนการท างาน                
เพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน 
4. ส่งเสริมระบบการติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ด าเนินการได้รวดเร็ว ทันสถานการณ์ 
5. พัฒนาแนวคิดการน าเสนอผลการศึกษาเชิงนโยบาย และสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการรายกลุ่ม/รายบุคคล 
6. เพ่ิมเติม/ปรับปรุง/บูรณาการสารสนเทศที่มี รวมถึงปรับปรุงระบบการสืบค้น
ข้อมูลให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการ 
7. ก าหนดกระบวนการที่มีความส าคัญที่ สศอ. ต้องด าเนินการเอง และลด            
การพ่ึงพิงที่ปรึกษา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสามารถด าเนินการได้เอง 



    
แผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2559–2564   
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม              

49 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 
8. บุคลากรยังไม่เชื่อมั่นในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง           
มีปัญหาในเรื่องความผูกพันกับองค์กร 
9. การพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงาน 
/ระดับบุคคล รวมทั้งการการถ่ายทอด
ความรู้ภายในองค์กรยังไม่เป็นระบบ  
10.ต้นทุนต่อหน่วยในด้านนโยบาย              
มีแนวโน้มสูงขึ้น 

ต่อผู้ประกอบการและภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับ          
การสนับสนุนมากขึ้น  
6. ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนท าให้ระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น  
7. เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การบูรณาการ              
การท างานภายในหน่วยงานและการเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้บริการข้อมูล             
มีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
4.1.4 กลวิธีเชิงรับ (WT Strategy) 

จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงรับ (WT Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรยังรองรับภารกิจ       
ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ทั้งหมด รวมทั้ง
ยังพ่ึงพาการจ้างที่ปรึกษาเป็นหลัก  
2. ขาดการบูรณาการกับภาคเอกชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดัน
นโยบาย และการน าไปใช้ประโยชน ์
3. บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม 
หรือปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง
ในองค์กร ยังไม่ชัดเจน 

1. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องครอบคลุม
รอบด้านมากข้ึน อาทิ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนและสังคม  ทรัพยากรที่ใช้ พลังงาน ก าลังคน 
มาตรการกีดกันการค้าในรูปแบบต่างๆ  
2. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. จะต้องปรับเปลี่ยน
ให้มีการผสมผสานข้ามอุตสาหกรรมมากขึ้น 
3. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องค้นหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกิดใหม่ เช่น BRIC และ 
Next 11 มากขึน้ 

1. พัฒนาการประสานงาน และบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงาน                
ที่เก่ียวข้องในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ในการศึกษาเชิงนโยบาย เช่น                 
ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม ทรัพยากร พลังงาน ก าลังคน และมาตรการกีดกัน
ทางการค้า ประเทศเกิดใหม่ ฯลฯ 
2. พัฒนาแนวทางการสร้างคุณค่าจากทุกผลิตภัณฑ์ท่ีให้บริการให้ตรงตาม                   
ความต้องการ ตลอดจนแนวทางการติดตามมาตรฐานการให้บริการ  
3. จัดท า และเผยแพร่แนวทางการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่มี ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มผู้รับบริการ โดยเฉพาะ      
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแก่ สศอ. 
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จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงรับ (WT Strategy) 
4. ระบบการติดตามผลการด าเนินงาน
ในองค์กรยังไม่เพียงพอ 
5. ขาดการสื่อสาร/ติดต่อประสานงาน
ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 
6. ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ ยังไม่ชัดเจน
ในเรื่องคุณค่าและจุดมุ่งเน้น รวมทั้ง 
ขาดระบบทวนสอบแนวทางการ
ปรับปรุงการให้บริการ และการติดตาม
มาตรฐานการให้บริการ 
7. ระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศยังไม่ดีนัก 
8. บุคลากรยังไม่เชื่อมั่นในระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง             
มีปัญหาในเรื่องความผูกพันกับองค์กร 
9. การพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงาน 
/ระดับบุคคล รวมทั้งการการถ่ายทอด
ความรู้ภายในองค์กรยังไม่เป็นระบบ  
10.ต้นทุนต่อหน่วยในด้านนโยบาย               
มีแนวโน้มสูงขึ้น 

4. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขา
อุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมมากขึ้น 
5. ผู้รับบริการคาดหวังการได้รับบริการแบบทันที   
มีการกลั่นกรองและสังเคราะห์ให้อ่านง่าย 
6. สังคมขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนยังไม่เห็นความส าคัญในการให้ข้อมูล               
แก่ทางการ 
7. ขอบเขตของสาขาอุตสาหกรรมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแนว
ทางการจัดเก็บข้อมูลมากข้ึน  
8. กระบวนการท างานต่างๆ ต้องปรับปรุงโดยควร
ได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น 
9. นโยบายการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ
อาจท าให้งานศึกษาวิจัยมีคุณภาพลดลง 

4. ลดงบประมาณในการพึ่งพิงที่ปรึกษา โดยเพ่ิมเติมแนวทางการด าเนินงานเอง          
ให้เพ่ิมมากขึ้น 
5. ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลในองค์กรให้มีความท้าทายและสามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ได้ 
6. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม 
และมีส่วนร่วม เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน  
7. ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงาน /ระดับบุคคล รวมทั้ง                
การถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. พัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างความรักความผูกพันในองค์กร 
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ผลที่ได้จากการประชุมวิชาการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม OIE FORUM เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 

หัวข้อ: ทิศทางอุตสาหกรรมไทยกับความท้าทายในอนาคต 
1. สถานภาพของอุตสาหกรรมไทยเป็นแบบไหน 
 สถานภาพของอุตสาหกรรมไทยมีการพัฒนามาอย่างยาวนานและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ท าให้
ทุกวันนี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆ ของอาเซียน บางอุตสาหกรรมของไทยมีความแข็งแรงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก 
ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนตร์ เครือ่งใช้ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์และอาหาร เป็นต้น โดยประเทศไทยมีการพัฒนา
ศักยภาพโดยขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ 
 แต่ในปัจจุบัน ปัจจัยหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป เช่น ปัจจัยจากสภาพอากาศและแรงงาน ท าให้เราสูญเสีย
ทางด้านการตลาดและด้านวัตถุดิบ จึงท าให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น เพราะสาเหตุนี้เราจึงควรหาทางแก้ไขในอนาคต        
ว่าจะรับมือกับความท้าทายอย่างไร 
2. ในฐานะนักอุตสาหกรรม มีปัจจัยใดที่ท าให้เกิดการก้าวกระโดด ฉีกกฎให้โดดเด่น 
 ประเทศไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิดความท้าทายขึ้นคือ เริ่มมีการแข่งขันทางด้านการตลาด ปัจจัยทางด้าน
วัตถุดิบและแรงงาน ซึ่งจุดแข็งเราคือ เราเป็น Support Industry ที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ           
ทั้งอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและผลผลิตทางการเกษตร และยังมีอีกจุดหนึ่งคือ อุตสาหกรรมแนวใหม่ เช่น อุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ ยา และเครื่องส าอาง 
 ดังนั้น ถ้าประเทศไทยมีการส่งเสริมปัจจัยที่ท าให้เกิดการพัฒนาจุดแข็งก็จะส่งผลให้อุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 
3. ความท้าทายของแนวโน้มโลกมีอะไรบ้าง 
 1). ประชากรโลกเพ่ิมข้ึน: ส่งผลต่ออุตสาหกรรมแรงงาน 
 2). การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ 
 3). เขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ 
 4). ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 5). การเติบโตของประเทศต่างๆ ในระดับเดียวกันเกิดการเปลี่ยนแปลง 
4. ปัจจัยด้านไอที เป็นโอกาสหรือความท้าทายที่เอื้อมไม่ถึง 
 ข้อมูลการเปลี่ ยนแปลงทางด้ านไอที เป็นทั้ ง วิกฤตและโอกาสในตั ว เ ดี ยวกัน เนื่ องจากไอทีนั้ น                      
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีบางช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบหักมุมทันทีซึ่งเรียกว่า จุดเปลี่ยน ถ้าองค์กรใด      
ปรับ Business Model ได้ จะส่งผลให้เป็นฝุายที่ได้เปรียบทางการตลาด ดังนั้น แนวทางหลักคือ ต้องปรับองค์กร                 
ให้เทียบทันกับการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งในปี พ.ศ. 2020 มีการคาดการณ์ไว้ว่า จ านวนอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อเข้าสู่
ระบบอินเตอร์เน็ตจะเพ่ิมข้ึน 30 เท่า กลายเป็นยุค IOT และพัฒนาสู่ Internet of Everything ในอนาคต 
 ยกตัวอย่างเช่น การน า IOT มาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม Productivity ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนกับอัตราการสูญเสียลดลง 
ท าให้เกิด Business Model แบบใหม่ 
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5. ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องพัฒนาอย่างไรให้แตกต่างจากคู่แข่งอ่ืน 
 โดยเริ่มนั้น ประเทศไทยอยู่ในเขตที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์  ท าให้ประเทศเราได้เปรียบ
ประเทศอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น 

1. แร่ธาตุ วัตถุดิบทางการเกษตร พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ในภาคการผลิต ประเทศเราไม่ได้เพียงแต่ผลิตสินค้าส าเร็จรูปเท่านั้นแต่ยังมีการพัฒนาในเรื่องของ Supply Chain 
3. ท าเลที่ตั้ง โดยประเทศไทยตั้งอยู่ท่ามกลางอาเซียน โดยมีการเชื่อมต่อกับหลายๆ ประเทศ  
ดังนั้น ในการพัฒนาประเทศจะต้องมีการบริหารงานให้ดีเพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าและประโยชน์สูงสุด             

โดยการก าหนดเปูาหมายให้ชัดเจน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 
1. การโฟกัสที่การผลิตหรือผลิตภัณฑ์ : โดยดึงศักยภาพเพ่ือให้เกิดการต่อยอดในการลงทุน 
2. พัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะ Cluster  

6.อุตสาหกรรมเดิมดีอยู่แล้ว ต้องท าอย่างไรเพื่อให้ก้าวกระโดด 
 ค าว่าวิกฤตในภาษาจีนประกอบด้วย 2 ค า คือ ค าว่า อันตรายและ โอกาส เพราะฉะนั้ น จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ผลักดันคนรุ่นใหม่ โดยการน า Internet เข้ามาเกีย่วข้องในทุกๆ ด้าน ตามแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า Mass Customization 
7. อะไรที่ท าให้เราแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆ 

หลักการไพ่ 3 ใบ ประกอบด้วย 
1. ไต่ขึ้นไป 

     เพ่ิมประสิทธิภาพโดยการผลิตแบบ Lean ในทุกๆ จุด เป็นการยกระดับประสิทธิภาพของแรงงาน                  
และการเอาเครื่องมือในวิศวะอุตสาหกรรมมาใช้ให้ทั่วถึง 

2. ขยับฐาน 
     ขยับฐานการผลิตออกไปสู่ภูมิภาค โดนการยกเลิกแรงงานต่างชาติ ด้วยการย้ายเงินทุนออกไปขยายตลาด 
โดยการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ 

3. ประสานแรง 
     โดยให้รัฐบาลท างานร่วมกับเอกชน ซึ่งรัฐบาลจะเป็นตัวหนุนการวิจั ยพัฒนา หนุนการย้ายฐานลงทุน                  
ส่วนเอกชนจะเป็นตัวท าหน้าที่ในการลงทุนวิจัยและพัฒนาฝีมือแรงงาน 
8. ศักยภาพผู้ประกอบการไทยเป็นอย่างไร 
 ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพสูงโดยใช้หลัก Internet of Thing เปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัยและเพ่ิมผลผลิต
ให้มากขึ้น 
 
หัวข้อ: Agro-based Industry 
1. สถานภาพ 
  อุตสาหกรรมอาหาร เป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่ส าคัญของประเทศ มีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งในปี 
2556 สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม (GDP) ให้กับระบบเศรษฐกิจสูงที่สุดของไทย โดยมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 20             
ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือประมาณร้อยละ 7 ของ GDP มีความเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร และมีการ    
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จ้างงานจ านวนมากกว่า 1 ล้านคน ส าหรับมูลค่าการผลิตอาหารในประเทศมีประมาณ 2 ล้านล้านบาท และในปี 2557 
สามารถส่งออกคิดเป็นมูลค่า 915,325 ล้านบาท (ประมาณ 28,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  เป็นอันดับที่ 15 ของโลก         
โดยสินค้าอาหารส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ไก่ กุ้ง น้ าตาลทราย และปลาทูน่ากระป๋อง ซึ่งตลาดส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ 
อาเซียน ญี่ปุุน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน ทั้งนี้ อุตสาหกรรมอาหารของไทยที่ประสบความส าเร็จสามารถ  
ก้าวขึ้นเป็นผู้ส่งออกที่ส าคัญใน Global Supply Chain เช่น ปลาทูน่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง และกุ้งแช่เย็น              
แช่แข็งและแปรรูป  
  อุตสาหกรรมอาหารมีการเติบโตอย่างมั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ผันผวนเหมือนอุตสาหกรรมอ่ืน เช่น 
รถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นสินค้าที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และมีความยืดหยุ่นต่อราคาค่อนข้างต่ า 
นอกจากนี้ ยังมาจากปัจจัยสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ (เช่น การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบายการเปิดเสรีทางการเงิน 
นโยบายส่งเสริมการลงทุน และระบบโลจิสติกส์) และภาคเอกชน (เช่น การปรั บตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ                    
มาอย่างสม่ าเสมอ มีการวิจัยและพัฒนา มีสถาบันอาหาร มีการปรับมาตรฐานการผลิตและมีธุรกิจแปรรูปการเกษตร
ขนาดใหญ่ ที่สามารถผลิตจนเกิด Economies of Scale เช่น CP เบทาโกร เป็นต้น ท าให้สามารถลงทุนด้าน R&D ได้ 
และมีแบรนด์ของตนเอง) ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารประสบความส าเร็จอย่างมาก 
2. ประเด็นความท้าทาย 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารต้องเผชิญกับปัญหาและประเด็นท้าทายต่อการพัฒนาและรักษาการเป็นผู้น า           
ด้านอาหารในตลาดโลก ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้  
  1. การค านึงถึงสภาวะแวดล้อมโลกและการห่วงใยสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้บังคับ          
กับประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าให้พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันกับ                 
ความต้องการดังกล่าว โดยการด าเนินการด้านต่างๆ เช่น Carbon Footprint, Water Footprint รวมไปถึงการใช้
พลังงาน เป็นต้น  

2. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก หลายประเทศประสบปัญหาการส่งออก จึงใช้นโยบายลดอัตราดอกเบี้ย 
เพ่ือให้ค่าเงินอ่อนค่า ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก  

3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ท าให้มีความต้ องการอาหาร                      
เพ่ือสุขภาพขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการต้องพัฒนาบริการแบบ Delivery ให้กับคนกลุ่มนี้ ตลอดจนต้องแสดงคุณค่าทางอาหาร
และส่วนประกอบอาหารบนฉลากที่ชัดเจน 

4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ถ้าหากเกิด             
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศคู่แข่ง จะเป็นโอกาสในการส่งออกของประเทศไทย แต่หากเกิดในประเทศไทย 
หรือประเทศท่ีไทยต้องใช้วัตถุดิบจากประเทศนั้น ก็จะส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต เนื่องจากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น 

5. การค้าระหว่างประเทศมีการเปิดเสรีมากข้ึน เช่น AEC หรือกรอบการตกลงทางการค้าอ่ืน ซึ่งแม้จะมีก าแพง
ภาษีที่ลดลง แต่มีเงื่อนไขทางการค้าที่ ไม่ ใช่ภาษีเ พ่ิมขึ้น ซึ่งประเทศต่างๆ ก าหนดขึ้นเพ่ือปกปูองเกษตรกร
ภายในประเทศ ท าให้ไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการค้าเสรีดังกล่าว ตัวอย่างการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี  เช่น 
การท าประมงที่ผิดกฎหมาย การตรวจสอบย้อนกลับ ความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นต้น ดังนั้น การค้าระหว่างประเทศ 
และระหว่างภูมิภาค ท าให้ต้องยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น และการที่โลกไร้พรมแดน ท าให้ข่าวสาร
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และธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดและผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องรักษามาตรฐาน                  
และความปลอดภัยของอาหารไทย 

6. การขาดแคลนแรงงานไทยที่มีทักษะ ปัจจุบันต้องอาศัยแรงงานต่างด้าว เนื่องจากคนไทยวัยหนุ่มสาวสนใจ
ท างานในภาคบริการมากกว่าในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้  ค่าแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นยังมีผลต่อต้นทุนการผลิต        
ซึ่งการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง ย่อมมีผลกระทบต่อค่าแรงงาน และต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

7. การเกิดโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก เมอร์ส ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิต การส่งออก และการบริโภค            
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อความต้องการสินค้าด้านอาหาร  

8. การวิจัยและพัฒนาในประเทศ มีงบประมาณน้อยมาก และจ ากัดอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่  
9. การขาดข้อมูลที่จ าเป็นจากภาคเอกชนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นไป

อย่างถูกต้อง เช่น Total Factor Productivity รายสาขา สศอ. ทีค่วรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
3. โอกาสและแนวทางการพัฒนา 
  อุตสาหกรรมอาหารแม้จะเผชิญกับประเด็นท้าทายที่หลากหลาย แต่ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอาหารก็ยังมี
โอกาสเติบโต เช่น การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท าให้มีความต้องการอาหารมากขึ้น รวมถึง
นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ที่ช่วยให้การผลิตวัตถุดิบมีต้นทุนที่ต่ าลง นอกจากนี้  การเปิดตลาด AEC ที่จะเป็นทั้งคู่ค้า           
และสนับสนุนวัตถุดิบให้กับประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV  ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนมดีังนี้  
  1. การบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยต้องอยู่ใน Supply Chain ของรายใหญ่ระดับโลก และต้องมี 
Supply Chain ของตัวเอง หรือสร้าง Brand Name ของตัวเอง โดยอาหารแปรรูปของไทยในเอเซียจะเป็นรองแค่ญี่ปุุน 
และเกาหลีใต้เท่านั้น 

 2. การพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือพยากรณ์สภาพภูมิอากาศได้อย่างแม่นย าว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ ละฤดู 
โดยเฉพาะฤดูฝน ซึ่งต้องมีการลงทุนในการคาดคะเนและวิเคราะห์ผลในแต่ละช่วงเวลาด้วยแบบจ าลองที่หลากหลาย 
เช่น แบบจ าลองแบบผิดปกติ  นอกจากนี้ ต้องแปรผลการพยากรณ์นั้นให้เกษตรกรเข้าใจ เพ่ือเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น 
ตลอดจนต้องมีการส่งเสริมงานวิจัยและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น 
การปรับปรุงพันธุ์ที่ทนต่อความแห้งแล้ง เป็นต้น  
  3. การพัฒนา IT เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ทั้งภาพและเสียง รวมถึง
การจ าหน่ายโดย E-Commerce  
  4.  การน า เทคโนโลยีและเ ครื่ องจักร อัตโนมัติ เข้ ามาทดแทนแรงงานมากขึ้ น ในการผลิตสินค้ า                           
ที่เป็น Mass Production เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน 
  5. การบริหารจัดการดูแลและปูองกันการเกิดโรคระบาดอย่างเป็นระบบ ซึ่งควรควรเลียนแบบหน่วยงาน              
ที่เข้มแข็ง เช่น กระทรวงสาธารณสุขที่มีระบบติดตามและเปิดเผยข้อมูล  
  6. การก าหนดโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ 
รวมทั้งมีหน่วยงานกลางในการเชื่อมความต้องการของภาคเอกชนกับอาจารย์มหาวิทยาลัย  
  7. ภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่ภาครัฐ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ 
แก้ไข และพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  8. การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ต้องขับเคลื่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือให้การเติบโตของผลผลิตและรายได้เกิดขึ้นทั้งจากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีผลิตภาพที่ดีขึ้น
โดยใช้นวัตกรรม ซึ่งไม่สามารถพัฒนาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง  
 
หัวข้อ : Supporting Industry and Industrial Service 
ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร :  ผู้อ านวยการวิจัย  ฝุายวิจัยและให้ค าปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ : เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ดร.อานนท์ ทับเที่ยง : ประธานสาขาจัดการธุรกิจโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ  
                            นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
คุณอิทธิชัย  ยศศรี : ผู้อ านวยการการส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
1. สรุปใจความส าคัญ 

ในปี 2575 จะต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพ่ือพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” 
ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม”  ซึ่งโมเดล
ประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไกส าคัญคือ 1.กลไก
ขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) 2.กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่               
มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) และ 3.กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) ซึ่งการก้าวสู่โมเดล 4.0 จะต้องเน้นที่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และน านวัตกรรมใหม่  ๆมาใช้ 
2. ประเด็นค าถาม-ค าตอบ 

ค าถามที่ 1 : อยากทราบถึงแนวคิดในการปรับตัวในการยกระดับสู่ “โมเดลประเทศไทย 4.0” 
      คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ : อุตสาหกรรมจะพัฒนาด้วยการเพ่ิม ไม่ใช่การปรับเปลี่ยน            

ต้องพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากเพ่ิมขึ้น เช่น แบรนด์ไทยมีความน่าเชื่อถือ แต่ได้ก าไรน้อย ดังนั้น                    
จึงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องนวัตกรรมเป็นสิ่งที่ต้องเพ่ิมเข้ามา เพ่ือต้องการเปิดกว้างทางการตลาด อย่างไรก็ตาม 
ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพก่อน ค่อยปรับเปลี่ยนนวัตกรรม ส าหรับในส่วนของสภาอุตสาหกรรม ได้มีแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมปี 2525 (แผน 20 ปี) ที่ต้องปรับปรุงหลายด้าน เช่น บุคลากร การตลาด ภาครัฐ ฯลฯ ซึ่งการปรับปรุง             
แต่ละภาคส่วนต้องใช้ความร่วมมือในหลากหลายภาคส่วน เพ่ือต้องให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ในระดับสากล ส่วนกลไก
สุดท้ายต้องเปลี่ยนผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรม 2.0 (ใช้ไฟฟูา) เป็น 3.0 (Automation) และเข้า 4.0                    
(Social Network, Software) ทั้งนี้ โมเดลไทยแลนด์ 4.0 นั้น มาจากสภาอุตสาหกรรมที่ผลักดันอุตสาหกรรม 4.0 ก่อน 

คุณอิทธิชัย ยศศรี :  โมเดลไทยแลนด์ 4.0 มีเปูาหมายคือ เพื่อต้องการก้าวพ้นประเทศที่มีรายได้
ขั้นกลางให้เป็นประเทศรายได้สูง โดยต้องเพ่ิม Productivity  ซึ่งอุตสาหกรรมไทยต้องเป็นไปตามโมเดล 4.0                
เพราะต้องมีการแข่งขันให้มี Productivity และต้องมีคุณภาพด้วย แต่มีแค่สองอย่างคงไม่พอ ควรมีแนวคิดว่า                     
จะท าอย่างไรให้สินค้าไทยขายได้ กล่าวคือ สินค้าไทยต้องมี Position ซึ่งคนไทยสามารถมีแบรนด์ของตัวเองได้  
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ดร.กิริฎา เภาพิจิตร : โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ส าหรับภาคบริการสามารถตอบโจทย์ได้หมด               
ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศที่จัดอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย 5,370 ดอลล่าร์สหรัฐต่อคนต่อปี 
ซึ่งถ้าจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงต้องมีรายได้ 13,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อคนต่อปี  ส าหรับ Sector ที่จะช่วยให้ไทย            
เป็นประเทศรายได้สูง คือ ภาคบริการ ทั้งนี้  แรงงานในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ ขณะที่การจ้างงาน                       
ของภาคอุตสาหกรรมมีน้อย (ประมาณ 16.8%) เนื่องจากมีการใช้เครื่องจักรแทนแรงงาน แต่ภาคบริการใช้แรงงานมาก 
(ประมาณ 43.0 %) ถ้าไทยสามารถยกระดับแรงงานในภาคบริการได้ ก็จะมีโอกาสเพ่ิม Productivity ของภาคบริการด้วย 

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง : โมเดลไทยแลนด์ 4.0 คือ วิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งหมายถึง การมีเทคโนโลยี
ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ตลอดเวลา (มีการยกตัวอย่างโดยน าเสนอในรูปของวิดีทัศน์) 

  
ค าถามที่ 2 : จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวต่อการ              

ท้าทายนี้อย่างไรบ้าง  
      คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ :  ปรับตัวโดยใช้วิธีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกตัวอย่าง              

การพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้เป็นผู้วิจัยเอง ใช้เวลาทั้งสิ้น 8 ปี โดยใช้จุลินทรีย์ในการแยกขยะให้ได้สารอาหารที่เกิดขึ้นใหม่ 
คือ สามารถผลิตโปรตีน คาร์โบไฮเดรตได้ภายใน 6 วัน ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงที่สามารถแปรรูปขยะออกมา
ขายได้ และได้น าไปเสนอต่อภาครัฐ แต่ภาครัฐไม่เห็นประโยชน์และไม่สนับสนุน จึงขายให้ภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่             
ซึ่งกลไกของภาครัฐยังขวางทางอยู่  

คุณอิทธิชัย ยศศรี :  ช่วงวิกฤติต้มย ากุ้งปี 2540 เปรียบเสมือนภาวะสงคราม แต่หลังจากนั้น           
ก็เจอวิกฤติมาเรื่อยๆ จนเชื่อว่าเป็นเรื่องปกติ ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของโลก คือ การเกิด
ประเทศเศรษฐกิจใหม่ คือ จีน แต่ที่กระทบกับไทยอย่างมาก คือ เกิดประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าอาเซียน ดังนั้น 
สศอ. จึงมีการปรับตัว โดยการพัฒนาระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สามารถเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยได้ 
โดยเตือนล่วงหน้า 2-3 เดือนข้างหน้า  

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง : ปรับเปลี่ยนมาใช้ ICT ให้มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) 
และถือเป็นการพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ตาม ต้องมี Innovation อย่างต่อเนื่อง เช่น Google ที่ได้พัฒนา 
Search Engine อย่างต่อเนื่อง 

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร :  ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกมีค่อนข้างเยอะ ยกตัวอย่าง กรณี
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟ้ืนตัว แต่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ที่ย่อมกระทบต่อประเทศอ่ืนๆ ดังนั้น ความไม่แน่นอน          
จะไม่หายไปและกลายเป็นความปกติ (New Normal) เมื่อเกิดความไม่แน่นอน จะท าให้โครงสร้างทางการค้าเปลี่ยนไป 
เพราะเม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตัวกลับท าให้การค้าไม่ได้เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของประเทศใหญ่ 
ด้วยการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้วิธีรวมศูนย์การผลิตในที่เดียว (ผลิตภายในประเทศหรือประเทศใกล้เคียง) อย่างไรก็ตาม 
ในยุคปัจจุบัน ด้านการค้าขายยังมีจุดที่สว่าง เช่น AEC และ Digital Economy 
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ค าถามท่ี 3 : มีการเตรียมความพร้อมรับ AEC อย่างไร  
คุณอิทธิชัย ยศศรี :  โครงสร้างเศรษฐกิจไทยปัจจุบันเติบโตจากภาคบริการเป็นส าคัญ                 

ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงพ่ึงพาเป็นหลัก ถึงแม้ภาคอุตสาหกรรมของไทยจะมีความพร้อมและเชี่ยวชาญมากพอ 
แต่จะท าอย่างไรให้มีมูลค่าเพ่ิมให้ได้มาก คือ 1. สร้าง Supply Chain 2. จ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญผลิต 3. บริหารด้าน 
โลจิสติกส์ 4. บริหารด้านการตลาด ยกตัวอย่าง อุตสาหกรรมเสื้อผ้าในกัมพูชาที่ยังเติบโตได้ดี เนื่องจากได้ประโยชน์ 
จาก GSP ของยุโรป และมีการบริหาร Supply ท าให้ปัจจุบัน ไทยเริ่มหันไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกัน          
จะท าอย่างไรในการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมบริการในอนาคต 

ดร.กิริฎา เภาพิจิตร :  ต้องมีการพัฒนา Industry Service ซึ่งก็คือ การพัฒนาคนส าหรับ AEC 
จะได้ประโยชน์ในเรื่องการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งในปี 2559 ประเทศ CLMV ต้องลดภาษีน าเข้าเป็นศูนย์ แต่ในด้าน         
การเคลื่อนย้ายแรงงานยังมีข้อจ ากัด นั่นคือ ต้องแก้กฎระเบียบในประเทศต่างๆ ก่อน ส่วนในภาคบริการก็ยังมีข้อจ ากัด
ในการลงทุน 

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง :  มองว่าไทยจะเป็น Hub ของ CLMV ส่วนเรื่องแรงงานก็ควรดึงมาบางส่วน  
ในส่วนที่ไทยขาด แต่ถ้าสามารถดึงการลงทุนด้าน ICT มาได้ จะก่อให้เกิด Knowledge ในไทย ซึ่งถ้าไทยมีการดีไซน์
สินค้าดี ลูกค้าก็ย่อมต้องการสินค้าไทยเช่นกัน  

คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ :  สภาอุตสาหกรรมเข้า AEC มาหลายสิบปีแล้ว แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไป 
คือ ผู้ประกอบการต้องโฟกัสตัวเองว่าอยู่ระดับไหน เช่น เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานก็ต้องย้ายฐานไปพม่า แต่ถ้าใช้
แรงงานฝีมือปานกลาง เทคโนโลยีต่ า ควรย้ายฐานไปเวียดนาม ส่วนอาชีพที่จะย้ายก็มีไม่กี่อาชีพ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐ
ต้องปรับปรุงตัวเองให้ทันก่อน ประกอบกับไทยต้องมีเสถียรภาพ ส าหรับส่วนตัวมองว่า AEC แทบไม่มีผลอะไรเลย 
เพราะการเมืองโลกก าลังกดไม่ให้ AEC แข็งตัวขึ้น เพราะชาติตะวันตกจะแย่ลง (AEC ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น) ซึ่ง AEC                
จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น เช่น ประเทศสิงคโปร์ 
 

ค าถามที่ 4 : การรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ าของประเทศต่างๆ ที่กระทบกับไทย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศจีน จะมีการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ด้านใด  

คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ : มีความเห็นว่าไทยสนใจ Key Performance Indicator (KPI) มากเกินไป 
เช่น สนใจแต่ยอดขาย ดังนั้น ควรหาวิธีว่าท าอย่างไรให้คนในชาติมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต อยากได้อะไรก็ได้ เช่น 
จีน ทีใ่นประเทศมีทุกอย่าง 

ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร :  ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยให้มีมูลค่าเพ่ิม  
โดยการพัฒนาบุคลากรไทยให้มีประสิทธิภาพ  

ดร.อานนท์ ทับเที่ยง :  การพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องครอบคลุมถึงปัจจัยเหล่านี้ 
1.เรียนอะไรมาต้องรู้จริง 2.รู้จักการใช้ชีวิต 3.การรู้จักใช้ ICT ให้มากขึ้น ซึ่งทั้ง 3 ข้อนี้จะท าให้คนอยู่ได้ในยุคใหม่            
น า ICT มาใช้ เพื่อประโยชน์ในการช่วยหาตลาดใหม่ และปรับปรุงตลาดใหม่ เช่น การใช้ VDO Conference 

คุณอิทธิชัย  ยศศรี :  ไทยมีความสามารถในการแข่งขันลดลง แต่ก็ยังมีความสามารถอยู่            
ขณะเดียวกัน ก็ก าลังจะสูญเสียความเป็นผู้น าให้กับมาเลเซีย นอกจากนี้  ถ้าหากตลาดต่างประเทศในอนาคตไม่สดใส  
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สิ่งที่ท าได้คือ ไม่เน้นปริมาณแต่ควรเพ่ิมประสิทธิภาพให้มาก โดยอุตสาหกรรมต้องใช้คนน้อยลง ผลิตสินค้าที่เป็น                
พรีเมี่ยมมากขึ้น และเพ่ิม Industry Sevice เข้าไป   

 
หัวข้อ : Engineering Industry 

การสัมมนาวิชาการกลุ่มย่อยห้องที่ 2 : Engineering Industry ประกอบด้วย 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ 
อุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอากาศยาน สรุปสาระส าคัญในประเด็น
เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นเพื่อพิจารณา 
1. นโยบายภาครัฐต้องมีความชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล และไปในทิศทาง

เดียวกัน เพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อม่ันในการลงทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

2. นโยบายด้านการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี เช่น Software 

Sharing การจัดตั้งศูนย์ Automation เป็นต้น 

3. นโยบายที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการผลิต โดยเน้นส่งเสริมด้านวัตถุดิบ เครื่องจักร เช่น                     

การอ านวยความสะดวกในด้านอัตราภาษี การออกกฎระเบียบและข้ันตอนในการน าเข้าเครื่องจักร เป็นต้น 

4. นโยบายด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรม ทั้งด้านตลาด Supplier และเทคโนโลยี 

5. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น ด้านภาษา ด้านทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เป็นต้น 

6. นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง (High Technology Industry) มาลงทุน

หรือเป็นฐานการผลิตในประเทศไทย โดยใช้ความได้เปรียบทางด้านการท่องเที่ยวหรือสถานที่เล่นกีฬา เช่น กอล์ฟ          

มาจูงใจนักลงทุนต่างชาติ 

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เน้นส่งเสริมการจัดหาพลังงานทดแทนในอนาคต เช่น ไฮโดรเจน รวมทั้ง

ส่งเสริมการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 3Rs 
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บทท่ี 3 
การก าหนดทิศทางขององค์กร 

(Strategic Direction Setting) 

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  สามารถ
จัดวางทิศทางองค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรม
องค์กร ได้ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน” 

2. พันธกิจ 
1) จัดท า บูรณาการ ผลักดัน นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
2) จัดท า เชื่อมโยง และให้บริการข้อมูล การชี้น าและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย เชื่อถือได้ 
3) สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

3. เป้าประสงค์ 
1) ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการน าไปสู่การ

ปฏิบัติ 
2) ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้น าและเตือนภัยเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ 
3)   องค์กรมีความเป็นเลิศในการให้บริการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. ค่านิยมองค์กร 
 ปรับปรุงตามนโยบาย รวอ. ที่ให้ใช้ค่านิยม ASIA เหมือนกันทั้ง อก. คือ “รับผิดชอบในหน้าที่ เสนอแนะอย่าง

สร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์” 
A = Accountability 
S = Suggestion 
I = Integrity 
A = Achievement Motivation 

ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงระหว่างกลวิธีจากการวิเคราะห์  TOWS Matrix มายังประเด็นยุทธศาสตร์ และ
เปูาประสงค์ของ สศอ. ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1  ตารางเปรียบเทียบ เป้าประสงค์ แนวคิดกลยุทธ์ และกลวิธีจาก SWOT 

แนวคิดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ แนวคิดกลยุทธ์ กลวิธีจาก TOWS Matrix 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อุตสาหกรรมของ
ประเทศให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และ
ผลักดันไปสู่การ
ปฏิบัติ 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อุตสาหกรรมของ
ประเทศให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และการ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

1.1 จัดท านโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

- จัดท านโยบายที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนา โดยเน้นการบริหาร
จัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต 
(Supply Chain) ทั้งในฐานะ 
Supply Chain ของรายใหญ่ระดับ
โลกและการสร้าง Supply Chain 
ของตัวเอง  

- จัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง Brand ผลิตภัณฑ์
ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ 

- จัดท านโยบายที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความเชื่อมโยงเครือข่าย (Cluster) 
อุตสาหกรรมทั้งทางด้านการตลาด 
Supplier และเทคโนโลยี 

- พัฒนาแผนหรือนโยบายการสนบัสนุน
อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีแนวโนม้ใน
อนาคต เช่น อุตสาหกรรมเพ่ือ
สุขภาพ อุตสาหกรรมการให้บริการ
กลุ่มผู้สูงอายุ อุตสาหกรรมที่มี
เทคโนโลยีสูง (High Technology 
Industry) ฯลฯ 

- ศึกษาเพ่ือเสนอแนะนโยบายให้
ครอบคลุมรอบด้านมากยิ่งขึ้น เช่น 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (ผลกระทบที่
ภาคอุตสาหกรรมมีต่อสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนและสังคม การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่สะอาดและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม)  นโยบายด้านการใช้
พลังงานทดแทน (การจัดหาพลังงาน
ทดแทนในอนาคต เช่น ไฮโดรเจน) 
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แนวคิดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ แนวคิดกลยุทธ์ กลวิธีจาก TOWS Matrix 

นโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศ 
(การปกปูองมาตรการกีดกันทาง
การค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระยะสั้น
และในระยะยาว) นโยบายด้านการ
พัฒนาบุคลากรใน 

   ภาคอุตสาหกรรม (การพัฒนาแรงงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เช่น การพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้าน การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา ฯลฯ) 

- จัดท านโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขง่ขัน โดยเน้นการน าเอา
นวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องจักร
มาใช้ในการเพ่ิมผลิตภาพและ
ประสิทธิภาพการผลิต  

- จัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเทคโนโลยี 
เช่น Software Sharing การจัดตั้ง
ศูนย์ Automation ฯลฯ  

- จัดท านโยบายเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม เช่น การ
ก าหนดอัตราภาษีอากร ขั้นตอนการ
น าเข้าเครื่องจักร ฯลฯ 

  1.2 บูรณาการการ
ด าเนินงาน และ
ผลักดันยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสู่การ

- พัฒนาการประสานงาน และบูรณา
การท างานร่วมกับภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงใน
การวิเคราะห์ แก้ไข และพัฒนา
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แนวคิดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ แนวคิดกลยุทธ์ กลวิธีจาก TOWS Matrix 

ปฏิบัติ 
 

ภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

- ส่งเสริมการหารือร่วมกันกับ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
สถาบันเครือข่าย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็นวิจัย
และพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ 

- พัฒนาการประสานงาน และบูรณาการ
ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดท า  และผลักดัน
นโยบาย โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นทิศทาง 
การพัฒนาที่ส าคัญ 

- ส่งเสริมการหารือร่วมกับสถาบัน
เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการผลักดันนโยบายที่ส าคัญไปสู่
การปฏิบัติ 

  1.3 จ านวนนโยบายที่
เสนอที่สามารถ
ผลักดันเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ 
(กอช.) หรือ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พิจารณาได้ 

- ใช้กลไก กอช. ในการผลักดันการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

2. ให้บริการระบบ
สารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัยที่
เชื่อถือได้ ทัน
สถานการณ์ และตรง

2. ภาคอุตสาหกรรม
และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีข้อมูล 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
ชี้น าและเตือนภัย

2.1 พัฒนาฐานข้อมูล 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ระบบการ
ชี้น าและเตือนภัย
เศรษฐกิจ

- ศึกษาเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง         
(เช่น TFP รายสาขา) 

- ศึกษาแนวทางเพ่ือรองรับการปรับปรุง
การจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกิด
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แนวคิดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ แนวคิดกลยุทธ์ กลวิธีจาก TOWS Matrix 

ตามความต้องการ เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

อุตสาหกรรม ให้
ทันสมัย ถูกต้อง 
ครบถ้วน เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

 

จากการผสมผสานระหว่างสาขา
อุตสาหกรรม 

- พัฒนา ขยายและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น 
สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม การออกแบบ 
ประสิทธิภาพ การใช้ก าลังคน ฯลฯ 

  2.2 พัฒนาให้บริการ
ข้อมูลสารสนเทศให้
ตรงตามความ
ต้องการ และถึง
กลุ่มเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาการให้บริการนโยบายและ
สารสนเทศโดยมีการกลั่นกรองและ
สังเคราะห์ให้เข้าใจง่าย 

- จัดท า และเผยแพร่แนวทางการใช้
ประโยชน์จากสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่มี ให้ตรงตามความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มผู้รับบริการ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแก่ สศอ. 

- ขยายการให้บริการสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมรองรับการ
ให้บริการบนมือถือ หรือระบบ 
Smart Cloud ในอนาคต 

- เพ่ิมเติม/ปรับปรุง/บูรณาการ
สารสนเทศที่มี รวมถึงปรับปรุงระบบ
การสืบค้นข้อมูลให้สามารถ
ตอบสนองตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

3. การเสริมสร้างองค์
ความรู้                   
ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและ
พัฒนาองคก์ร 

3. องค์กรมีความเป็น
เลิศใน                         
การให้บริการด้าน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และ
เป็นที่ยอมรับจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 พัฒนาขีด
ความสามารถของ
องค์กร 

- ปรับปรุงโครงสร้าง หรือเพ่ิม
อัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจเพ่ิมเติม 
เช่น การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกใน
ประเทศใหม่ ๆ การประเมินผลการ
พัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาการ
ให้บริการทางระบบ Cloud ฯลฯ 

- พัฒนาบรรยากาศการสร้างนวัตกรรม 
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แนวคิดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ แนวคิดกลยุทธ์ กลวิธีจาก TOWS Matrix 

และปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ที่จะ
เกิดข้ึน 
 

- ส่งเสริมระบบการติดต่อประสานงาน
อย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
ด าเนินการได้รวดเร็ว                       
ทันสถานการณ์ 

- พัฒนาแนวคิดการน าเสนอผล
การศึกษาเชิงนโยบาย และ
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่
ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ
รายกลุ่ม/รายบุคคล 

- พัฒนาแนวทางการสร้างคุณค่าจาก
ทุกผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการให้ตรงตาม
ความต้องการ ตลอดจนแนวทางการ
ติดตามมาตรฐานการให้บริการ  

- ปรับปรุงกระบวนการท างานให้
สามารถรองรับการมีส่วนร่วมจาก           
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากขึ้น  

- ปรับปรุงระบบการติดตาม
ประเมินผลในองค์กรให้มีความท้า
ทายและสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ 

- บริหารจัดการการจ้างที่ปรึกษาให้
สามารถด าเนินการได้เร็วขึ้นทันตาม
การเร่งรัดงบประมาณ และยังคงรักษา
คุณภาพของงานศึกษาไว้ 

- ก าหนดกระบวนการที่มีความส าคัญที่ 
สศอ. ต้องด าเนินการเอง และลดการ
พ่ึงพิงที่ปรึกษา ตลอดจนพัฒนา
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แนวคิดประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ แนวคิดกลยุทธ์ กลวิธีจาก TOWS Matrix 

ศักยภาพบุคลากรให้สามารถ
ด าเนินการได้เอง 

3.2 พัฒนาบุคลากรและ
ความผาสุกในองค์กร 

- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการ
ผลักดันการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต 

- ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากร
ระดับหน่วยงานระดับบุคคล รวมทั้ง
การบริหารจัดการและถ่ายทอดองค์
ความรู้ภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสเป็น
ธรรม และมีส่วนร่วม เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจในการท างาน  

- พัฒนากิจกรรมเพ่ือสร้างความรัก
ความผูกพันในองค์กร 

  3.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาล
ด้านการสร้างความ
โปร่งใสหรือการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมใน
องค์กร 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดท าระบบ
การก ากับดูแลตัวเองที่ดีไปสู่
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เพ่ือ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสในการท างาน 
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บทท่ี 4 
การก าหนดยุทธศาสตร ์ 

(Strategic Formulation) 

 จากการจัดวางทิศทางองค์กรข้างต้น คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ  ได้ร่วมกันพิจารณา ประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย ผลผลิต กิจกรรม รวมถึงแผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2559-2564 
ของ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ดังนี้  

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์หลัก  

 จากการวิเคราะห์กลวิธีจาก TOWS Matrix และการก าหนดทิศทางองค์กรข้างต้น คณะกรรมการทบทวน
ยุทธศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์หลัก ของ สศอ. จ านวน 8 กลยุทธ์ แยกตามแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์           
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศให้ทันต่อ       
การเปลี่ยนแปลง และ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมีการ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

1.1 จัดท านโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

1.2 บูรณาการการด าเนินงาน และผลักดันยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติ 

1.3 สามารถผลักดันนโยบายเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) หรือ 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ 

2. ให้บริการระบบสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้
ทันสถานการณ์ และตรง
ตามความต้องการ 

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มี     
ส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ           
การชี้น าและเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม             
ที่เพียงพอตามความต้องการ  

2.1 พัฒนาข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสาร การชี้น าและเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

2.2 พัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรง            
ตามความต้องการ และถึงกลุ่มเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. การเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและพัฒนา
องค์กร 

องค์กรมีความเป็นเลิศ                
ในการให้บริการ                  
ด้านเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
และเป็นทีย่อมรับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

3.1 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 

3.2 พัฒนาบุคลากรและความผาสุกในองค์กร 

3.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้างความโปร่งใส       
หรือการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ            
การส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร 
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ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ของ สศอ. กับความท้าทายขององค์กร (ในเอกสารลักษณะส าคัญองค์กรใน  
PMQA ปี 2558) และความต้องการของผู้รับบริการ จะได้ดังตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ตารางเปรียบเทียบกลยุทธ์ของ สศอ. ที่ตอบสนองต่อความท้าทาย และความต้องการของผู้รับบริการ  
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ความท้าทาย ความต้องการของผู้รับบริการ 
1. ก าหนดยุทธศาสตร์           

การพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศให้ทันต่อ                     
การเปลี่ยนแปลง และผลักดัน
ไปสู่การปฏิบัติ 

ความท้าทายด้านพันธกิจ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมและส่งเสริม   
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโต
ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน 

- ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ มีการก าหนดตัวชี้วัดที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนมี           
การติดตามและประเมินผล               
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

1.1 จัดท านโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ทันต่อ              
การเปลี่ยนแปลง 

 - การก าหนดท่าที/ประเด็นหารือ 
(ความเห็น) ควรถูกต้อง ทันสมัย          
ทันต่อสถานการณ์ และสามารถ
พัฒนาไปเป็นนโยบาย/แนวทาง/
มาตรการ/แผนงาน 

1.2 บูรณาการการด าเนินงาน 
และผลักดันยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่          
การปฏิบัติ 

ความท้าทายด้านปฎิบัติการ 
พัฒนากลไกและเครื่องมือใน          
การผลักดัน ติดตาม ประเมินผล 
นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ไปสู่             
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- หน่วยงานที่เกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจ
ต้องการทราบนโยบาย/แนวทาง/
มาตรการ/แผนพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่รวดเร็ว 
- ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

คาดหวังประโยชน์ที่ได้รับจาก            
การมีส่วนร่วม 

1.3 สามารถผลักดันนโยบาย
เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
(กอช.) หรือคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) พิจารณาได้ 

 - พัฒนาการประสานงาน และบูรณา
การร่วมกับภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
และผลักดันนโยบาย โดยเฉพาะเรื่อง
ที่เป็นทิศทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
- ส่งเสริมการหารือร่วมกับสถาบัน

เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการผลักดันนโยบายที่ส าคัญไปสู่
การปฏิบัต ิ
- ใช้กลไก กอช. ในการผลักดันการ

พัฒนาอุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ความท้าทาย ความต้องการของผู้รับบริการ 
2. ให้บริการระบบสารสนเทศ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ทัน
สถานการณ์ และตรงตาม
ความต้องการ 

ความท้าทายด้านพันธกิจ 
สร้างความเชื่อม่ันในระบบเตือนภัย/
ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

- สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และข้อมูลเตือนภัยต้องถูกต้อง 
ทันเวลา เข้าใจง่าย และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

2.1 พัฒนาข้อมูล ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสาร การชี้น าและ
เตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมให้ทันสมัย 
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

ความท้าทายด้านปฎิบัติการ 
สร้างเครือข่าย/พันธมิตรทั้งหน่วยงาน
ภายในและนอกกระทรวงอุตสาหกรรม
ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 

 

2.2 พัฒนาการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศให้ตรง            
ตามความต้องการ และถึง
กลุ่มเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 - หน่วยงานที่เกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจ
ต้องการสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและข้อมูลเตือนภัย            
ที่ถูกต้อง ทันเวลา ทันสถานการณ์ 
และเข้าใจง่าย   

- ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ต้องการสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันเวลา 
เข้าใจง่าย มีบทวิเคราะห์มากขึ้น และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

3. การเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และพัฒนาองค์กร 

  

3.1 พัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กร 

ความท้าทายด้านปฎิบัติการ 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใน            
การปฏิบัติงานและจัดเก็บฐานข้อมูล  
ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

3.2 พัฒนาบุคลากรและความ
ผาสุกในองค์กร 

ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
รักษาองค์ความรู้/บุคลากรที่มีทักษะ
ความสามารถ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ความท้าทาย ความต้องการของผู้รับบริการ 
3.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้าน

การสร้างความโปร่งใส       
หรือการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ            
การส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรมในองค์กร 

  

 
2. ตัวช้ีวัดประเด็นยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมาย 
 คณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันก าหนดตัวชี้วัด และเปูาหมายการด าเนินงานในแต่ละปี (พ.ศ. 
2559 – 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์           
การพัฒนา
อุตสาหกรรมของ
ประเทศให้ทันต่อ                     
การเปลี่ยนแปลง และ
ผลักดันไปสู่               
การปฏิบัติ 

ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อุตสาหกรรมของ
ประเทศให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมี
การน าไปสู่การปฏิบัติ 

KPI 1.1 ร้อยละระดับ
ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริหาร อก. ต่อ
กระบวนการจัดท า
นโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ ที่ สศอ. 
จัดท า 

75 76 77 78 79 80 

  KPI 1.2 ร้อยละระดับ
ความเชื่อมั่นของผู้น า
ภาคอุตสาหกรรม 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อนโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ ที่ สศอ. 
จัดท า 

70 72 74 76 78 80 

  KPI 1.3 จ านวน
นโยบายที่เสนอท่ี
สามารถผลักดันเข้าสู่ที่
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรม

2 2 3 3 3 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

แห่งชาติ (กอช.) หรือ 
คณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พิจารณาได้ 

2. ให้บริการระบบ
สารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัยที่
เชื่อถือได้ทัน
สถานการณ์ และตรง
ตามความต้องการ 

ภาคอุตสาหกรรมและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
มีข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ           
การชี้น าและเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม             
ที่เพียงพอตามความ
ต้องการ 

KPI 2.1 ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อ
สารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัย ที่ 
สศอ. จัดท า 

80 80 80 80 80 80 

KPI 2.2 ร้อยละของ
การด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขการ
ให้บริการสารสนเทศ
และระบบเตือนภัยที่
ผู้รับบริการประสงค์ให้
ปรับปรุงที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

70 70 70 70 70 70 

3. การเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและ
พัฒนาองค์กร 

องค์กรมีความเป็นเลิศ
ในการให้บริการด้าน
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และเป็น
ที่ยอมรับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

KPI 3.1 จ านวนหมวด
ที่ได้รับรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

0 0 1 1 2 2 

KPI 3.2 ร้อยละของ
ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรใน สศอ. 

72 73 74 75 76 77 

KPI 3.3 ร้อยละของ
ระดับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

70 72 74 76 78 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

(ITA) 
  

 
เพ่ือให้สามารถใช้เป็นเปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน ตามที่ระบุในเอกสารงบประมาณประจ าปีได้ และ

สอดคล้องกับผลผลิตของ สศอ. ที่มี 2 ผลผลิต นั้น จึงก าหนดเปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
มีการน าไปสู่การปฏิบัติ 

ผู้บริหารกระทรวง
อุตสาหกรรมให้ความ
เห็นชอบนโยบาย 
แผน มาตรการ เรื่อง
ที่ให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะ และมี
การน าไปใช้ไม่น้อย
กว่า (ร้อยละ) 

80 80 80 80 80 80 

2.  ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้น าและ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ
สารสนเทศ
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัย 
(ร้อยละ) 

80 80 80 80 80 80 

หมายเหตุ : ตัวช้ีวัดเปูาหมายการให้บริการ อาจจ าเป็นต้องแบ่งเป็นตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และต้นทุนเพิ่มเติมด้วย แต่ทั้งนี้ให้อยู่บน
หลักการของตัวช้ีวัดข้างต้น  
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3. ผลผลิต กิจกรรม และค่าเป้าหมาย 

 สศอ. โดยคณะท างาน/คณะกรรมการฯ ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ได้ร่วมกันก าหนด ผลผลิต ตัวชี้วัด และ
เปูาหมายการด าเนินงานในแต่ละปี (พ.ศ. 2559–2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ผลผลิต / กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ผลผลิตที่ 1 การจัดท านโยบาย 
แผน และมาตรการด้าน
อุตสาหกรรม  

จ านวนนโยบาย 
แผน มาตรการ 
เรื่องท่ีให้ความเห็น 
หรือข้อเสนอแนะ 
แก่ผู้บริหาร
กระทรวง
อุตสาหกรรม 
(เรื่อง) 

115 117 117 117 117 117 

กิจกรรมที่ 1 เสนอแนะนโยบาย
และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับมหภาค 

17 19 19 19 19 19 

กิจกรรมที่ 2 เสนอแนะนโยบาย
และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ระดับสาขา  

36 36 36 36 36 36 

กิจกรรมที่ 3 เสนอแนะท่าทีด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ 

62 62 62 62 62 62 

ผลผลิตที่ 2 การบริการข้อมูล
สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

จ านวนผู้ได้รับ
บริการ 
ข้อมูลสารสนเทศ 
(ราย) 

117,850 117,950 117,950 117,950 117,950 117,950 

1. บริการด้านดัชนีอุตสาหกรรม 
 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 

2. บริการสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

52,850 52,950 52,950 52,950 52,950 52,950 

 
4. แผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2559-2564  

 เมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทิศทางองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายเรียบร้อยแล้ว ได้
ร่วมกันพิจารณาก าหนดงาน/โครงการส าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการต่อไป  

ทั้งนี้ สามารถสรุปทิศทางองค์กร ยุทธศาสตร์ จนถึงระดับแผนงาน/โครงการ ของ สศอ. ในช่วง พ.ศ. 2559–2564 
ได้ตามแผนภาพที่ 4-1, 4-2 และ 4-3 ตามล าดับ 
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แผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2559-2564 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
วิสัยทัศน์ :  เป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน 
ค่านิยม :  รับผิดชอบในหน้าที่ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มู่งผลสัมฤทธิ์ (ASIA) 
พันธกิจ : 1. จัดท า บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 
 2. จัดท า เชื่อมโยง และให้บริการข้อมูล การชี้น าและเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อถือได้ 
 3. สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

นโยบายก ากับดูแลองค์กรที่ดี (Organization Governance) :  
1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

(1) มุ่งม่ัน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 
(2) มุ่งม่ัน รักษาและส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการด าเนินงาน 

2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(1) มุ่งม่ันในการสร้างจิตส านึกในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(2) ส่งเสริม สนับสนุนแนวความคิดใหม่ ๆ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการให้บริการเพ่ือความสะดวกและทันสมัย 
(3) สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ 

3) ด้านองค์กร 
(1) ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของส านักงาน 
(2) ส่งเสริม ปลูกฝัง และกระตุ้นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
(3) สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
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4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
(1) ให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
(2) ส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามหลักความรู้ ความสามารถ เป็นธรรมและเสมอภาค 
(3) มุ่งส่งเสริมใหผู้้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(4) ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีระบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงานทุกระดับ เพ่ือยกมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
1. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา

อุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อ                     
การเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่               
การปฏิบัติ 

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และมีการ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

1.1 จัดท านโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

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

 1.2 บูรณาการการด าเนินงาน และผลักดัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การ
ปฏิบัติ 

4. โครงการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติ 

  1.3 สามารถผลักดันนโยบายเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
(กอช.) หรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ 

- 

2. ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่
เชื่อถือได้ทันสถานการณ์ และตรงตาม
ความต้องการ 

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีข้อมูล เทคโนโลยี
สารสนเทศ           การชี้น าและ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่

2.2 พัฒนาข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การชี้น าและเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน 
เพียงพอต่อการใช้งาน 

5. โครงการพัฒนาระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด กลยุทธ์/มาตรการ แผนงาน/โครงการ 
เพียงพอตามความต้องการ  2.3 พัฒนาการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้ตรง

ตามความต้องการ และถึงกลุ่มเปูาหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

6. โครงการพัฒนาสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
7. โครงการศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
รายสาขา 

3. การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร 

องค์กรมีความเป็นเลิศในการ
ให้บริการด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม และเป็นที่ยอมรับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 8. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ 
3.2 พัฒนาบุคลากรและความผาสุกในองค์กร 9. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการองค์กร 
10. โครงการพัฒนาบุคลากร 

3.3 ส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านการสร้างความ
โปร่งใสหรือการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร 

11. โครงการสร้างความโปร่งใส ปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม 
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แผนภาพที่ 4-1 แผนภาพแสดงการถ่ายทอดค่าเปูาหมาย (Cascading) ระหว่างแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและแผนกลยุทธ์ สศอ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายท่ี 2 การรักษา
ความมั่นคงของรัฐและ 
การต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อ             
การเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่การปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการระบบสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ 
ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างองค์ความรู้              
ด้านเศรษฐกิจอตุสาหกรรมและพฒันาองคก์ร 

เศรษฐกิจมหภาค 

นโยบายท่ี 1 การปกปูอง
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กรอบแผนฯ 12 

นโยบายรัฐบาล (พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ยุทธศาสตร์ อก. / แผน 
ปฏิบัติราชการ อก. 

แผนกลยุทธ์ สศอ. 
พ.ศ. 2559-2564 

1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อ
การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้
บริการอย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ผลิตภาพ (TFP) ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
2.1 จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการข้อมูลจาก
ศูนย์บริการข้อมูลอุตสาหกรรม (IIU) 
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

4.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 
4.2 บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ (ร้อยละ) 

เป้าหมายการใหบ้ริการ
กระทรวงฯ  

เพื่อสง่เสรมิและพัฒนาอุตสาหกรรมทีส่อดคลอ้งกบัศักยภาพพื้นฐานของประเทศและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกจิในอนาคต โดยเน้นการวิจัยและพฒันา การต่อยอดงานวิจัย การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีความสามารถในการแข่งขันในระดบัทีสู่งข้ึน 

 

เพื่อสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรคใน
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ผลิตภาพ (TFP) ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการขอ้มูลจากศูนยบ์ริการข้อมูลอุตสาหกรรม (IIU) เพิ่มขึ้น          
(ร้อยละ) 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

KPI 1.1 ร้อยละระดับความเชื่อม่ันของผู้บริหาร อก. ต่อนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ที่ สศอ. จัดท า 
KPI-1.2 ร้อยละระดับการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อนโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ ที่ สศอ. จัดท า 
KPI-1.3 จ านวนนโยบายที่เสนอที่สามารถผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งชาติ (กอช.) หรือ คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ 

KPI-2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูร้ับบริการต่อสารสนเทศ
เศรษฐกจิอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย ที่ สศอ. จัดท า 
KPI-2.2 ร้อยละของการด าเนินการปรับปรงุแก้ไขการใหบ้รกิารสารสนเทศ
และระบบเตือนภัยทีผู่้รบับริการประสงค์ให้ปรับปรงุที่สามารถด าเนินการได้ 

KPI-3.1 จ านวนหมวดที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
KPI-3.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน 
สศอ. 
KPI-3.3 ร้อยละของระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

เพื่อพฒันาระบบและความสามารถของบุคลากรในการให้บรกิาร
แก่ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมีประสทิธิภาพและ                

มีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

นโยบายท่ี 6 การเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

นโยบายท่ี 7 การส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน 

นโยบายท่ี 9 การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจ 
รายสาขา 

การเกษตรสู่
ความเป็นเลิศ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพคน 

การลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันา

อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาพื้นท่ีภาค และ
การเช่ือมโยงภูมิภาค 
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แผนภาพที่ 4-2  แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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เป็นองคก์รชีน้ าการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยัง่ยนื 

1. จดัท า บรูณาการ ผลกัดนันโยบาย แผน ยุทธศาสตร ์ในการพฒันาอุตสาหกรรม สู่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
2. จดัท า เชือ่มโยง และใหบ้รกิารขอ้มลู การชีน้ า และเตอืนภยัเศรษฐกจิอุตสาหกรรม และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั เชือ่ถอืได้ 
3. สรา้งความเขม้แขง็ในการเป็นองค์กรทีเ่ป็นเลศิดา้นเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศให้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลง และมกีารน าไปสู่การปฏบิตั ิ

องคก์รมคีวามเป็นเลศิในการใหบ้รกิารดา้นเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม และเป็นทีย่อมรบัจากผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี 

ภาคอตุสาหกรรมและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี มขีอ้มลู 
เทคโนโลยสีารสนเทศ การชีน้ าและเตอืนภยัเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรมทีเ่พยีงพอตามความตอ้งการ 

การบรกิารขอ้มลูสารสนเทศดา้นเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม 

1. ประสานและผลกัดนัใหเ้กดิการน านโยบายและแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ 
2. ตดิตามและประเมนิผล แผน และยุทธศาสตรท์ีม่กีารจดัท าโดย สศอ. 
3. ศกึษาวจิยัเชงินโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาอุตสาหกรรม 
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แผนภาพที่ 4-3  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

เป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน 

1. ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง      
และผลักดนัไปสู่การปฏิบัต ิ

2. ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและระบบเตอืนภยัท่ีเชื่อถอืได้ 
ทันสถานการณ ์และตรงตามความต้องการ 

3. การเสริมสร้างองค์ความรู้ดา้นเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร 

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอตุสาหกรรม
ของประเทศให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง และ
มีการน าไปสู่การปฏิบัต ิ

ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้น าและเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอตามความต้องการ 

องค์กรมีความเป็นเลศิในการให้บริการด้าน
เศรษฐกิจอตุสาหกรรม และเปน็ท่ียอมรับจาก
ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
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บทท่ี 5 

การน ายุทธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบัติ  
(Strategic Implementation) 

1. แนวทางการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก 
 ส าหรับแนวทางการสื่อสารนั้น ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ก าหนดให้มีการสื่อสารทิศทางขององค์กร อัน
ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม และเปูาประสงค์ขององค์กร รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของ สศอ.  
ดังนี้ 

 1.1 จุดประสงค์ในการสื่อสาร  
1) เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจทิศทางของ สศอ. น าไปสู่การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
2) เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ และความส าเร็จในการท างานเป็นทีม 
3) เกิดความไว้วางใจ รวมทั้งมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

1.2 กลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร  
1) ผู้บริหารของ สศอ. ทุกระดับ 
2) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและประเด็นยุทธศาสตร์ 
3) เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

1.3 วิธีการและผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร  
มีวิธีการและผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ดังนี้
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 เริ่มด าเนินการส ารวจในช่วงปลายปีงบประมาณ โดยส านักต่างๆที่
เกี่ยวข้องจะคัดเลือกและรวบรวมนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ พร้อมทั้ง
จัดส่งให้ กพบ. ภายในวันที่ 15 ก.ค. ของทุกปี (ส านักละไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง) เพ่ือ
น าไปส ารวจความเชื่อมั่นจากผู้บริหาร อก. ซึ่งได้แก่ รวอ. และ ปกอ.  ทั้งนี้ กพบ. 
จะเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและเป็นผู้ออกแบบวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ 
ประมวลผลข้อมูล  โดยผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกรวบรวมและจัดส่งให้ สม. 
เพ่ือประมวลผลในภาพรวมต่อไป 

ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงแนวทางการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน ความถี่ 

59 60 61 62 63 64 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

KPI 1.1 ร้อยละระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร อก. ต่อ
นโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ที่ สศอ. จัดท า 

 

75 76 77 78 79 80 กพบ. สม. /สร.1 /สร.2  
สท./สขอ. 

รายปี 

แนวทางการจัดเก็บ 
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 เริ่มด าเนินการส ารวจในช่วงปลายปีงบประมาณ โดย สม. จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการออกแบบสอบถามและวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ ประมวลผล
ข้อมูล เมื่อส านัก/ศูนย์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องคัดเลือกและรวบรวมนโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งให้ สบก. 
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี แล้ว สบก. จะด าเนินการตรวจสอบความทับ
ซ้อนของข้อมูลที่จัดส่งมา และด าเนินการจัดส่งแบบส ารวจความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง ภายหลังได้รับแบบส ารวจความเชื่อมั่นคืน สบก. จะ
ด าเนินการจัดส่งให้ สม. เพื่อด าเนินการวิเคราะห์/ประมวลผลในภาพรวมต่อไป 

ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงแนวทางการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน ความถี่ 

59 60 61 62 63 64 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 
KPI 1.2 ร้อยละระดับความเชื่อมั่นของผู้น า

ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบาย แผน 
ยุทธศาสตร์ ที่ สศอ. จัดท า   

70 72 74 76 78 80 สม. สม./สร.1 /สร.2  
สท./สขอ. 

รายปี 
 
 

 
แนวทางการจัดเก็บ 
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 เมื่อสิ้นแต่ละไตรมาส สม. /สขอ. จะด าเนินการจัดส่งรายชื่อนโยบาย  
แผน ยุทธศาสตร์ ผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ 
(กอช.) หรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ โดยข้อมูลดังกล่าว สม.  /สขอ.                
จะน ามาใช้ในการพิจารณาเพ่ือวิเคราะห์/ประมวลผลในภาพรวมต่อไป 

ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงแนวทางการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก (ต่อ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน ความถี่ 

59 60 61 62 63 64 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 
KPI 1.3 จ านวนนโยบายที่เสนอท่ีสามารถผลักดันเข้าสู่ที่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งชาติ (กอช.) หรือคณะรัฐมตรี (ครม.) 
พิจารณาให้ 

2 2 3 3 3 3 สม. /สขอ. สม. /สร.1 /สร.2 /สท. รายไตรมาส 

แนวทางการจัดเก็บ     
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 เริ่มด าเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ โดย สว. /ศส. จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการออกแบบสอบถามและวิธีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล เมื่อ สว. และ ศส. 
รวบรวมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดส่งให้ สบก. ภายในวันที่ 15 
กรกฎาคมของทุกปี แล้ว สบก. จะด าเนินการตรวจสอบความทับซ้อนของรายชื่อ
ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งแบบส ารวจความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้อง
ภายหลังได้รับแบบส ารวจความพึงพอใจคืน สบก. จะด าเนินการจัดส่งให้ สว. /ศส. 
เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผล โดยผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกรวบรวม
และจัดส่งให้ สม. เพ่ือประมวลผลในภาพรวมต่อไป 

ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงแนวทางการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน ความถี่ 

59 60 61 62 63 64 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ 

KPI 2.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ
เตือนภัย ที่ สศอ. จัดท า 

80 80 80 80 80 80 สว. /ศส./สบก.  รายปี 

แนวทางการจัดเก็บ 
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 ใช้กระบวนการส ารวจเดียวกับ KPI 2.1 โดยก าหนดเป็นข้อค าถามเพ่ิมเติม
จากแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงแนวทางการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน ความถี่ 

59 60 61 62 63 64 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ 

KPI 2.2 ร้อยละของการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
ให้บริการสารสนเทศและระบบเตือนภัยที่
ผู้รับบริการประสงค์ให้ปรับปรุงที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

70 70 70 70 70 70 สว./ศส./สบก.  รายปี 

แนวทางการจัดเก็บ 
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 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส านัก/ศูนย์ต่างๆ รวบรวมหลักฐาน/ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือจัดส่งให้ กพบ. เพ่ือวิเคราะห์และ
ประมวลผลในภาพรวมต่อไป โดยผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกรวบรวมและ
จัดส่งให้ สม. เพ่ือประมวลผลในภาพรวมต่อไป 

ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงแนวทางการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก (ต่อ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน ความถี่ 

59 60 61 62 63 64 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร 

KPI 3.1 จ านวนหมวดที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

0 0 1 1 2 2 กพบ. ทุกส านัก รายปี 

แนวทางการจัดเก็บ 
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 เริ่มด าเนินการในช่วงปลายปีงบประมาณ โดย สบก. จะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การออกแบบสอบถามและวิธีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล เมื่อ ส านัก/ศูนย์ต่างๆ 
ได้รับแบบสอบถามแล้ว จะด าเนินการจัดส่งให้บุคลากรในส านัก/ศูนย์ต่างๆ เมื่อ
รวบรวมได้ครบตามจ านวนแล้ว ให้ด าเนินการจัดส่งให้ สบก. เพ่ือด าเนินการ
วิเคราะห์และประมวลผล โดยผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกรวบรวมและจัดส่งให้ 
สม. เพื่อประมวลผลในภาพรวมต่อไป 

ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงแนวทางการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน ความถี่ 

59 60 61 62 63 64 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร 

KPI 3.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของบุคลากรใน 
สศอ. 

72 73 74 75 76 77 สบก. 
 

ทุกส านัก รายปี 

แนวทางการจัดเก็บ 
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 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ สบก. จะด าเนินการประสานขอผลการส ารวจ ITA 
จาก ส านักงาน ป.ป.ช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และ
ประมวลผล โดยผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกรวบรวมและจัดส่งให้ สม. เพ่ือ
ประมวลผลในภาพรวมต่อไป 

ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงแนวทางการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดทิศทาง และกลยุทธ์หลัก (ตอ่) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ /ชี้วัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน ความถี่ 

59 60 61 62 63 64 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร 

KPI 3.3 ร้อยละของระดับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานชองหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  

70 72 74 76 78 80 สบก. ทุกส านัก รายปี 

แนวทางการจัดเก็บ 
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2. วิธีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เพ่ือให้ได้ผลผลิต 
การจัดท านโยบายและมาตรการด้านอุตสาหกรรม ผลผลิตการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ
สามารถบรรลุเปูาหมายการได้บริการหน่วยงาน (ผลลัพธ์) ตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ สศอ. ตระหนักดีว่า 
“การประสานงาน” เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญประการหนึ่ง ดังนั้น สศอ. จึงได้ก าหนดวิธีการและขั้นตอน ใน
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

 2.1  ผู้รับผิดชอบการประสานงาน  

  สศอ.  ได้ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบการประสานการด าเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์/ผลผลิต เช่น 
ผู้รับผิดชอบการประสานงานในผลผลิตที่ 1 การจัดท านโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ได้แก่  ส านัก
นโยบายอุตสาหกรรมมหภาค  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และส านักบริหารกลาง  ส่วนผู้รับผิดชอบการประสานงานใน
ผลผลิตที่ 2  การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ได้แก่  ส านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ
ส านักบริหารกลาง 

 2.2  รูปแบบการประสานงาน 

  การประสานงานของ สศอ.  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การประสานงานกับภายในกระทรวง  เช่น  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  หน่วยงานในก ากับ  และสถาบันในเครือข่าย  และ 2) การประสานงานกับ
ภายนอกกระทรวง เช่น  การประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลอดจนภาคเอกชนอื่นๆ  ฯลฯ 

 2.3   วิธีการประสานงาน  

  สศอ. ได้ก าหนดแนวทางการประสานงานตามความเหมาะสมกับลักษณะ  ได้แก่ 

 การตั้งคณะท างานประสานงาน  

 การจัดประชุมเพ่ือประสานงาน 

 การจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ประสานงาน 

 ฯลฯ 

3. แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การติดตามประเมินผลส าหรับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สศอ. ได้ก าหนดเป็น 

2 ส่วน ดังนี้ 
 

 3.1 การติดตามประเมินผลจากภายในองค์กร 
 3.1.1 การติดตามประเมินผลตามแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี / ประจ าปี 
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จะด าเนินการติดตามและประเมินผลโดย ส านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.) โดยด าเนินการ
ประสานและรวบรวมข้อมูลจากส านัก/ศูนย์ที่เกี่ยวข้อง และติดตามจากตัวชี้วัดผลผลิต และผลลัพธ์ตามแผนปฎิบัติ
ราชการ 4 ปี /ประจ าปี รวมถึงตัวชี้วัดที่ส าคัญอ่ืนๆ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณ แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ  

ทั้งนี้จะน าเสนอผลการด าเนินการในที่ประชุมผู้บริหาร เป็นระยะ (ทุก 1 -2 เดือน) และมีการ
ประเมินแผนปฎิบัติราชการประจ าปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง และแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี เมื่อสิ้นครึ่งแผน 
และ/หรือ สิ้นสุดแผนฯ อีกครั้งหนึ่ง 

 3.1.2 การติดตามประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ แบ่งเป็น 2 มิติ คือ     
         1. มิติภายนอก หมายถึง การประเมิณประสิทธิผล และการประเมิณคุณภาพ 

        2. มิตภายใน หมายถึง การประเมิณประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร 
 3.1.3 การติดตามประเมินผลตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

จะด าเนินการติดตามและประเมินผลโดย คณะท างาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอผลการ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ระบุไว้ใน PMQA หมวดที่ 7 ซึ่งจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทุกปี 
 3.2 การติดตามประเมินผลจากภายนอกองค์กร  

การติดตามประเมินผลจากภายนอกองค์กร เช่น การประเมินผลจากส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง)  การประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการ จากส านักงาน ก.พ.ร.  เป็นต้น 

ซึ่งเมื่อได้ผลการประเมินจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว สศอ. จะน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ใน
การปรับปรุงการจัดท าทิศทางองค์กร การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับผลการประเมินดังกล่าวต่อไป 

4. แนวทางบริหารความเสี่ยงและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์  
ในการบริหารยุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ สศอ. ได้น าแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการ

ตั้งคณะท างานฯ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมารับผิดชอบ เพ่ือระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายใน
องค์กรเอง (เช่น ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากร การทุจริต) หรือความเสี่ยงจากภายนอก
องค์กร (เช่น ความคาดหวังของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป ความร่วมมือของชุมชน/สังคม การเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจ กฎหมาย กฎระเบียบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อองค์กร นโยบายรัฐบาล ฯลฯ เป็นต้น) 

ซึ่งคณะท างานฯ จะท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้ก าหนดขึ้นมานั้นๆ มีระดับความ
เสี่ยงมากน้อยเพียงใด และน ามาจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับ/ปูองกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงนั้นๆ เกิดข้ึน จากนั้น จะด าเนินการรายงานและประเมินผลเป็นระยะ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง 
และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ของ สศอ. อาจมีการมอบหมายให้
คณะกรรมการ/คณะท างาน ที่น าหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของส านักงานฯ รวมถึง 
แนวทางการด าเนินงาน และค่าเปูาหมายตามตัวชี้วัดของ สศอ. ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจน าเรื่อง               
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารของ สศอ. เพื่อพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือ



    
แผนกลยุทธ์ประจ าปี พ.ศ. 2559–2564   
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม           

90 

แนวทางใดๆ ก็จะขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหาร ของ สศอ. และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ 
สศอ. ทุกระดับทราบถึงแนวทางท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย  

 
 



 
ค าน า   

 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2534 เป็นส่วนราชการ
สังกัดในกระทรวงอุตสาหกรรม ท าหน้าท่ีในการเสนอแนะนโยบาย และมาตรการในการพัฒนา
อุตสาหกรรม รวมท้ังเป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยตลอดระยะเวลากว่ายี่สิบปีท่ี 
ผ่านมา สศอ. ได้มุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง 
สามารถแข่งขันในเวทีการค้าโลกได้อย่างสมภาคภูมิ โดยปรารถนาให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายใต้สังคมแห่งการเรียนรู้  
 

ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) ข้อสั่งการ คสช. ตลอดจนนโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สศอ. จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 
พ.ศ. 2559-2564 ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อสนองต่อนโยบายและเป็นส่วนหนึ่งใน
การผลักดันและบูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม 
มีความชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณต์่อไป 
    

         เมษายน 2559 
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