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 การจัดท ายุทธศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ให้เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ความคาดหวังและความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีแนวทางในการจัดท า
แผนกลยุทธ์ของ สศอ. ที่ชัดเจน สามารถใช้อ้างอิงและพัฒนาต่อยอดได้ รวมทั้งสามารถใช้ในการสื่อสารและ
ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรใน สศอ. เพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และการน าไปปฏิบัติอันจะส่งผลให้การด าเนินการ
ของ สศอ. สามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้ โดยในการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis)  
ในการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ จะด าเนินการโดยรวบรวมข้อมูล/ปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ 

ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยอย่างน้อย 4 ด้าน มาพิจารณารวมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร และ
ท าการวิเคราะห์ร่วมกัน โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 การรวบรวมปัจจัยตั้งต้น การรวบรวมปัจจัยตั้งต้นที่ส าคัญ 4 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
สศอ. คือ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สศอ. ตามที่ได้
บัญญัติไว้ตามกฎหมาย ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1.1 ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีนโยบาย/แผน ที่เกี่ยวข้องกับ สศอ. ดังนี้ 
 ๑) โมเดล Thailand 4.01 
  ประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจาก Thailand 1.0 
ที่เน้นการท าเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม มาสู่ Thailand 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา โดยใช้แรงงานราคาถูกและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มุ่งเน้นการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้าเป็นส าคัญ และพัฒนาสู่ Thailand 3.0 
ที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จวบจนปัจจุบัน (รูปที่ 1-1) มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต 
จากการผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้ามาเป็นการส่งเสริมการผลิตเพ่ือส่งออก นอกจากนี้  อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงต้นของ Thailand 3.0 อยู่ที่ร้อยละ 7-8 ซึ่งหลังจากเกิดวิกฤตต้มย ากุ้ง ในปี 
พ.ศ. 2540 แล้วได้ตกลงมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3-4 มาเกือบ 20 ปี จนถึงปัจจุบัน นี่คือภาวะของการติดอยู่ใน 
“กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) กล่าวคือ ประเทศไทยไม่สามารถที่จะขยับขึ้นไป
แข่งขันกับประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อาทิ อิตาลี 
ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถลงมาแข่งกับประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการผลิตสินค้า
ต้นทุนต่ า ซึ่งมีข้อได้เปรียบด้านจ านวนแรงงานและค่าแรงต่ า อย่างจีนหรือเวียดนามได้ ประเทศไทยจึงติดอยู่
ตรงกลาง ที่เรียกว่า “Stuck in the Middle” 
  

                                                           
1 Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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รูปที่ 1-1: รูปแบบพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 1.0 - 4.0) 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศ  จ าเป็นต้องมีเครื่องกลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
แทนการเน้นใช้ทรัพยากรพ้ืนฐานที่นับวันจะหมดลงเรื่อย ๆ  เป็นการเติมเต็ม “ความได้เปรียบในเชิง
เปรียบเทียบ” ที่มีอยู่ด้วย “ความได้เปรียบในการแข่งขัน” เพ่ือ “สร้างมูลค่า” แทนที่จะเป็นแค่ “เพ่ิมมูลค่า”  
ที่เป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดล Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อม ๆ กับ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศหนึ่งที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ โดยแบ่งเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ ดังนี้ 

 1. การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) โดยเน้นการ
ปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทาง คือ 

  (1) จากการพ่ึงพาเศรษฐกิจโลก สู่ การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ 
  (2) จากการเน้นการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ สู่ การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม 
  (3) จากการเน้นเงินทุนและทุนทางกายภาพ สู่ การเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี 
  (4) จากการกระจุกของความมั่งคั่งและโอกาส สู่ การกระจายของความมั่งคั่งและโอกาส 

 2. การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World) เมื่อโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิดความเข้มแข็งก็จะเกิดการพัฒนาขีดความสามารถ  และมีภูมิคุ้มกันที่
เพียงพอเมื่อเผชิญกับโอกาสและภัยคุกคามจากโลกภายนอก โดยการเชื่อมโยงกับโลกภายในมี  3 ระดับ คือ 
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ (จากชุมชนสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค 
(อาเซียน) และการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

http://www.thailand-business-news.com/
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 หากการสร้างความเข้มแข็งจากภายในคือ Competitiveness การเชื่อมโยงกับโลก
ภายนอกก็คือ Connectivity ซึ่งทั้งการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก เป็น 2 ปัจจัย
ทีจ่ะต้องด าเนินควบคู่กันในการสร้างความม่ังคั่ง มั่นคง และยั่งยืนให้กับประเทศ 
 Thailand 4.0 ก ำหนดเป้ำหมำยครอบคลุมใน 4 มิติ คือ 

 1. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” ที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

 2. ความอยู่ดีมีสุขทางสังคม เป็น “สังคมที่เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของผู้คนในสังคม เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟ้ืนความ
สมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 

 3. การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ใน
ศตวรรษท่ี 21” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง” 

 4. การรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็น “สังคมที่น่าอยู่” มี “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับ
สภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนต่ า”อย่างเต็มรูปแบบ 

 
ที่มา: Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

รูปที่ 1-2: ห้าวาระในการขับเคลื่อนโมเดล Thailand 4.0 

 ทั้งนี้ รัฐบาลได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาโมเดล Thailand 4.0 ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปด้วย 5 วาระขับเคลื่อนส าคัญ (รูปที่ 1-2) ได้แก่  

 วาระที่ 1 การเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่โลกที่หนึ่ง ด้วยการบ่มเพาะคนไทยให้เป็น 
“มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับ การพัฒนา “คนไทย 4.0 สู่โลกท่ีหนึ่ง” โดยมนุษย์ที่สมบูรณ์
ในศตวรรษที่ 21 คือ คนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง 
(Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) 

 วาระที่ 2 พัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  รัฐบาลได้
เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดังต่อไปนี้ 
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 การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (The First S-Curves) 
 เป็นอุตสาหกรรมซึ่งมีฐานที่แข็งแรงอยู่แล้วในระดับหนึ่ง แต่จ าเป็นต้องต่อยอดให้มี

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และรังสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
ประกอบไปด้วย 

 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, 

Medical and Wellness Tourism) 
 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & Biotechnology) 
 อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future) 

การสร้าง 5 อุตสาหกรรมใหม่ (The New S-Curves)  
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันในอนาคต ประกอบไปด้วย 
 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) 
 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics) 
 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & Biochemicals) 
 อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 

 วาระที่ 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม คือ การเปลี่ยนการเจริญเติบโตแบบ “รากฝอย” เป็นการเจริญเติบโตแบบ “รากแก้ว” เพ่ือให้
สามารถพ่ึงพาตนเอง ยืนอยู่บนขาของตนเอง รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง ประกอบด้วย 

 1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม  (Traditional Farmers) ในปัจจุบันไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farmers) 

 2. เปลี่ยนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแบบดั้งเดิม (Traditional SMEs) 
ไปสู่การเป็นวิสาหกิจสมัยใหม่ (Smart Enterprises) 

 3. เปลี่ยนจากบริการแบบดั้งเดิม  (Traditional Services) ซึ่งมีการสร้างมูลค่า
ค่อนข้างต่ าไปสู่บริการมูลค่าสูง (High Value Services) 

 4. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง (High Potential Startups) 
 วาระท่ี 4 การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 18 

กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด ด้วยการกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคอ่ืน  ๆ อย่างทั่วถึง  
การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและการลงทุนในภูมิภาค และการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นให้
เท่าเทียม เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมกับการลดความเลื่อมล้ าให้อยู่ในระดับ
ที่สามารถยอมรับได ้

 วาระท่ี 5 บูรณาการอาเซียน เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก เพ่ือให้สอดรับกับ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติของภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์โลก ยุทธศาสตร์การค้า และการลงทุน
ภายใต้ Thailand 4.0 จะเน้นการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นชาติการค้า และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจของ
ภูมิภาคเอเชีย (ASIAN Trading Nation) 
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 ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)2  
ประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและ

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  
(รูปที่ 1-3) เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ 
และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการ
แผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
ที่มา: ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (สรปุย่อ) 

รูปที่ 1-3: กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 
 
 
 

                                                           
2 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (สรุปยอ่) 
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 ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)3  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง

แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง จุดแข็งและ
จุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และค านึงถึงการต่อยอดให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 มี 10 ยุทธศาสตร์ (รูปที่ 1-4) ดังนี้  

 (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่

กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต 
เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง  
อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

 (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  มีการด าเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคม และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการ
เพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น  
และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ  รายได้ 
อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การ
พัฒนาองค์กรการเงินฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ  และการสนับสนุนการเข้าถึง ปัจจัยการ
ผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่
และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้ า 

 (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
  เน้นการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่

เข้มข้นมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของก าลังคน  และความคิด
สร้างสรรค์ในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายได้ใหม่ควบคู่กับการเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและ
บริการเดิม รวมทั้งการต่อยอดการผลิตและบริการเดิมโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะ นอกจากนั้น จะให้
ความส าคัญกับการใช้ศักยภาพของทรัพยากรชีวภาพ การส่งเสริมการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  การผสมผสานภาค
บริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับการแข่งขันที่เสรีขึ้น 

  

                                                           
3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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 (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
  ประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การ

สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจาก
การผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
ม่ังคั่งและย่ังยืน  

  มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิด
และอุดมการณ์ บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการ
เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

 (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

  ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ส าคัญประการหนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศใน
ทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบ
เป้าหมายอนาคตในปี 2579 

 (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศจะมุ่งเน้นการ

ขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค
และในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน  และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  และการพัฒนา
ผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทาธุรกิจในต่างประเทศ 

 (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  จะต้องให้ความส าคัญกับการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ผลงานวิจัยและ

พัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้น ทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐาน ที่เอ้ืออ านวยทั้ง
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย 
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 (9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
  มุ่งเน้นการพัฒนาและเร่งด าเนินการในประเด็นท้าทาย ได้แก่ การสร้างความ

เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่สร้างรายได้ส าหรับประชาชน
ในภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้
รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล  และการบริหารจัดการพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดนให้เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับที่เป็น

วงกว้างขึ้นเพ่ือที่จะใช้เป็นกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงต้องให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศให้มีบูรณาการ กลไกท่ีสร้างสรรค์และ
เป็นธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  และขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการให้เกิดความชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านถึงบทบาทของประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนา
อนุภูมิภาคและภูมิภาค 

 

 
ที่มา: www.nesdb.go.th 

รูปที่ 1-4: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)4 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์  
“มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก” โดยตั้งเป้าหมายในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2560 – 2579) ให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 
4.5 ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี มูลค่าการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี 
ผลิตภาพรวม (Total Factor Productivity: TFP) ภาคอุตสาหกรรมเติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี 
และมีนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (New Warrior 4.0) จ านวน 150,000 ราย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 10 อุตสาหกรรม

                                                           
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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เป้าหมาย ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ ยังจ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน เพ่ือรองรับการเติบโต
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ส าคัญ 3 ด้าน (รูปที่ 2-5) ได้แก่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่  

 1. การยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานและนวัตกรรม  
 2. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผู้ประกอบการ โดยส่งเสริม

ผู้ประกอบการทุกระดับในการใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาไปสู่วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE)  

 3. การส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับและสนับสนุน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายใน 3 ด้าน คือ การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่
อุตสาหกรรม เครือข่ายเชื่อมโยงในกลุ่มผู้ประกอบการของแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และเครือข่าย
อุตสาหกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา 
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่ 

 1. การปฏิรูปองค์กรภาครัฐให้ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ
เพ่ือด าเนินภารกิจตามนโยบาย (Agenda Based) ซึ่งจะสามารถให้ความส าคัญ (Focus) กับภารกิจเร่งด่วนที่
ได้รับมอบหมาย  

 2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ทั้งโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure) โครงสร้างพ้ืนฐานเชิงระบบ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
(Digital Infrastructure)  

 3. การพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยการ
ยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมทั้งการเชื่อมโยงนวัตกรรมและองค์
ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก  ประกอบด้วย  
3 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่  

 1. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตของโลก โดยการเชื่อมโยง
ผู้ผลิตของไทยกับผู้ผลิตชั้นน าของโลก และสร้างบทบาทในการเป็นผู้บริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตระดับโลกใน
สาขาอุตสาหกรรมที่ส าคัญและไทยมีศักยภาพ  

 2. การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสู่สากลด้วยดิจิทัล โดยเพ่ิมการติดต่อสื่อสาร
ด้วยระบบออนไลน์และเพ่ิมการท าการตลาดดิจิทัลสู่สากล  

 3. การส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอกประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจของโลก โดยการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค  
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ที่มา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

รูปที่ 1-5: เป้าหมายและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยภายใต้โมเดล Thailand 4.0 

 นอกจากนโยบายต่าง ๆ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม (STEEP Analysis) เพ่ือหาแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ที่
ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ทั้งประเด็นด้านสังคม (Social), เทคโนโลยี (Technology), เศรษฐกิจ (Economic), 
สิ่งแวดล้อม (Environment) และการเมือง (Political) ดังแสดงในตารางที ่1-1 

ตาราง 1-1 ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม 5 ด้าน (STEEP Analysis) 
ประเด็น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม 

สังคม (Social) 1. การใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม (Environmental Concerned) 
2. พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ (New Generation Behaviors) 
3. การเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ (Aging) 
4. ความไม่เท่าเทียม (Inequality) 
5. ความเป็นเมือง (Urbanization) 

เทคโนโลยี (Technology) 1. แหล่งอาหารในอนาคต (Sources of Food) 
2. การขนส่งสมัยใหม่ (Future Transportation) 
3. การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robot and Automation) 
4. ความสามารถของการประมวลผล (Computing Technology) 
5. การเชื่อมต่อของข้อมูล (Internet of Things & Big Data) 
6. เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) 
7. ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ (Cyber attack) 

สิ่งแวดล้อม (Environment) 1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate Change) 
2. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Disaster) 
3. การขาดแคลนทรัพยากร (Natural Resource Scarcity) 
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ประเด็น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ (Economic) 1. เศรษฐกิจของโลก (World Economy) 

2. เศรษฐกิจในประเทศ 
3. การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) 

การเมือง (Political)   1. สถานการณ์ความมั่นคงในระดับโลก 
2. สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค 
3. สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ 

 5) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับ สศอ. ดังนี้ 
(5.1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน การสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถ
น าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 

(5.2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
(5.2.1) ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความ
มั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน  

(5.2.2) พัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้
ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดภัยจากการคุกคามทุกรูปแบบ  

(5.2.3) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า
นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  
ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  

(5.3) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้อง

ด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่จะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

(5.3.1) กระตุ้นการลงทุน โดยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่
นักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น การน าโครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท าเป็นโครงการร่วมกับ
เอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีท้ังในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน 

(5.3.2) ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุง 
วิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน ตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการและเอกสารอ่ืนๆ พร้อมทั้ง
แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออกซ่ึงครอบคลุมถึงการค้าขายแดนที่มีความส าคัญมากขึ้น 

(5.3.3) ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดย
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การพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริม
การวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 

(5.3.4) เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(5.3.5) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้
เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  

(5.4) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประเทศอาเซียน 
 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ เมื่อปี 

2558 เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยประเทศไทยได้เตรียมการในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่อง
ความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอ านวยความสะดวกทางการค้า  
การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสของ
ประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยร่วมกับ
ประชาชนอาเซียน 

(5.5) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 เร่งรัดควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยมีความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะเป็นล าดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งรัดก าจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ ก าจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ
มาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐาน และให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะ
ติดเชื้อจะพัฒนาระบบก ากับและติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดย
ลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญในการจัดการอย่าง
ครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ในระดับพื้นที่จะเร่งแก้ไขปัญหา 
ในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและการ
ขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาการปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 ๖) ข้อสั่งการคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี 

(6.1) ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ พัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ปี 2558 การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพ SMEs การแก้ไขปัญหายางพารา ส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ มาตรการป้องกันอัคคีภัยในโรงงาน การพัฒนา 
การส่งออกของประเทศ เตรียมอุตสาหกรรมเบา เพ่ือสร้างอาชีพให้คนในพ้ืนที่ ด าเนินการพิจารณารับรองมาตรฐาน
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เครื่องเกี่ยวข้าว จัดตั้งโรงงานแปรรูปข้าวและโรงงานแปรรูปยางพารา การลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต 
และการเร่งรัดการจัดตั้งเมืองยางพารา (Rubber City) 

(6.2) ด้านสังคม ได้แก่ เตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ให้ทุกหน่วยงานน าข้อมูลโครงการพระราชด าริต่างๆ ไปใช้ จัดท ารายงานข้อเท็จจริง กรณีการท าเหมืองแร่โพแทช 
ก าหนดมาตรการก าจัดขยะอิเล็คทรอนิกส์ และการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน 

(6.3) ด้านกฎหมาย ได้แก่ เร่งเสนอกฎหมายที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนโดยเร็ว ความจ าเป็น
ในการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม  

(6.4) ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ จัดตั้งศูนย์ One Stop Service และ  
ศูนย์ NSW เผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงาน โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

7) แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2574 เป็นเข็มทิศในการพัฒนา

ผู้ประกอบการไทย และอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ประกอบไปด้วย 
ภาพรวมของการพัฒนาของอุตสาหกรรมโลก ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพ่ือตอบสนอง
ต่อมิติการพัฒนาใหม่ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่ออุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ ยังเน้นถึงเป้าหมาย 
และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต ทั้งในภาพรวม และในอุตสาหกรรมรายสาขา  
ที่ส าคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพทางการ
แข่งขันในระดับนานาชาติ เพ่ือสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และสร้างงานให้แก่ประชาชนตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความสมดุล เป็นฐานรากใน
การพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 

จากบริบท/ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้างต้น น าไปสู่กรอบทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development) โดยนโยบาย
ภาครัฐจากนี้ควรให้สร้างความสมดุลการพัฒนาทั้ง 4 มิติ คือ 

(7.1) ด้านความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) เป็นการสร้างการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต และการพัฒนา
ไปสู่รูปแบบการเชื่อมโยงการผลิตแบบห่วงโซ่อุปทาน เชื่อมโยงการผลิตการตลาด ระหว่างประเทศโดยสร้าง
รูปแบบการเข้าถึงตลาดใหม่ 

(7.2) ด้านการใช้ศักยภาพของทุนมนุษย์ (Human Wisdom) โดยการใช้ภูมิปัญญา
เพ่ือสร้างให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) และมูลค่าเพ่ิม (Value Creation) เป็นการสร้างการเติบโตจากฐาน
ของภูมิปัญญา ความรู้ นวัตกรรม ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(7.3) ด้านสังคมการเป็นอยู่ที่ดี (Social Well-Being) เน้นการพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายการผลิตเชื่อมโยงกับ ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าที่
เกิดข้ึน รวมถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

(7.4) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) การส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อก ากับภาคการผลิต มิให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 



- 14 - 
 

 

8) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับทบทวน)

ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม  การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพ่ือให้บริการอย่างมี
คุณภาพ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักที่เก่ียวข้องกับ สศอ. ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ มาตรการ 
1. การเสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้
เติบโตและเข้มแข็ง 
เป้าประสงค ์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับศักยภาพ
พื้นฐานของประเทศ
และอุตสาหกรรม 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจใน
อนาคต โดยเน้น
งานวิจัย การต่อยอด
งานวิจัยและพัฒนา 
การประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมผลิต
ภาพและพัฒนา
มาตรฐาน 
ให้ภาคอุตสาหกรรม
ตลอดห่วงโซคุ่ณคา่  
มีความสามารถในการ
แข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

1. ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลติโดยรวม 
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 
2. จ านวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และ 
วิสาหกิจชุมชน มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ก าหนดไม่น้อยกว่า 
3. จ านวนวิสาหกิจใน 
อุตสาหกรรมเป้าหมายมีมลูค่า
ผลิตภณัฑ์เพิ่มขึ้นไม ่
น้อยกว่าร้อยละ 30 
4. จ านวนกลุ่มอุตสาหกรรม 
เป้าหมายทีไ่ดร้ับการ 
พัฒนาด้านการมาตรฐาน 
และสร้างมลูค่าเพิ่ม 
5. ต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ภาคอุตสาหกรรมลดลงเฉลี่ย5 

6. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภณัฑ์มวลรวม 
ภาคอุตสาหกรรม 
7. มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวม
ภาคอุตสาหกรรม  
ไม่ต่ ากว่า 
8. ร้อยละของหน่วยรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน 
ระดับจังหวดัไดร้ับการ 
พัฒนา ไม่น้อยกว่า6 

9. จ านวนมาตรฐาน 

1. ส่งเสริมงานวิจยั การต่อ
ยอดงานวิจัยและพัฒนา 
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และดิจิทลั ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติของ
ภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

1.1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมที่เป็น SMEs วิสาหกจิชุมชน 
OTOP เพื่อกระจายรายได้และ 
สร้างความเป็นธรรมให้สังคมมากขึ้น 
1.2 ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและ
การบริหารจัดการของผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 
1.3 สนับสนุนใหผู้้ประกอบการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Digital 
Technology ในการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการผลติ 
1.4 สนับสนุนการพัฒนาภาคอตุสาหกรรม
ไปสู่การเป็น Industry 4.0 
1.5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี(ในสถาน
ประกอบการ)ท่ีเหมาะสม (Appropriate 
Technology) กับศักยภาพของ 
พื้นที่และอุตสาหกรรม 
1.6 ให้การส่งเสริมบุคลากรที่มีศกัยภาพใน
การประดิษฐ์คิดค้น เพื่อพัฒนาเปน็
ผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย ์
1.7 ยกระดบัผู้ประกอบการจากผูร้ับจ้างผลิต 
เป็นผู้พัฒนาตราสินคา้ (OBM) และสนับสนุน
ให้เกิดการเพิม่มลูค่าด้วยการพัฒนาการ
ออกแบบ การวิจัยและพัฒนา และการสร้าง
ตราสินค้า 
1.8 ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์มาก
ขึ้น 

                                                           
5 ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมในส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังซึ่งเป็นต้นทุนโลจิสติกส์ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีสัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลังสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ (รวมประมาณ 
70%) รวม 6 +1 กลุ่มได้แก่ (1) อาหาร (2) ปิโตรเคมีและพลาสติก (3) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (4) ช้ินส่วนยาน
ยนต์ (5) สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และ (6) ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา และกลุ่ม SMEs 
6 เป็นตัวช้ีวัดใหม่ ของ สมอ. หลังจากถ่ายโอนงานให้ สอจ. แล้ว คาดว่าจะดาเนินการได้ทั้งหมดในปี 2562 (100%) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ มาตรการ 
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมที่ก าหนด
มีผู้มาขอรับการรับรองเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า 

  2. พัฒนาผู้ประกอบการ
และบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมตลอดห่วง
โซ่อุปทานให้เป็นผูม้ี
สมรรถนะสูง 
ทั้งด้านทักษะการผลิต การ
บริหารจดัการ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

2.1 สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ
ตระหนักถึงการปรับตัว รวมทั้งการสรา้งขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รองรบัการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลวัต อาทิ กระแส
สิ่งแวดล้อม ภยัพิบัติ และการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 
2.2 ให้การสนับสนุน และพัฒนาบุคลากรภาค 
อุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการขาด
แคลนแรงงานฝมีือ 
2.3 ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาน
ประกอบการในการวางแผนการพฒันา
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม 
2.4 สร้างค่านิยมการเป็นผู้ประกอบการ หรือ
การเป็นแรงงานวิชาชีพอุตสาหกรรม 
2.5 สร้างสังคมผู้ประกอบการใหเ้ข้มแข็ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ มาตรการ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการ
ผลิตภายในประเทศให้มี
มูลค่าเพิม่สูงขึ้น รวมทั้ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดหาวัตถุดบิเพื่อรองรับ
ความต้องการใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

3.1 พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้า 
ถึงปลายน้ า 
3.2 ให้ความส าคญักับการพัฒนากระบวนการ
ผลิต ผลติภณัฑ์และบริการ การพฒันาด้าน
การมาตรฐาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ข้ันสูง 
และการจัดการที่ดีในการเพิม่ผลิตภาพ มูลค่า 
และนวัตกรรม ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3.3 ส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาวัตถุดิบ
ต้นน้าให้มีคณุภาพและปรมิาณเพียงพอต่อ
ความต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของภาคอุตสาหกรรม 
3.4 ส่งเสริมการพัฒนาและผลติเครื่องจักรกล
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
3.5 น าวสัดุชีวมวลซึ่งเป็นวัสดุที่มศีักยภาพ
พื้นฐานของประเทศมาต่อยอดสรา้งมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

 
 
 

 4. พัฒนามาตรฐาน การ
ตรวจสอบรับรองระบบงาน
และผลิตภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ให้กับภาคอุตสาหกรรมและ
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค 

4.1 พัฒนาการก าหนดมาตรฐานให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนและ
ได้รับการยอมรับ 
4.2 พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองให้
สอดคล้องกับแนวทางสากลและเป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ประกอบการ 
4.3 ก ากับดูแลและพัฒนาผู้ประกอบการให้
สามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
4.4 ส่งเสริมการพัฒนาและผลติเครื่องจักรกล
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4.5 เสรมิสร้างความรู้/เข้าใจเรื่องความส าคญั
ของมาตรฐานและความเชื่อมั่นเครื่องหมาย
มาตรฐาน ให้กับ 
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

  5. เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานของภาคอุตสาหกรรม 

5.1 บรูณาการกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ในเรื่องต่าง ๆ เช่น แรงงาน พลังงาน น้ า 
วัตถุดิบทางการเกษตร โลจิสติกส์ ฯลฯ เพื่อลด
ผลกระทบจากต้นทุนท่ีจะเพิ่มสูงขึ้น 
5.2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนแม่บทโลจิสติกสภ์าคอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2560-2564 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ มาตรการ 
  6. พัฒนาคลสัเตอร์

อุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศเป็นอุตสาหกรรม
ของอาเซียน7 

 

6.1 สร้างเครือข่ายการผลิตให้เช่ือมโยงในพื้นที่
ต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมตาม
นโยบายรัฐบาลการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
6.2 พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ให้เป็นศูนย์กลางในการผลติและการเพิ่มมลูค่า 
(Industrial Hub) ของอาเซียน 
6.3 ส่งเสริมการเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจของ 
ASEAN (plus) และยกระดับเข้าสูห่่วงโซ่
อุปทานการผลติที่มีมลูค่าสูงขึ้น 

 1.1.2 อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สศอ. ตามที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย  
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีประกาศไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
(1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดท า

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
(2) เสนอแนะนโยบาย ก าหนดท่าทีแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง

ประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม 
(3) ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดนโยบาย

การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(4) วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(5) ประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(6) ก าหนดนโยบายการส ารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 

จัดท าดัชนีอุตสาหกรรม และท าหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน หรือ

ตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

โดยมีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้ 
 (1) วิสัยทัศน์   
  “เป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน” 

(2) พันธกิจ 
 (2.1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

                                                           
7 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม คือ ซูปเปอร์คลัสเตอร์ ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 2) เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม 3) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4) ดิจิทัล 5) Food Innopolis 6) Medical Hub 
และคลัสเตอร์อื่นๆ ได้แก่ เกษตรแปรรูป 6) แฟช่ัน และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
5) การแปรรูปอาหาร 6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 7) การบินและโลจิสติกส์ 8) เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) ดิจิทัล  
10) การแพทย์ครบวงจร 
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 (2.2) เสนอแนะนโยบาย ก าหนดท่าที แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม 

 (2.3) ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนด
นโยบาย การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 (2.4) วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 (2.5) ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 (2.6) ก าหนดนโยบายการส ารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้าน

อุตสาหกรรม จัดท าดัชนีอุตสาหกรรมและท าหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 (2.7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือ

ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 1.1.3 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
(1) ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

1.1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และมีการน าไปสู่การปฏิบัติ มีจ านวนนโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 181 เรื่อง โดยผลการด าเนินงานมากกว่าแผนที่วางไว้ 
และผลการส ารวจความเชื่อมั่นในภาพรวมต่อนโยบาย มาตรการหรือข้อเสนอแนะทางวิชาการของ สศอ. เฉลี่ย
ร้อยละ 80.40 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

1.2 ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลสารสนเทศ การชี้น าและ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ มีจ านวนผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 121,406 ราย โดยผลการด าเนินงานมากกว่าแผนที่วางไว้ และผลการส ารวจความเชื่อมั่นใน
ภาพรวมต่อบริการสารสนเทศและระบบเตือนภัยของ สศอ. เฉลี่ยร้อยละ 75.00 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

1.3  การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ร้อยละ 79.47 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

(2) ผลการด าเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ (ส่วนราชการจะถูกประเมินอย่างน้อย 4 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 1,2,4 และ 5) ดังนี้ 

1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Functional base) 

2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 

3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ 
ไม่ต้องประเมิน) 

4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base) 
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5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทะสาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) ประกอบกับผลการประเมิน
โดยองค์กรภายในและภายนอกประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2561 สศอ. ได้ด าเนินการในหัวข้อดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 Functional base 

1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการผลักดันแผนปฏิบัติการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ (productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2560-2564 

1.2 ร้อยละมูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
1.3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการก าหนดแนวทางและกลไกการพัฒนา

อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve) 

 องค์ประกอบที่ 2 Agenda base 
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 
2.2 ระดับความส าเร็จของการผลักดันให้ผู้ประกอบการมีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์

ที่มีความเข้มแข็ง 

 องค์ประกอบที่ 4 Innovation base 
 4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัมนานวัตกรรมของส่วน
ราชการ (car Search Application) 

 องค์ประกอบที่ 5 Potential base 
 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
  - การผลักดันแผน productivity 
  - การก าหนดแนวทางกลไก S-Curve 
  - การปรับโครงสร้าง สศอ. 

 (3) ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
   ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ สศอ. ตามแผนงานพ้ืนฐาน แผนงาน

ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมของภาคอุตสาหกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้แบ่งผลการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สศอ. จ านวน 377,774,256.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 
96.09 สามารถเบิกจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตาม
ตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายบริการกระทรวงที่วางแผนไว้ คือ ผลิตภาพอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และผลิต
ภาพบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5  

(4) ความเสี่ยงในการด าเนินงาน  
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ในการด าเนินงาน เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และ

จริยธรรม สศอ. มีการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ผ่านกิจกรรมการควบคุม ภายใน สศอ. โดยมีการ
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ประเมินโดยรวมจากองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การ
ประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล นอกจากนั้น
ยังมกีารวิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม (STEEP analysis) เพ่ือหาแนวโน้ม
ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ที่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ทั้งประเด็นด้านสังคม (Social), เทคโนโลยี 
(Technology), เศรษฐกิจ (Economic), สิ่งแวดล้อม (Environment) และการเมือง (Political) โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สศอ. ควรด าเนินการวางระบบ 
Smart OIE  และ Big Data เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่ยุคแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 องค์กรชี้น าการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน  

(5) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 ส าหรับเรื่องความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ สศอ. ประกอบด้วย ความท้าทายตาม
พันธกิจ ความท้าทายด้านปฏิบัติการ และความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งท่ีท้าทาย 
ความท้าทายด้านพันธกิจ  ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน 

 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
ความท้าทายด้านปฎิบัติการ  พัฒนากลไกและเครื่องมือในการผลักดัน ติดตาม ประเมินผล นโยบาย/

แผน/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 สร้างเครือข่าย/พันธมิตรทั้งหน่วยงานภายในและนอกกระทรวง
อุตสาหกรรมในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและจัดเก็บฐานข้อมูล 

ความท้าทายด้านทรัพยากร 
บุคคล 

 การรักษาองค์ความรู้/บุคลากรที่มีทักษะความสามารถ 
 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 เพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในทุกด้าน 
 การจัดหาผู้สืบทอดต าแหน่ง 

1.1.4 ความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวบรวมจาก
การส ารวจความต้องการ/ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นทางการ ทั้งที่ สศอ. 
ส ารวจเองหรือมีหน่วยงานเป็นกลางจากภายนอกส ารวจให้ หรืออาจมาจากการส ารวจที่ไม่เป็นทางการ เช่น 
การมอบหมายนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุม สัมมนา 
หรือเสวนาต่างๆ ที่ได้พบปะกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ สื่อมวลชน หรือส่วนราชการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 1.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน  
จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในของ สศอ. แล้ว ได้ผล ดังนี้ 

ปัจจัย จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. ด้านความเหมาะสม
ของโครงสร้างองค์กร 

บริหารงานได้ง่าย ง่ายต่อการถ่ายทอด
นโยบาย ใกล้ชิดกับภาคเอกชน 

โครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายไม่ได้ทั้งหมด (เช่น การ
ประเมินผล การผลักดันนโยบาย และ
การสร้างความมีส่วนร่วม) 
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ปัจจัย จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
2. ด้านผลผลิต ผลลัพธ์ 
และความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 นโยบายที่เสนอเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้บริหาร อก. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 เป็นแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรมที่
ส าคัญที่ได้รับความเชื่อถือของประเทศ  
 เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ น าไปสู่ 
การเสนอนโยบายและแผน 
 มีช่องทางการบริการด้านระบบ 
ข้อมูลและสารสนเทศที่หลากหลาย 
 มีระบบ Intelligence Unit ในการ
วิเคราะห์และให้บริการข้อมูล 
 ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหาร 
อก. ให้เป็นผู้ก ากับและผลักดัน
โครงการ/ 
งานส าคัญหลายด้าน เช่น แผนแม่บท 
Productivity โครงสร้างพื้นฐานทาง
ปัญญา กองทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ 
  มีภาพลักษณ์ท่ีดีในเรื่องความ
โปร่งใส และธรรมาภิบาล โดยไม่มีข้อ
ร้องเรียนจากประชาชน หรือปัญหา
การทุจริตในส่วนราชการ 

 การผลักดันนโยบายยังไม่เกิดผล
ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน  
 รายงาน/สารสนเทศบางเรื่องที่
เผยแพร่เป็นงานทางวิชาการซึ่งมี
ความเข้าใจยาก 
 การประชาสัมพันธ์ไม่มากพอ /
ผู้รับบริการบางส่วนยังไม่รู้จัก
ผลิตภัณฑ์ที่ สศอ. ให้บริการ 

3. ด้านการบริหาร
บุคคลและการ 
พัฒนาบุคลากร 

 มีบุคลากรที่มีทักษะ ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญสูง 
 บุคลากรมรีะดับการศึกษาโดยเฉลี่ย
สูง 
 มีโอกาสในการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ที่ 
เกี่ยวข้อง 

 การถ่ายทอดความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ยังไม่ทั่วถึง 
 อัตราก าลังคนไม่เพียงพอต่อ
บทบาทและภารกิจที่ได้รับ 

4. ด้านการเงิน มีประสิทธิภาพในการบริหารการ
จัดการงบประมาณ 

เบิกจ่ายล่าช้า 

5. การบริหารพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง 

กระบวนการบริหารจัดการพัสดุที่มี
ประสิทธิภาพ 

ไม่มีจุดอ่อน 

6. การบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับใน
หลายด้าน 

ไม่มีจุดอ่อน 
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 1.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก  
  จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกของ สศอ. แล้ว ได้ผล ดังนี้ 

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

 สังคมใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ท าให้
ความต้องการในการก าหนดนโยบายด้าน
อุตสาหกรรมมีความส าคัญมากข้ึน 
 สังคมก าลังสร้างความพร้อมด้าน
Knowledge Base Society เป็นโอกาส
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
 ประชากรวัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะ
แรงงานภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มจะขาด
แคลนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทั้งนโยบาย และ
ฐาน ข้อมูลก าลังคนจะมีความส าคัญมาก
ยิ่งขึ้น 

 สังคมขาดความเข้าใจในการใช้
ข้อมูลอุตสาหกรรม 
 เอกชนยังไม่เห็นความส าคัญใน
การให้ข้อมูลแกภ่าครัฐ 

2. ด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการสมัยใหม่ของภาคอุตสาหกรรม ท า
ให้เกิดแนวคิดในการน าเสนอนโยบาย
ใหม่ๆ 
 เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การปฎิบัติ 
งานและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ต่างๆ 

 มีความเสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายการสื่อสาร ของ สศอ. 

3. ด้านเศรษฐกิจ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิด
เสรีการค้า ท าให้มีการพัฒนานโยบายและ
ระบบข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน 
 ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนท าให้ระบบ
เตือน ภัยภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญ
มากยิ่งขึ้น 

ระบบเศรษฐกิจที่เปิดและการแข่งขัน 
ที่รุนแรงท าให้การเสนอแนะนโยบาย 
มีความซับซ้อนยากล าบากมากข้ึน 

4. ด้านกฎ ระเบียบ 
นโยบาย การเมือง 

 รัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง
Creative Economy จึงเป็นโอกาสในการ
เพ่ิมขอบเขตและการสนับสนุนงานด้าน
นโยบาย 
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมให้มี 
การประชุมพิจารณ์ท าให้มีโอกาสในการ 
บูรณาการความคิดมากยิ่งขึ้น 

ระบบการเมืองขาดเสถียรภาพท า
ให้นโยบายขาดความต่อเนื่อง 
เชื่อมโยง ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 

การผลักดันแผนงาน/โครงการ
ส าคัญที่ได้รับมอบหมายโดยใช้
งบประมาณปกติอาจขาดความ
ยืดหยุ่นและไม่ทันต่อสถานการณ์ได้ 

รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความส าคัญ
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ปัจจัย โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
 สถาบันเครือข่ายของกระทรวง
อุตสาหกรรมมีส่วนเสริมการท างานของ 
สศอ. ท าให้การขับเคลื่อนภารกิจหลักมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง
ท าให้กระบวนการท างานต้อง
ก าหนดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 1.4 การวิเคราะห์ SWOT  
เมื่อวิเคราะห์ได้สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกแล้ว ได้น าผลการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็น

การประเมินสถานภาพของปัจจัยต่างๆ ร่วมกัน มาด าเนินการประมวลผลตามวิธีการ TOWS ซึ่งมีผลในเชิง
วิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (TOWS Matrix )  
1.4.1 กลวิธีเชิงรุก (SO Strategy) 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงรุก (SO Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรสอดรับกับสถาบนัเครือข่าย
ของ อก. ที่มีและสามารถประสานการท างาน
ร่วมกันได้ด ี
2. การให้บริการโดยรวมทั้งเร่ืองนโยบายและ
สารสนเทศเปน็ที่พอใจ ต่อผู้รับบริการและผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย 
3. ข้อมูลทั้งด้านนโยบายและสารสนเทศมีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือ สอดคล้องต่อสถานการณ์ มีการ
น าเสนอองค์ความรู้ต่อสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์ 
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญเปน็ที่ยอมรับจากผู้รับบริการ ส่วน
ใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ (Young Generation) ท าให้
สามารถรับการเปลี่ยนแปลงไดค้่อนข้างดี กล้า
ตัดสินใจ และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง 
5. มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมต าแหน่งและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
6. มีระบบ อุปกรณ์ IT รวมถึงระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ด ี
7. มีการก ากับดูแลตนเองที่ด ีโดยเฉพาะความ
รับผิดชอบดา้นการเงิน 

1. การเสนอนโยบายอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทาง 
เช่น การเพิ่มมูลค่าสนิค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพ การใช้เทคโนโลย ีนวตักรรม การออกแบบ การ
พัฒนา SMEs การเชื่อมโยงกับภูมิภาค การพัฒนา
อุตสาหกรรมการบิน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
อุตสาหกรรม ที่รักษาสิง่แวดล้อม ใส่ใจสุขภาพ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนจะได้รับการผลักดันมากข้ึน 
2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีการค้า 
โดยเฉพาะ AEC+ ท าให้มีโอกาสก าหนดนโยบายและจัดท า
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่ การผลิตใน
กลุ่มที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากข้ึน  
3. การเสนอนโยบายที่พิจารณาอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มตาม
ห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับภมูิภาค 
4. ฐานข้อมูลด้านก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติ จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น 
5. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการและภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับการสนบัสนุนมากขึ้น  
6. ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนท าให้ระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรมมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น  
7. เทคโนโลยีทีท่ันสมยัท าให้การบูรณาการการท างาน
ภายในหน่วยงานและการเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมถึงการให้บริการข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. จัดท านโยบายที่สอดคล้องกบัทิศทางการพัฒนา โดยพิจารณา
เป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกนั ตลอดจนให้เชื่อมโยงกับ AEC+ หรือห่วงโซ่
อุปทานโลก 
2. พัฒนาแผนหรือนโยบายการสนับสนนุอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่มี
แนวโน้มในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม
เพื่อสุขภาพ ฯลฯ 
3. ส่งเสริมการหารือร่วมกันกับสถาบนัเครือข่าย และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการผลักดันนโยบายที่ส าคัญไปสู่การปฏิบัติ 
4. ขยายและเชื่อมโยงฐานข้อมลูที่มีให้รองรับข้อมูลทิศทางที่ส าคัญ 
เช่น เทคโนโลย ีนวัตกรรม การออกแบบ ประสิทธิภาพ การใช้
ก าลังคน ฯลฯ 
5. ขยายการให้บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรองรับการ
ให้บริการ บนมือถือ หรือระบบ Smart Cloud ในอนาคต 
6. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และ
การผลักดัน การเชื่อมโยงห่วงโซก่ารผลิต 
7. ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดท าระบบการก ากับดูแลตัวเองทีด่ีไปสู่
หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสในการท างาน 
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1.4.2 กลวิธีเชิงป้องกัน (ST Strategy) 

จุดแข็ง (Strengths) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงป้องกัน (ST Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรสอดรับกับสถาบนัเครือข่าย
ของ อก. ที่มีและสามารถประสานการท างาน
ร่วมกันได้ด ี
2. การให้บริการโดยรวมทั้งเร่ืองนโยบายและ
สารสนเทศเปน็ที่พอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
3. ข้อมูลทั้งด้านนโยบายและสารสนเทศมีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือสอดคล้องต่อสถานการณ์ มีการ
น าเสนอองค์ความรู้ต่อสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์ 
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญเปน็ที่ยอมรับจากผู้รับบริการ ส่วน
ใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ (Young Generation) ท าให้ 
สามารถรับการเปลี่ยนแปลงไดค้่อนข้างดี กล้า
ตัดสินใจ และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง 
5. มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมต าแหน่ง และ
หน่วยงานต่าง ๆ 
6. มีระบบ อุปกรณ์ IT รวมถึงระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ด ี
7. มีการก ากับดูแลตนเองที่ด ีโดยเฉพาะความ
รับผิดชอบดา้นการเงิน 

1. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องครอบคลุม 
รอบด้านมากข้ึน อาทิ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและ
สังคม ทรัพยากรที่ใช ้พลังงาน ก าลังคน มาตรการกีดกัน
การค้าในรูปแบบต่าง ๆ  
2. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. จะต้องปรับเปลี่ยน 
ให้มีการผสมผสานข้ามอุตสาหกรรมมากขึ้น 
3. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องค้นหาข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับประเทศเกิดใหม่ เช่น BRIC และ Next 11 
มากข้ึน 
4. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมที่มี
การใช้แรงงานเข้มข้นจะต้องปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมมากข้ึน 
5. ผู้รับบริการคาดหวังการได้รับบริการแบบทันที มีการ
กลั่นกรองและสังเคราะห์ให้อ่านง่าย 
6. สังคมขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐ และเอกชนยงัไม่
เห็นความส าคัญในการให้ข้อมูลแก่ทางการ 
7. ขอบเขตของสาขาอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลมากข้ึน  
8. กระบวนการท างานต่าง ๆ ตอ้งปรับปรุงโดยควรได้รับ
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องมากข้ึน 
9. นโยบายการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐอาจท าให้
งานศึกษาวิจัยมีคุณภาพลดลง 

1. เพิ่มเติมหัวข้อในการศึกษาเชิงนโยบายให้ครอบคลุมรอบด้านมาก
ขึ้น เช่น ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ชุมชนและสังคม  ทรัพยากรที่ใช้ 
พลังงาน ก าลังคน มาตรการกีดกันการค้าในรูปแบบตา่ง ๆ  
2. เพิ่มเติมการศึกษาเชิงนโยบายให้ครอบคลุมประเทศเกิดใหม่ เช่น  
BRIC และ Next 11  
3. ยืดหยุ่นแนวทางการศึกษาเชงินโยบายให้เป็นลักษณะกลุ่ม
อุตสาหกรรมตามแนวทางการผสมผสานข้ามอุตสาหกรรมมากขึ้น 
4. ศึกษาหาแนวทางรองรับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก
กระแสโลก อาทิ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น อุตสาหกรรมที่มี
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และสงัคม 
5. พัฒนาการให้บริการนโยบายและสารสนเทศให้มีการกลั่นกรอง
และสังเคราะห์ให้อ่านได้ง่าย 
6. ศึกษาแนวทางรองรับการปรบัปรุงการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรม
ที่เกิดจากผสมผสานข้ามอุตสาหกรรม 
7. ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สามารถรองรับการมีส่วนร่วมจาก
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้มากข้ึน  
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กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรยังรองรับภารกิจ ที่ได้รับ
มอบหมายไม่ไดท้ั้งหมด รวมทั้งยังพึ่งพาการจ้างที่
ปรึกษาเป็นหลัก  
2. ขาดการบูรณาการกับภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการผลักดันนโยบาย และการน าไปใช้
ประโยชน ์
3. บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม หรือปรับปรุง
การท างานอย่างต่อเนื่องในองค์กร ยังไม่ชัดเจน 
4. ระบบการติดตามผลการด าเนินงานในองค์กรยัง
ไม่เพียงพอ 
5. ขาดการสื่อสาร/ติดต่อประสานงานทีด่ีระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร 
6. ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ ยังไมช่ัดเจนในเร่ืองคุณค่า
และจุดมุ่งเนน้ รวมทั้งขาดระบบทวนสอบแนว
ทางการปรบัปรุง การให้บริการ และการติดตาม
มาตรฐาน การให้บริการ 
7. ระบบสบืค้นข้อมูลสารสนเทศยังไม่ดีนัก 
8. บุคลากรยังไม่เชื่อมั่นในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทัง้มีปัญหาในเรื่องความผูกพันกับองค์กร 
9. การพัฒนาบุคลากรระดบัหนว่ยงาน /ระดับ
บุคคล รวมทั้งการการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
ยังไม่เป็นระบบ  
10. ต้นทนุต่อหน่วยในดา้นนโยบายมีแนวโน้มสูงขึ้น 

1. การเสนอนโยบายอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทาง 
เช่น การเพิ่มมูลค่าสนิค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพ การใช้เทคโนโลยี นวตักรรม การออกแบบ การ
พัฒนา SMEs การเชื่อมโยงกับภูมิภาค การพัฒนา
อุตสาหกรรม การบิน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
อุตสาหกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชนจะได้รับการผลักดันมากข้ึน 
2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีการค้า 
โดยเฉพาะ AEC+ ท าให้มีโอกาสก าหนดนโยบาย และจัดท า
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่ 
3. การเสนอนโยบายที่พิจารณาอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มตาม
ห่วงโซ่มูลค่า และเชื่อมโยงกับภมูิภาค จะได้รบัการ
สนับสนนุจากภาคเอกชน  
4. ฐานข้อมูลด้านก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งองค์
ความรู้ดา้นเทคโนโลยีอัตโนมัติ จะมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น 
5. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการและภาครัฐที่เก่ียวข้องได้รับ การสนับสนุน
มากข้ึน  
6. ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนท าให้ระบบเตือนภัยภาค 
อุตสาหกรรมมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น  
7. เทคโนโลยีทีท่ันสมยัท าให้การบูรณาการ การท างาน
ภายในหน่วยงานและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานตา่ง ๆ 
รวมถึงการให้บริการข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. ปรับปรุงโครงสรา้ง หรือเพิ่มอัตราก าลังเพื่อรองรับภารกิจ
เพิ่มเติม เช่น การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกในประเทศใหม่ ๆ การ
ประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาการให้บริการทาง
ระบบ Cloud ฯลฯ 
2. พัฒนาการประสานงาน และบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน และ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการจัดท า และผลักดันนโยบาย โดยเฉพาะ
เร่ืองที่เป็นทิศทาง การพัฒนาทีส่ าคัญ 
3. พัฒนาบรรยากาศการสรา้งนวัตกรรม และปรับปรุกระบวนการ
ท างาน เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
4. ส่งเสริมระบบการติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้ด าเนินการได้รวดเร็ว ทันสถานการณ์ 
5. พัฒนาแนวคิดการน าเสนอผลการศึกษาเชิงนโยบาย และ
สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ตรงต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการรายกลุ่ม/รายบุคคล 
6. เพิ่มเติม/ปรับปรุง/บูรณาการสารสนเทศที่มี รวมถึงปรับปรุง
ระบบการสบืค้นข้อมูลให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
7. ก าหนดกระบวนการที่มีความส าคัญที่ สศอ. ต้องด าเนนิการเอง 
และลดการพึ่งพิงทีป่รึกษา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
สามารถด าเนินการได้เอง 
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กลวิธีเชิงรับ (WT Strategy) 

จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงรับ (WT Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรยังรองรับภารกิจ ที่ได้รับ
มอบหมายไม่ไดท้ั้งหมด รวมทั้งยังพึ่งพาการจ้างที่
ปรึกษาเป็นหลัก  
2. ขาดการบูรณาการกับภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการผลักดันนโยบาย และการน าไปใช้
ประโยชน ์
3. บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม หรือปรับปรุง
การท างานอย่างต่อเนื่องในองค์กร ยังไม่ชัดเจน 
4. ระบบการติดตามผลการด าเนินงานในองค์กรยัง
ไม่เพียงพอ 
5. ขาดการสื่อสาร/ติดต่อประสานงานทีด่ีระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร 
6. ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ ยังไมช่ัดเจนในเร่ืองคุณค่า
และจุดมุ่งเนน้ รวมทั้งขาดระบบทวนสอบแนว
ทางการปรบัปรุงการให้บริการ และการติดตาม
มาตรฐานการให้บริการ 
7. ระบบสบืค้นข้อมูลสารสนเทศยังไม่ดีนัก 
8. บุคลากรยังไม่เชื่อมั่นในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทัง้ มีปัญหาในเร่ืองความผูกพันกับ
องค์กร 
9. การพัฒนาบุคลากรระดบัหนว่ยงาน/ระดับบุคคล 
รวมทั้งการการถ่ายทอดความรูภ้ายในองค์กรยังไม่
เป็นระบบ  
10. ต้นทนุต่อหน่วยในดา้นนโยบายมีแนวโน้มสูงขึ้น 

1. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องครอบคลุมรอบด้าน
มากข้ึน อาทิ ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชุมชนและสังคม 
ทรัพยากรที่ใช้ พลังงาน ก าลงัคน มาตรการกีดกันการค้าใน
รูปแบบตา่ง ๆ 
2. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. จะต้องปรับเปลี่ยน 
ให้มีการผสมผสานข้ามอุตสาหกรรมมากขึ้น 
3. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องค้นหาข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับประเทศเกิดใหม่ เช่น BRIC และ Next 11 
มากข้ึน 
4. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมที่มี
การใช้แรงงานเข้มข้นจะต้องปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมมากข้ึน 
5. ผู้รับบริการคาดหวังการได้รับบริการแบบทันท ีมีการ
กลั่นกรองและสังเคราะห์ให้อ่านง่าย 
6. สังคมขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐ และเอกชนยงัไม่
เห็นความส าคัญในการให้ข้อมูล แก่ทางการ 
7. ขอบเขตของสาขาอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลมากข้ึน  
8. กระบวนการท างานต่าง ๆ ตอ้งปรับปรุงโดยควรได้รับ
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องมากข้ึน 
9. นโยบายการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐอาจท าให้
งานศึกษาวิจัยมีคุณภาพลดลง 

1. พัฒนาการประสานงาน และบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน และ
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ในการศึกษา
เชิงนโยบาย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสงัคม ทรัพยากร 
พลังงาน ก าลังคน และมาตรการกีดกันทางการค้า ประเทศเกิดใหม่ ฯลฯ 
2. พัฒนาแนวทางการสร้างคุณค่าจากทุกผลติภัณฑ์ที่ให้บริการให้
ตรงตาม ความต้องการ ตลอดจนแนวทางการติดตามมาตรฐานการ
ให้บริการ  
3. จัดท าและเผยแพร่แนวทางการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มี ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม
ผู้รับบริการ โดยเฉพาะ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแก่ สศอ. 
4. ลดงบประมาณในการพึ่งพิงที่ปรึกษา โดยเพิ่มเติมแนวทางการ
ด าเนินงานเอง ให้เพิ่มมากขึ้น 
5. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความ
โปร่งใส เปน็ธรรม และมีส่วนร่วม เพื่อสร้างขวัญและก าลงัใจในการ
ท างาน  
6. ปรับปรุงระบบการพฒันาบุคลากรระดับหน่วยงาน /ระดบับคุคล 
รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 
7. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างความรักความผูกพันในองค์กร 
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กลวิธีเชิงป้องกัน (ST Strategy) 

จุดแข็ง (Strengths) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงป้องกัน (ST Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรสอดรับกับสถาบนัเครือข่ายของ 
อก. ที่มีและสามารถประสานการท างานร่วมกันไดด้ี 
2. การให้บริการโดยรวมทั้งเร่ืองนโยบายและ
สารสนเทศเปน็ที่พอใจต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
3. ข้อมูลทั้งด้านนโยบายและสารสนเทศมีความ
ถูกต้องน่าเชื่อถือสอดคล้องต่อสถานการณ์ มีการ
น าเสนอองค์ความรู้ต่อสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์ 
ชัดเจน เข้าใจง่าย 
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญเปน็ที่ยอมรับจากผู้รับบริการ ส่วน
ใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ (Young Generation) ท าให้
สามารถรับการเปลี่ยนแปลงไดค้่อนข้างดี กล้า
ตัดสินใจ และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง 
5. มีการฝึกอบรมที่ครอบคลุมต าแหน่งและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
6. มีระบบ อุปกรณ์ IT รวมถึงระบบรักษาความ
ปลอดภัยที่ด ี
7. มีการก ากับดูแลตนเองที่ด ีโดยเฉพาะความ
รับผิดชอบดา้นการเงิน 

1. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องครอบคลุมรอบด้าน
มากข้ึน อาทิ ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชุมชนและสังคม 
ทรัพยากรที่ใช ้พลังงาน ก าลงัคน มาตรการกีดกันการค้าใน
รูปแบบตา่ง ๆ  
2. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. จะต้องปรับเปลี่ยนให้มี
การผสมผสานขา้มอุตสาหกรรมมากขึ้น 
3. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องค้นหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประเทศเกิดใหม่ เชน่ BRIC และ Next 11 มากขึน้ 
4. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมที่มี
การใช้แรงงานเข้มข้นจะต้องปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมมากข้ึน 
5. ผู้รับบริการคาดหวังการได้รับบริการแบบทันที มีการ
กลั่นกรองและสังเคราะห์ให้อ่านง่าย 
6. สังคมขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐ และเอกชนยงัไม่
เห็นความส าคัญในการให้ข้อมูลแก่ทางการ 
7. ขอบเขตของสาขาอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลมากข้ึน  
8. กระบวนการท างานต่าง ๆ ตอ้งปรับปรุงโดยควรได้รับ
การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องมากข้ึน 
9. นโยบายการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐอาจท าให้
งานศึกษาวิจัยมีคุณภาพลดลง 

1. เพิ่มเติมหัวข้อในการศึกษาเชิงนโยบายให้ครอบคลุมรอบด้านมาก
ขึ้น เช่น ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ชุมชนและสังคม  ทรัพยากรที่ใช้ 
พลังงาน ก าลังคน มาตรการกีดกันการค้าในรูปแบบตา่ง ๆ  
2. เพิ่มเติมการศึกษาเชิงนโยบายให้ครอบคลุมประเทศเกิดใหม่ เช่น  
BRIC และ Next 11  
3. ยืดหยุ่นแนวทางการศึกษาเชงินโยบายให้เป็นลักษณะกลุ่ม
อุตสาหกรรมตามแนวทางการผสมผสานข้ามอุตสาหกรรมมากขึ้น 
4. ศึกษาหาแนวทางรองรับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจาก
กระแสโลก อาทิ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น อุตสาหกรรมที่มี
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และสงัคม 
5. พัฒนาการให้บริการนโยบายและสารสนเทศให้มีการกลั่นกรอง
และสังเคราะห์ให้อ่านได้ง่าย 
6. ศึกษาแนวทางรองรับการปรบัปรุงการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรม
ที่เกิดจากผสมผสานข้ามอุตสาหกรรม 
7. ปรับปรุงกระบวนการท างานให้สามารถรองรับการมีส่วนร่วมจาก
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้มากข้ึน  
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กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 

จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) กลวิธีเชิงแก้ไข (WO Strategy) 

1. โครงสร้างองค์กรยังรองรับภารกิจ ที่ได้รับ
มอบหมายไม่ไดท้ั้งหมด รวมทั้งยังพึ่งพาการจ้างที่
ปรึกษาเป็นหลัก 
2. ขาดการบูรณาการกับภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการผลักดันนโยบาย และการน าไปใช้
ประโยชน ์
3. บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม หรือปรับปรุง
การท างานอย่างต่อเนื่องในองค์กร ยังไม่ชัดเจน 
4. ระบบการติดตามผลการด าเนินงานในองค์กรยัง
ไม่เพียงพอ 
5. ขาดการสื่อสาร/ติดต่อประสานงานทีด่ีระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร 
6. ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ ยังไมช่ัดเจนในเร่ืองคุณค่า
และจุดมุ่งเนน้ รวมทั้งขาดระบบทวนสอบแนว
ทางการปรบัปรุง การให้บริการ และการติดตาม
มาตรฐาน การให้บริการ 
7. ระบบสบืค้นข้อมูลสารสนเทศยังไม่ดีนัก 
8. บุคลากรยังไม่เชื่อมั่นในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทัง้มีปัญหาในเรื่องความผูกพันกับองค์กร 
9. การพัฒนาบุคลากรระดบัหนว่ยงาน /ระดับ
บุคคล รวมทั้งการการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
ยังไม่เป็นระบบ 
10. ต้นทนุต่อหน่วยในดา้นนโยบายมีแนวโน้มสูงขึ้น 

1. การเสนอนโยบายอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทาง เช่น การเพิ่ม
มูลค่าสนิค้าเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ การใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรมการออกแบบ การพัฒนา SMEs การเชื่อมโยงกับภูมิภาค การ
พัฒนาอุตสาหกรรม การบิน การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษ 
อุตสาหกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนจะได้รับการผลักดันมากข้ึน 
2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเปิดเสรีการค้า โดยเฉพาะ AEC+ 
ท าให้มีโอกาสก าหนดนโยบาย และจัดท าสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
เชื่อมโยงห่วงโซ ่
3. การเสนอนโยบายที่พิจารณาอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มตามห่วงโซ่มูลค่า 
และเชื่อมโยงกับภูมิภาค จะได้รับการสนบัสนุนจากภาคเอกชน  
4. ฐานข้อมูลด้านก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอัตโนมัติ จะมีความตอ้งการเพิ่มมากข้ึน 
5. การให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับ การสนบัสนนุมากข้ึน 
6. ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนท าให้ระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมมี
ความส าคัญมากยิ่งขึ้น 
7. เทคโนโลยีทีท่ันสมยัท าให้การบูรณาการ การท างานภายในหน่วยงาน
และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานตา่ง ๆ รวมถึงการให้บริการข้อมูลมี
ความสะดวก รวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

1. ปรับปรุงโครงสรา้ง หรือเพิ่มอัตราก าลังเพื่อรองรับ
ภารกิจเพิ่มเติม เช่น การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกใน
ประเทศใหม่ ๆ การประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การพัฒนาการให้บริการทางระบบ Cloud ฯลฯ 
2. พัฒนาการประสานงาน และบูรณาการร่วมกับ
ภาคเอกชน และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการจัดท า 
และผลักดนันโยบาย โดยเฉพาะเร่ืองที่เป็นทิศทาง การ
พัฒนาที่ส าคัญ 
3. พัฒนาบรรยากาศการสรา้งนวัตกรรม และปรับปรุ
กระบวนการท างาน เพื่อรองรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
4. ส่งเสริมระบบการติดต่อประสานงานอย่างไม่เป็น
ทางการ โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้
ด าเนินการได้รวดเร็ว ทันสถานการณ์ 
5. พัฒนาแนวคิดการน าเสนอผลการศึกษาเชิงนโยบาย 
และสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการรายกลุม่/รายบุคคล 
6. เพิ่มเติม/ปรับปรุง/บูรณาการสารสนเทศที่มี รวมถึง
ปรับปรุงระบบการสืบคน้ข้อมูลให้สามารถตอบสนอง
ตามความต้องการของผู้รับบริการ 
7. ก าหนดกระบวนการที่มีความส าคัญที่ สศอ. ต้อง
ด าเนินการเอง และลดการพึ่งพงิที่ปรึกษา ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสามารถด าเนินการได้เอง 
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กลวิธีเชิงรับ (WT Strategy) 

จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats) กลวิธีเชิงรับ (WT Strategy) 
1. โครงสร้างองค์กรยังรองรับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายไม่ไดท้ั้งหมด รวมทั้งยังพึ่งพาการจ้างที่
ปรึกษาเป็นหลัก 
2. ขาดการบูรณาการกับภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการผลักดันนโยบาย และการน าไปใช้
ประโยชน ์
3. บรรยากาศในการสร้างนวัตกรรม หรือปรับปรุง
การท างานอย่างต่อเนื่องในองค์กร ยังไม่ชัดเจน 
4. ระบบการติดตามผลการด าเนินงานในองค์กรยัง
ไม่เพียงพอ 
5. ขาดการสื่อสาร/ติดต่อประสานงานทีด่ีระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร 
6. ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ ยังไมช่ัดเจนในเร่ืองคุณค่า
และจุดมุ่งเนน้ รวมทั้งขาดระบบทวนสอบแนว
ทางการปรบัปรุงการให้บริการ และการติดตาม
มาตรฐานการให้บริการ 
7. ระบบสบืค้นข้อมูลสารสนเทศยังไม่ดีนัก 
8. บุคลากรยังไม่เชื่อมั่นในระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รวมทัง้ มีปัญหาในเร่ืองความผูกพันกับ
องค์กร 
9. การพัฒนาบุคลากรระดบัหนว่ยงาน /ระดับ
บุคคล รวมทั้งการการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร
ยังไม่เป็นระบบ  
10. ต้นทนุต่อหน่วยในดา้นนโยบายมีแนวโน้มสูงขึ้น 

1. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องครอบคลุมรอบด้าน
มากข้ึน อาทิ ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชุมชนและสังคม 
ทรัพยากรที่ใช้ พลังงาน ก าลงัคน มาตรการกีดกันการค้าใน
รูปแบบตา่ง ๆ 
2. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. จะต้องปรับเปลี่ยน 
ให้มีการผสมผสานข้ามอุตสาหกรรมมากขึ้น 
3. การศึกษาเชิงนโยบายของ สศอ. ต้องค้นหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับประเทศเกิดใหม่ เช่น BRIC และ Next 11 มากขึ้น 
4. นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมที่มี
การใช้แรงงานเข้มข้นจะต้องปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมมากข้ึน 
5. ผู้รับบริการคาดหวังการได้รับบริการแบบทันที มีการ
กลั่นกรองและสังเคราะห์ให้อ่านง่าย 
6. สังคมขาดความเข้าใจในการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ตลอดจนหนว่ยงานภาครัฐ และเอกชนยงัไม่เห็น
ความส าคัญในการให้ข้อมูล แก่ทางการ 
7. ขอบเขตของสาขาอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผล
ให้ต้องมีการปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลมากข้ึน  
8. กระบวนการท างานต่าง ๆ ตอ้งปรับปรุงโดยควรได้รับการ
มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องมากข้ึน 
9. นโยบายการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐอาจท าให้
งานศึกษาวิจัยมีคุณภาพลดลง 

1. พัฒนาการประสานงาน และบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน 
และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ใน
การศึกษาเชิงนโยบาย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม 
ทรัพยากร พลังงาน ก าลังคน และมาตรการกีดกันทางการค้า 
ประเทศเกิดใหม่ ฯลฯ 
2. พัฒนาแนวทางการสร้างคุณค่าจากทุกผลติภัณฑ์ที่ให้บริการให้
ตรงตาม ความต้องการ ตลอดจนแนวทางการติดตามมาตรฐาน
การให้บริการ  
3. จัดท าและเผยแพร่แนวทางการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มี ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละ
กลุ่มผู้รับบริการ โดยเฉพาะ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแก่ สศอ. 
4. ลดงบประมาณในการพึ่งพิงที่ปรึกษา โดยเพิ่มเติมแนวทางการ
ด าเนินงานเอง ให้เพิ่มมากขึ้น 
5. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้มีความ
โปร่งใสเปน็ธรรม และมีส่วนร่วม เพื่อสร้างขวัญและก าลงัใจใน
การท างาน  
6. ปรับปรุงระบบการพฒันาบุคลากรระดับหน่วยงาน /ระดบั
บุคคล รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
7. พัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างความรักความผูกพันในองค์กร 
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2. การก าหนดทิศทางขององค์กร (Strategic Direction Setting) 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

สามารถจัดวางทิศทางองค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร 
และวัฒนธรรมองค์กร ได้ดังนี้ 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน” 

 2.2 พันธกิจ 
  2.2.1 จัดท า บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน 
  2.2.2 จัดท า เชื่อมโยง และให้บริการข้อมูล การชี้น าและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เชื่อถือได้ 
  2.2.3 สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  2.3.1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การน าไปสู่การปฏิบัติ 
  2.3.2 ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้ น าและ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ 
  2.3.2 องค์กรมีความเป็นเลิศในการให้บริการด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และเป็นที่ยอมรับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2.4 ค่านิยมองค์กร 
ปรับปรุงตามนโยบาย รวอ. ที่ให้ใช้ค่านิยม ASIA เหมือนกันทั้ง อก. คือ “รับผิดชอบในหน้าที่ 

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

3. การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรม 5 ด้าน (STEEP Analysis) รวมถึงวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้ว จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2562-2566 และระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 
2567-2676 โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแต่ละระยะแตกต่างกัน ดังนี้ 
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3.1 ยุทธศาสตร์ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 

 ในระยะที ่1 มีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 3.1.1 สศอ. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขาที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
อุตสาหกรรมของประเทศ คือ อุตสาหกรรม First S-curve จ านวน 2 สาขา ซึ่งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้  
 3.1.2 มีข้อมูลอุตสาหกรรมศักยภาพและแนวทางการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 ประเด็น ได้แก ่    
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ผลักดันไปสู่การปฏิบัติ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดท านโยบายแผนยุทธศาสตร์ 
 กิจกรรม 1.1 ก าหนด Road map อุตสาหกรรมรายสาขาที่สอดคล้องตาม

ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมชีวภาพ 
 กิจกรรม 1.2 จัดท ายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่ (ภาค/กลุ่มจังหวัด/พ้ืนที่เฉพาะ/

EEC/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)) 
 กิจกรรม 1.3 จัดท ายุทธศาสตร์อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  ให้ครอบคลุม

ประเทศท่ีเป็นตลาดหลัก และกลุ่มตลาดประเทศเกิดใหม่  
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการด าเนินงาน ก ากับติดตามและผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 กิจกรรม 2.1 เพ่ิมบทบาทการท างานภายใต้คณะกรรมการด้านนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของ สศอ. เพ่ือให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมหภาค รายสาขา และ
ระหว่างประเทศมีความครบถ้วน สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 กิจกรรม 2.2 เป็นหน่วยงานต้นแบบในการผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เช่น 
เป็นหน่วยงานน าร่องในการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันนโยบายเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) /
คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

 กิจกรรม 3.1 ด าเนินงานในรูปแบบประชารัฐ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การผลักดันนโยบายเข้าสู่ ครม. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ 
ทันสถานการณ์ และตรงตามความต้องการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้น าและเตือนภัยให้ทันสมัย ถูกต้อง 
 กิจกรรม 1.1 พัฒนาข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดท าระบบ Foresight 
 กิจกรรม 1.2 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 กิจกรรม 1.3 วางแผนพัฒนาระบบการท างานให้สามารถท างานได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 กิจกรรม 2.1 วางระบบการจัดท าข้อมูลอุตสาหกรรมศักยภาพ 
 กิจกรรม 2.2 ก าหนดแผนการด าเนินงานศูนย์บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 

กิจกรรม 1.1 กิจกรรม KM เพ่ือถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ในองค์กรไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากร/ความผาสุก 
กิจกรรม 2.1 ก าหนดแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (Haman Resource 

Management; HRM) โดยมีรายละเอียดการสรรหาบุคลากร  การวางต าแหน่ง  Career Path เพ่ือให้บุคลากร
แต่ละต าแหน่งททราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่ง ซึ่งจะน าไปสู่การ
วางแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 

กิจกรรม 2.2 ก า ห น ด แ ผ น พั ฒ น า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์  ( Haman Resource 
Development; HRD) เพ่ือก าหนดแผนการพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับงานในแต่ละต าแหน่ง 
รวมถึงการจัดท าระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) และระบบก าลังคนคุณภาพ (TMS) เพ่ือสรรหา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูง และการจัดหาหรือจัดสรรทุนการศึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรให้
พร้อมต่อการเลื่อนต าแหน่ง โดยในระยะที่ 1 มีหลักสูตรที่จ าเป็น เช่น  หลักสูตรการท าวิจัย Data Science 
and Engineer การศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมใหม่  

กิจกรรม 2.3 กิจกรรม Happy Work Place เช่น การแข่งวิ่ งมินิมาราธอน / 
มาราธอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และกิจกรรม Smart OIE เพ่ือให้ สศอ. มีแผนในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
กิจกรรม 3.1 จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.2 ยุทธศาสตร์ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 พ.ศ. 2562-2566 
 ในระยะที่ 2 มีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 3.2.1 สศอ. ก าหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม S-curve จ านวน 3 สาขา ซึ่งสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 
 3.2.2 สศอ. เป็นคลังความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 
 3.2.3 มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Science & Engineer 
 3.2.4 สศอ. เป็นองค์กรที่บุคลากรมีความผาสุกในการท างาน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดท ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 
    กิจกรรม 1.1 จัดท ามาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม S-curve จ านวน 3 สาขา
ได้แก่ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 
    กิจกรรม 1.2 บูรณาการการท างานด้านการก าหนดมาตรการการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใน สศอ. แบบมีส่วนร่วมในแนวราบ โดยมีผู้แทนจากกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน สศอ. เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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    กิจกรรม 1.3 จัดท าแนวทางการป้องกัน การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
    กิจกรรม 1.4 ถ่ายทอดความรู้และให้ค าปรึกษาด้านการจัดท ามาตรการการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ให้แก่หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและผลักดันนโยบายเข้าสู่ ครม. หรือ กอช. 

กิจกรรม 2.1 ประสานการท างานและสร้างความเข้าใจอันดีกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

กิจกรรม 2.2 ด าเนินงานในรูปแบบประชารัฐ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การผลักดันนโยบายเข้าสู่ ครม. 

กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
กิจกรรม 3.1 ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี

ศักยภาพของประเทศในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

กิจกรรม 3.2 น าร่องการผลักดันการการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติ เช่น 
น าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาใช้ในส านักงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
   กิจกรรม 1.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่ารายอุตสาหกรรม

ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Supply Chain and Value Chain)  
กลยุทธ์ที่ 2 ถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
   กิจกรรม 2.1 ให้ความรู้ อบรมด้านการจัดท าและวางระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น 

MPI เตือนภัยฯ ให้แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นคลังความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการชี้น าและเตือนภัย 
   กิจกรรม 1.1 พัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
   กิจกรรม 1.2 จัดหาฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์เพ่ือรองรับการท างานของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้สะท้อนต่อสถานการณ์อย่างรอบ

ด้านและตรงตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   กิจกรรม 2.1 พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
   กิจกรรม 2.2 ติดตามและประเมินผลการน าข้อมูลระบบสารสนเทศของ สศอ.  

ไปใช้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
   กิจกรรม 3.1 พัฒนา application ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลของ สศอ. เช่น MPI เตือนภัย 

ที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย เข้าใจง่าย และเข้าถึงผู้รับบริการแบบเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร 
   กิจกรรม 1.1 สร้างระบบฐานข้อมูล HRD และ HRM ที่มีข้อมูลที่จ าเป็นและเป็น

ปัจจุบันของบุคลากร และบุคลากรสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้ 
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   กิจกรรม 1.2 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรผ่านการฝึกอบรม เช่น ด้านอุตสาหกรรม 
S-curve, Data Science & Engineer, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาษาอาเซียน 

   กิจกรรม 1.3 สร้างทักษะเฉพาะด้านแก่บุคลากร โดยมีการประเมินผลการน า
ความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
   กิจกรรม 2.1 จัดโปรแกรมพ่ีสอนน้อง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ  

สู่บุคลากรรุ่นใหม่ 
   กิจกรรม 2.2 จ้างบุคลากรวัยเกษียณที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญท างานในฐานะที่

ปรึกษาให้แก่ สศอ. 
   กิจกรรม 2.3 จัดประกวดการสร้างนวัตกรรมการท างานอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความผาสุก 
   กิจกรรม 3.1 เพ่ิมช่องทางรับข้อมูลกิจกรรมการสร้างความผาสุกจากบุคลากร  
   กิจกรรม 3.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีประจ าปี เช่น กีฬาสี 
   กิจกรรม 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายใจ เช่น นั่งสมาธิ ออกก าลังกาย 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมธรรมาภิบาล 
   กิจกรรม 4.1 จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 3.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2567-2576 
 ในระยะที่ 3 มีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 3.3.1 สศอ. มีมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม Second wave S-curve จ านวน 3 กลุ่มสาขา 
ซึ่งสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 

3.3.2  สศอ. เป็นคลังความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 
3.3.3 มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการชี้น าและเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
3.3.4 สศอ. เป็นองค์กร Smart Office and Work 
3.3.5 สศอ. เป็นองค์กรปลอดทุจริต  
ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดท ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 กิจกรรม 1.1 จัดท ามาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม Second wave S-curve ใน 

3 กลุ่มสาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมแฟชั่น เช่น สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มอุตสาหกร
รมวัสดุ เช่น ปูนซีเมนต์ กระจก เหล็กและเหล็กกล้า  และกลุ่มปิโตรเคมีและพลาสติก หรืออุตสาหกรรมอ่ืนที่
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในอนาคต 

 กิจกรรม 1.2 จัดท าแนวทางการป้องกัน การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

 กิจกรรม 1.3 บูรณาการการท างานด้านการก าหนดมาตรการการพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใน สศอ. แบบมีส่วนร่วมในแนวราบ โดยมีผู้แทนจากกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน สศอ. เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและผลักดันนโยบายเข้าสู่ ครม. หรือ กอช. 
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 กิจกรรม 2.1 ประสานการท างานและสร้างความเข้าใจอันดีกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

 กิจกรรม 2.2 ด าเนินงานในรูปแบบประชารัฐ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การผลักดันนโยบายเข้าสู่ ครม. หรือ กอช. 

กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 กิจกรรม 3.1 ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

ของประเทศในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 กิจกรรม 3.2 น าร่องการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติ เช่น การ

ใช้เครื่องแบบที่ผลิตจาก Functional Textile 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง สศอ. เป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
กิจกรรม 1.1 ศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลห่วงโซ่ อุปทานและห่วงโซ่มูลค่ า  ราย

อุตสาหกรรมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (Global Supply Chain and Value Chain) 
กิจกรรม 1.2 เพ่ิมบทบาทการท างานของบุคลากรในการให้ค าปรึกษาด้านการ

บริหารห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการท างานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระหว่างประเทศในภูมิภาค

อาเซียน 
กิจกรรม 2.1 ให้ความรู้ อบรมด้านการจัดท าและวางระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น 

MPI เตือนภัยฯ ให้แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
กิจกรรม 2.2 แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระหว่างกลุ่ม

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นคลังความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการชี้น าและเตือนภัย 
กิจกรรม 1.1 จัดท าข้อมูลวิเคราะห์ในระดับความลึกต่าง ๆ และระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม 
กิจกรรม 1.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้สะท้อนต่อสถานการณ์อย่างรอบ

ด้านและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม 2.1 พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยบุคลากรของ สศอ. 
กิจกรรม 2.2 ติดตามและประเมินผลการน าข้อมูลระบบสารสนเทศของ สศอ. ไป

ใช้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 

กิจกรรม 3.1 พัฒนา application ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้
สามารถรับข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ ( Two ways communication) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น ามา
ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม 3.2 พัฒนาช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อยู่เสมอ เพ่ือให้เข้าถึงผู้ใช้บริการหลากหลายกลุ่ม และรวดเร็ว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม 1.1 ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล HRD และ HRM ให้เป็นปัจจุบัน 
และบุคลากรสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองได้ 

กิจกรรม 1.2 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรผ่านการฝึกอบรม เช่น ด้านการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่า (Global Supply Chain/Value Chain), การใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติ   

กิจกรรม 1.3 สร้างทักษะเฉพาะด้าน เช่น การเป็นวิทยากรหรือการให้ค าปรึกษา
ด้านข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่างมืออาชีพ โดยมีการประเมินผลการน าความรู้ จากการอบรมไป
ปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
กิจกรรม 2.1 วางระบบเครือข่ายการท างานแบบอัจฉริยะ (Smart Office) พร้อม

อุปกรณ์สนับสนุนประจ าตัว ให้บุคลากรสามารถท างานได้จากทุกสถานที่ ทุกเวลา 
กิจกรรม 2.2 จัดประกวดการสร้างนวัตกรรมการท างานอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรม 2.3 จัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่เอ้ือต่อการคิดและพัฒนาการท างาน 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความผาสุก 
กิจกรรม 3.1 ปรับปรุงสถานที่ท างานให้เอ้ือต่อสังคมผู้สูงวัย 
กิจกรรม 3.2 เพ่ิมสวัสดิการแก่บุคลากร เช่น รถรับส่งระหว่างที่ท างานและสถานี

รถไฟฟ้า เพ่ิมเงินขวัญถุงส าหรับคู่แต่งงานใหม่และการคลอดบุตร 
กิจกรรม 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายใจ เช่น นั่งสมาธิ ออกก าลังกาย กีฬาสี 
กิจกรรม 3.4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ สศอ. กับ

หน่วยงานภายในกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กีฬา  
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมธรรมาภิบาล 

กิจกรรม 4.1 จัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
   กิจกรรม 4.2 จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมธรรมาภิบาลการเป็นข้าราชการที่ดี  

ไร้ทุจริต เพ่ือสร้างความตระหนักแก่บุคลากรของ สศอ. 
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ยุทธศาสตร์ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พ.ศ. 2561-2576 

 วิสัยทัศน์    “เป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน” 

ระยะ 1 ปี 
(พ.ศ.2561) 

ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2562-2566) 

ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ.2567-2576) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทัน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงและผลกัดันไปสู่การปฏบิัต ิ ต่อการเปลี่ยนแปลงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงและเหน็ผลอย่างเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ที่ 1 จดัท านโยบายแผนยทุธศาสตร ์ กลยุทธ์ที่ 1 จดัท ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม กลยุทธ์ที่ 1 จดัท ามาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการด าเนินงาน/ผลักดัน กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัต ิ และผลักดันนโยบายเข้าสู่ ครม. หรือ กอช. และผลักดันนโยบายเข้าสู่ ครม. หรือ กอช. 
กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันนโยบายเข้าสู ่กอช./ครม. กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การ กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การปฏิบัต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
อุตสาหกรรม และระบบเตือนภัยที่เช่ือถือได้ ทัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมระหว่าง 
สถานการณ์และตรงตามความต้องการ ระหว่างประเทศ ประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาข้อมลูระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง สศอ. เป็นแหลง่ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ 
การชี้น าและเตือนภัยให้ทันสมัย ถกูต้อง ระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

กลยทุธ์ที่ 2  พัฒนาการให้บรกิารขอ้มูลให้ตรงตามความ กลยุทธ์ที่ 2 ถ่ายทอดความรูด้้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแก ่ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการท างานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ต้องการของกลุม่เป้าหมายอย่างมีประสิทธภิาพ ประเทศในภมูิภาคอาเซียน ระหว่างประเทศในภูมภิาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสร้างองค์ความรู้ดา้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นคลังความรูด้า้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นคลังความรู้ดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร ประเทศ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการชี้น า การชี้น าและเตือนภัย 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากร/ความผาสุก และเตือนภัย กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมให ้ ให้สะท้อนต่อสถานการณ์อย่างรอบด้านและตรงตามความ 
 สะท้อนต่อสถานการณ์อย่างรอบดา้นและตรงตามความต้องการของ ประสิทธิภาพ 

 กลุ่มเป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ ์
 กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ ์  
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ระยะ 1 ปี 
(พ.ศ.2561) 

ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2562-2566) 

ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ.2567-2576) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความผาสุก กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความผาสุก 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสรมิธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสรมิธรรมาภิบาล 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2561) เป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-2566) เป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2567-2576) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 2 สาขา ซึ่งสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 
2. มีข้อมูลอุตสาหกรรมศักยภาพและแนวทางการให้บริการ
ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

1. มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม 3 สาขา ซึ่งสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริงได้  
2. มีแนวทางการป้องกัน การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
3. สศอ. เป็นคลังความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ 
4. มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้าน Data Science & Engineer 
5. สศอ. เป็นองค์กรที่บุคลากรมีความผาสุกในการท างาน 

1. มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรม Second wave S-curve ซึ่ ง
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 
2. มีแนวทางการป้องกัน การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมต่อผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 
3. สศอ. เป็นคลังความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับประเทศ 
4. มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านการช้ีน าและเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
5. สศอ. เป็นองค์กร Smart Office and Work 
6. สศอ. เป็นองค์กรปลอดทุจริต 
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4. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สศอ. 
จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 สศอ. (ฉบับทบทวน) ฝ่ายเลขานุการฯ 

ได้ประสานกองต่างๆ เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สศอ. 
และ แผนงานส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สศอ. เพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นกรอบใน
การด าเนินการ เพ่ือให้การจัดท า เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 


