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คํานํา 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพ่ือใหผูเก่ียวของไดทราบ

แนวทางการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และใหหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน รวมท้ังเปนแนวทางในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
เพื่อของบประมาณของหนวยงาน ซึ่งการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ไดรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของทุกหนวยงานในสังกัด นํามาวิเคราะหเชื่อมโยงกับการกําหนด
ยุทธศาสตร ใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกัน รวมท้ังมีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนได

สวนเสียในระหวางการจัดทําเพ่ือนํามาปรับปรุงการกําหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับความตองการของ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และสภาพแวดลอมอ่ืน 

แผนยุทธศาสตรฉบับนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มุงเนนการพัฒนานโยบายเพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ควบคูกับการดูแลสิ่งแวดลอม ตามภารกิจของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใหมีความสอดคลองกับแนวคิดตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายรฐับาล ตลอดจนสอดคลองกับสถานการณและบริบทของประเทศ 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หวังเปนอยางยิ่ งวา แผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) จะเปนกรอบ
การปฏิบัติงานใหกับหนวยงานตางๆในสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในการผลักดันการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ ตอไป 

คณะผูจัดทํา
กองยุทธศาสตรและแผนงาน

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 



 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใหสอดคลองกับแนวคิดตามนโยบายรัฐบาล   
(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ขอสั่งการคณะรักษาความสงบแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564  นโยบายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน) และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(นายพสุ โลหารชุน) แผนการปฏิรูปท่ีเก่ียวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ตลอดจนใหสอดคลองกับสถานการณและ
บริบทของประเทศ โดยมุงเนนการพัฒนานโยบาย การผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติ การกํากับดูแล และสงเสริม
อุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน ควบคูกับการกํากับ
ดูแลสิ่งแวดลอม ตามภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไดเริ่มกระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพ่ือใหสอดคลอง
กับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการพิจารณาและวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของกับสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม (SWOT Analysis) ประกอบดวยการวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factor) จุดแข็ง และจุดออน
ขององคกร การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (External Factor) โอกาสและอุปสรรคในมิติตางๆ ท่ีมี
ผลกระทบตอภารกิจสํานักงานกระทรวงอุตสาหกรรม ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญ
ในการใหบริการ และจากการวิเคราะหดังกลาว จึงนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด และแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

วิสัยทัศนสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
“ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.5 ภายในป 2564” 

พันธกิจ 
1) ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)   

2) กํากับ ดูแล สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 

3) เพ่ิมผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเปาหมาย 

4) ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันและอยูรวมกับสังคมและชุมชนได 

  

 

 

  
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 

(ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายของ

กระทรวงเปนแผนปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร การบริหารราชการท่ัวไปของกระทรวงใหบรรลุเปาหมายและ

เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้น แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ประกอบดวยสวนสําคัญ ไดแก การพัฒนานโยบาย การจัดสรรทรัพยากร 

การบูรณาการงาน และการพัฒนาองคกรและบุคลากร ท้ังนี้การดําเนินงานดังกลาวตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอม ยึดหลัก

ธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของภาคประชาชน รายละเอียดของแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 เพ่ือนํานโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทุก

ระดับ และมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการท่ีผูบริหารและ

ผูเก่ียวของสามารถนําไปใชประโยชนในการกํากับการปฏิบัติงานและทบทวนยุทธศาสตรองคกรตอไป โดยมีกลยุทธ 

ดังนี้ 

1) ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนากลไกดานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในเชิงยุทธศาสตร 

3) สรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาท่ีเก่ียวของ 

ยุทธศาสตรท่ี 2   การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 

เพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันใหกับผูประกอบการ โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

1) อํานวยความสะดวกในดานการลงทุนและการประกอบกิจการ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถ

การแขงขันใหแกผูประกอบการในภูมิภาค 

2) บูรณาการกับหนวยงานในพ้ืนท่ีในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 

3) บูรณาการการจัดการผังเมืองในพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

4) พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 

5) สนับสนุนการจัดตั้งศูนยออกแบบและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมเปาหมาย 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและส่ิงแวดลอม 

เพ่ือกํากับดูแลสถานประกอบการใหดําเนินการตามกฎหมายและสงเสริมใหอุตสาหกรรมเปนมิตร

กับสังคมและสิ่งแวดลอมโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบกลไกในการกํากับ ดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดําเนินการตามกฎหมายอยาง

เครงครัด 

2) สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

3) พัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทองถ่ินและ

ชุมชน 

4) เชื่อมโยงและเสริมสรางความเขาใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4   การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 

เพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการและสรางความพรอมของบุคลากรใหสามารถบริการผูมีสวนได

สวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล โดยมีกลยุทธ ดังนี้ 

1) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู 

2) บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความพรอมสําหรับการบริหาร และการบริการได

อยางถูกตอง และรวดเร็ว    

4) สงเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ

ราชการ 

5) สรางภาพลักษณท่ีดีในการใหบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมุงม่ันผลักดันแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

โดยผานหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง     

76 จังหวัด โดยรวมมือกันผลักดันการดําเนินงานผานแผนงาน/โครงการ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการบูรณาการ          

การดําเนินงานรวมกัน   
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The Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry’s strategic plan 2017-2021 

(Revised edition for 2020) hasits details under the Government ‘s Policy (General Prayut Chan-o-cha), 

the reform agendas of the National Reform Council , the framework of Thailand's 20-Year National 

Strategy, the twelfth National Economic and Social Development Plan 2017-2021, policies given by 

the Vice Prime Minister (Dr. Somkid Jatusripitak), Minister of Industry (Dr. Uttama Savanayana) and 

the Permanent Secretary of Industry (Dr. Pasu Loharjun), the Ministry of Industry’s Strategic Plan 

2017 – 2021 (revised edition for 2020) as well as circumstances and contexts of the country.   

The strategic plan focuses on policy development, implementation and evaluation regulation and 

promotion for sustainable industrial development which can be accomplished by good governance 

under the responsibilities of the Office of the Permanent Secretary. 

The process of the strategic planning begins with a review of the previous strategic plan 

to better comply with changes through the SWOT analysis of the organization performance.  It consists 

of internal and external factors analysis to identify the organization’s strengths, weaknesses, 

opportunities and obstacles affecting industrial development. Stakeholder expectations are significant 

aspects to be considered for providing good services. This analysis leads to Office of the Permanent 

Secretary, Ministry of Industry’s strategic direction consisting of vision, mission, strategies, and tactics. 

Vision : Total Factor Productivity of the industrial sector is increased 2.5% by 2021. 

Missions 

1) Drive and integrate policies and strategies to achieve Industry 4.0.  

2) Regulate, promote, and enhance the competitiveness of Thai industrial sector 

and entrepreneurs. 

3) Increase Total Factor Productivity of target industries.    

 4)   Improve the competitiveness of industrial businesses and encourage mutual 

existence with the society and community. 

Executive Summary 
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Strategic Plan of the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry 2017-2021 

(Revised Edition for 2020) 

The mission of the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry, comprises of 

the development and implementation of policy and strategies of the entire ministry, resource 

allocation, as well as general administration with the aim to achieve the highest goals and the best 

results of the organization. The Strategic Plan 2017-2021 (Revised Edition for 2020) emphasizes on 

policy development, resource allocation, integration of tasks, as well as the improvement of the 

organization and human resources. The Strategic Plan also takesinto account the environment, good 

governance principle, and public participation. The detail of the Strategic Planis as follows. 

Strategy 1 : Driving and integrating policies and strategies to be implemented 

effectively 

To drive policies and strategies of the Ministry of Industry into successful implementation 

at all levels and set up a monitoring and evaluating system for executives and relevant officers for 

performance andstrategy review. Tactics are as follows: 

1)  Drive policies and strategic plans into effective practice. 

2) Improve thestrategic operation monitoring and evaluating system. 

3) Promote participationin strategy formulationto that the strategy is in accord with 

related policies and plans. 

Strategy 2 : Strengthening industrial business potential 

To accommodate investment and improve the ease of doing business, as well as to 

enhance the competitiveness of entrepreneurs in the industrial sector. Tactics are as follows: 

1) Accommodate investment and improve the ease of doing business, as well as to 

enhance the competitiveness of entrepreneurs in the provincial areas. 

2) Integrate with other local authorities in carrying out area-based industrial business 

development. 

3) Integrate with town planning office to accommodate industrial expansion. 

4) Develop target industries in Special Economic Zones and other potential areas. 

5) Support the establishment of design centers and standard certification centers for 

target industries.   
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Strategic 3 : Promoting and developing environmental friendly industries 

To regulate industrial business operations according to the laws and regulations and to 

promote socially and environmentally friendly industry with public participation.Tactics are as follows: 

1) Develop mechanism for regulationto increase compliance to the laws and regulations.  

2) Encourage industrial sector to develop socially and environmentally friendly 

manufacturing process. 

3) Develop surveillance-watch collaboration networks on environmental issues with public 

participation  

4) Connect and strengthen mutual understanding between industriesand local communities. 

Strategic 4 : Improving the organization’s performance for better service quality 

To develop a service system and prepare officials to be ready to provide services to 

stakeholders effectively with good governance. Tactics are as follows: 

1) Improve work process and develop knowledge management system. 

2) Effectively manage and develop human resources of the Office of the Permanent 

Secretary, Ministry of Industry. 

3) Develop an instant and precise information technology system for administration and 

service. 

4) Promote ethics and good governance; prevent corruption and misbehavior in public 

service practices. 

5) Create a good public image of the Office of the Permanent Secretary Ministry of 

Industry. 

 

The Office of the Permanent Secretary, Ministry of Industry, has the highest intention to 

more forward objectives and targets to the Strategic Plan 2017 – 2021 (revised edition for 2020).  

All departments under the Office of the Permanent Secretary and 76 Provincial Offices put all efforts 

to carry out industrial plan and projects, as well operational integration in order to achieve the 

objectives and targets of the organization.   
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1. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 19/1 ระบุวา           
“ใหปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกรมข้ึนไป วางแผนและประสาน
กิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ ในกระทรวงรวมกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา 

และบรรลุเปาหมายของกระทรวง” 

พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 หมวด 3 
มาตรา 9 ระบุวา “การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ .... สวนราชการกอนจะ
ดําเนินการตามภารกิจใด ตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวลวงหนา โดยตองมีรายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา 
และงบประมาณท่ีตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ

ตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ” 

มาตรา 16 ระบุวา “ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซ่ึงจะตอง
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน โดยระบุในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใช เสนอตอรัฐมนตรี

เพ่ือใหความเห็นชอบ” 

กระทรวงอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 
(ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมใชเปน
แนวทางในการดําเนินงาน ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหนวยงานหนึ่งของกระทรวง
อุตสาหกรรม จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564                    

(ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑการบริหารราชการ
แผนดิน การจัดทําคําของบประมาณ และเปนแผนท่ีนําทางใหหนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
รวมท้ังสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ไดยึดถือปฏิบัติตามภารกิจ และเปาหมายรวม เพ่ือใหสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม นโยบายรัฐบาลตอไป   
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2. กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 
(ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 -2564 
(ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) นํามาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับดานการพัฒนา
ประเทศและภาคอุตสาหกรรม ประกอบดวย นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ขอสั่งการคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) กรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน) และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายพสุ โลหารชุน) 
แผนแมบทตางๆ บริบทเชิงพ้ืนท่ี โดยใหความสําคัญกับจุดยืนทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด (Positioning) 
รวมถึงบริบทในระดับมหภาคทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

2.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ 
เมื่อวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยนโยบายรัฐบาลฉบับนี้นํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวยการเขาใจ 
เขาถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักสําคัญ และใชปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และความตองการของประชาชนมาเปนแนวทางการกําหนดนโยบาย ประกอบดวย 11 ดาน ซ่ึงมี 5 
นโยบายหลักท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้  

ตารางท่ี 1 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 

นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม 
นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ

กับการใชประโยชนอยางย่ังยืน 

นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายท่ี 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 

สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม

ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดี

และปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และ

มาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงค

ราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก 

ตลอดจนเผยแพรความรู ความเขาใจท่ีถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย และพระราชกรณียกิจ

เพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สงเสริมใหเจาหนาท่ี สถานศึกษา 

ตลอดจนหนวยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรู เขาใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชใน  

การปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวให

แพรหลายเปนท่ีประจักษ และเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวยสรางความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในท่ีสุด 

นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  

เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง 

และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ 

สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคู

กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเปนพหุสังคม         

ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอนเพ่ือซํ้าเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือเจาหนาท่ี

ฝายบานเมืองท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีอาจชวยคลี่คลาย

ปญหาได 

นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยการลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง

มาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วข้ึน ตลอดจนลดข้ันตอนของ

กระบวนการดานธุรการและเอกสาร ท่ีจะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วข้ึนพรอมท้ังแสวงหาตลาดท่ีมีศักยภาพ

เพ่ือขยายฐานการสงออกซ่ึงครอบคลุมถึงการคาชายแดนท่ีมีความสําคัญมากข้ึน  

ดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เชน 

สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการ

ผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแก

อาหารไทยบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริมการวิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา

เกษตรและแกไขปญหาท่ีสําคัญของประเทศ เปนตน สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง สงเสริม

อุตสาหกรรมท่ีใชการออกแบบและสรางสรรค และสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือปรับ

กระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ 

รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง  

สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร ปรับโครงสรางกลไก 

การสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน   
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ท้ังในดานการเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม     

การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ 

นอกจากนี้การสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อน

ไดอยางจริงจัง ซ่ึงจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลก และสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได      

ซ่ึงหมายรวมถึงการผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง ท้ังผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร อุปกรณ

สื่อสารดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและ

ธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคา

อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง

ใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติ ในเรื่องนี้และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อน

เรื่องนี้อยางจริงจัง 

นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  

โดยเรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยาย   

ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงและโทรคมนาคม  

ท่ีเชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกส รวมท้ัง        

การสนับสนุนการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและ

พหุภาคี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคลองกับขอตกลงใน

การเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจยัการผลิตตางๆท่ีเปดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะ

กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหสามารถแขงขันได รวมท้ังสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับ

ผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได 

นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ  

กับการใชประโยชนอยางย่ังยืน  

เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสียท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสราง

คุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหแกประชาชน โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก 

สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมใน

สถานท่ีกําจัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤติ ซ่ึงจะใชท่ีดินของรัฐเปนหลัก ในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอย          

โดย   การแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการ     

การบริหารจัดการเปนพิเศษ โดยกําหนดให ท้ิงในบอขยะอุตสาหกรรมท่ีสรางข้ึนอยางถูกตองตามมาตรฐาน

และใหแยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน สําหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อ  

จะพัฒนาระบบกํากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความ

เสี่ยงและอันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุ ใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจรและใช

มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด ในระดับพ้ืนท่ีจะเรงแกไขปญหาในพ้ืนท่ีมาบตาพุด

ซ่ึงเปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติท้ังการลดและขจัดมลพิษ การฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรม 

รวมท้ังการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 4 
 



2.2 ประเด็นสําคัญตามมติและขอส่ังการของนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) 

นายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีขอสั่งการท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
กฎหมาย และการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือใหสวนราชการตางๆใชเปนแนวทางในการบริหารราชการใหเกิด
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถสรุปได
ดังนี้ 

ดานเศรษฐกิจ 
1. พัฒนาและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

2. เรงรัดการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 

3. การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร 

4. ใชมาตรการทางภาษีเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

5. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพ SMEs 

6. การแกไขปญหายางพารา 

7. สงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ 

9. มาตรการปองกันอัคคีภัยในโรงงาน 

10. การพัฒนาการสงออกของประเทศ 

11. เตรียมอุตสาหกรรมเบา เพ่ือสรางอาชีพใหคนในพ้ืนท่ี 

12. ดําเนินการพิจารณารับรองมาตรฐานเครื่องเก่ียวขาว 

13. จัดตั้งโรงงานแปรรูปขาว/โรงงานแปรรูปยางพารา 

14. การลดข้ันตอนการพิจารณาอนุญาต 

15. เรงรัดการจัดตั้งเมืองยางพารา (Rubber City) 

 

ภาพท่ี 1 ประเด็นสําคัญตามมติและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

2.3 กรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ประเทศไทยยังคง
ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน 
ปญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขัน ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวง

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้ การนอมนํา
และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การ
สนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข โดยมียุทธศาสตร 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ดานสังคม 

1. เตรียมความพรอมของบุคลากรเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

2. ใหทุกหนวยงานนําขอมูลโครงการพระราชดํารติางๆ ไปใช 
3. จัดทํารายงานขอเท็จจริง กรณกีารทําเหมืองแรโพแทช 

4. กําหนดมาตรการการกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส 
5. การยกเลิกการใชแรใยหิน 

ดานบริหารราชการแผนดิน 

1.  จัดตั้งศูนย One Stop Service / NSW 

2.  เผยแพรขาวสารการดําเนินงาน โดยเฉพาะสื่อออนไลน 

3.  การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ              

ในภาครัฐ 

ดานกฎหมาย 
1. เรงเสนอกฎหมายท่ีมีความจําเปนเรงดวนโดยเร็ว 
2. ความจําเปนในการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย  

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทาง

สมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค 

ทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสู
ตลาดงาน 

3) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวน
คํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 

4) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนา
ประเทศอยางเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรม 
ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1) เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมี

รายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ  
2) กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา 

สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน  

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสู

ระบบมาตรฐาน 
2) ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมี

ศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรม
ท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 

3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม  
4) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิง

ธุรกิจของภาคบริการ 
5) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ

สงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอํานวยความ
สะดวกการคาการลงทุน 

6) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบัน
การเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุน
ในการใหบริการ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1) พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนท่ีแนว เขต

ท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
2) เพ่ิมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรอย

ละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยสงเสริมการปลูก
ไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว 

3) เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....  และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

4) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ 
สนับสนนุการแปรรูปเปนพลงังาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคง
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สูความม่ังคั่ง 
และย่ังยืน  

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1) ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือ

ดานความม่ันคงในกลุมประเทศนานาประเทศ 
2) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  
3) สังคมมีความสมานฉันท 
4) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
5) ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัย

คุกคามทางทหาร 
6) อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวา

อันดับท่ี 20 ของโลก 
7) อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรในต่ํา

กวาอันดับท่ี 10 ของโลก 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1) ปรับปรุงโครงสรางของหนวยงาน บทบาท 

ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 
2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สรางกลไกใน

การติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
3) ปองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 
4) ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยตุิธรรม 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส  

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคมขนสง 

พัฒนาขนสงทางราง ขนสงสาธารณะ โครงขาย
ถนน ขนสงทาง อากาศ ขนสงทางน้ํา 

2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส 
การอํานวยความสะดวกทางการคา  

3) การพัฒนาดานพลังงาน  
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงาน
ทดแทน สงเสริมไทยเปนศูนยกลางพลังงาน  

4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  สงเสริมการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  สรางความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร  

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1) สงเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย

และเชิงสังคม  ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุม
เทคโนโลยีท่ีไทยมีศักยภาพ  พัฒนาตลาด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสรางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

2) พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 
สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ  

3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของ วทน. ท้ังดาน
บุคลากร  โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 
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2.4 แผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบรางแผนการปฏิรูปประเทศ และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2561 ผานการปฏิรูปประเทศ 11 ดานหลัก โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมเก่ียวของใน 3 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ          
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

• ดานเศรษฐกิจ : การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศและการสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมและบริการในอนาคต  

• ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : การปฏิรูปดานเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม            

• ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การปองกันและปราบปราม              
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรเพ่ือใหประเทศไทยปลอดทุจริต  

ตารางท่ี 2 แผนการปฏิรูปประเทศท่ีเก่ียวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ 
การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน 

หัวขอยอย 1.1 : ผลติภาพ (Productivity)   หัวขอยอย 1.2 : การรวมกลุมใน 
  ภูมิภาค  

หัวขอยอย 1.3 : ระบบนิเวศ
ดานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  

อุตสาหกรรมเปาหมาย 
- อุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและบริการ 
- อุตสาหกรรมการเกษตร 
- อุตสาหกรรมอาหาร 
- อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ชีวภาพ 
- อุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา 
- อุตสาหกรรมเครื่องใช 
ไฟฟาอัจฉริยะ 

- อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดจิิทัล 
- อุตสาหกรรมการศึกษา 
- อุตสาหกรรมสุขภาพ 

การเพ่ิมประสทิธิภาพ
ทางเทคโนโลยี  
– โครงสรางพ้ืนฐานทาง 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สนับสนุน) 
- Big data (สนับสนุน) 

Regional Integration Committee  การจัดตั้งศูนยกลางการวิจัย
และพัฒนา 

Clusters and Hubs 
พัฒนาเมืองหลัก/เมืองศูนยกลางของ
ภูมิภาค 

การปฏิรปูกรมทรัพยสินทาง
ปญญา 

ขจัดอุปสรรคดานการเคลื่อนยายคน การตั้งศูนยกลางเพ่ือสงเสริม
ธุรกิจสตารทอัพและสเกลอัพ Connectivity : พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานในประเทศ และระดับภมูภิาค การเพ่ิมระดับการ
แขงขันทางธุรกจิ  

- วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (สนับสนุน) 

– ความยากงายในการ
ทําธุรกิจ (สนับสนุน) 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1) พัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัด เปนเมืองนาอยู

สําหรับคนทุกกลุมในสังคม 
2) พัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก 

เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
ท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล  

3) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน เปน
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
1) สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ 

การบริการ และการลงทุน 
2) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
3) การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศ

ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
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การปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจ 

การปฏิรูปดานความสามารถในการแขงขัน 
การเพ่ิมระดับการแขงขัน

ทางธุรกิจ 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  
- อุดมศึกษา (สนับสนุน) 
- อาชีวศึกษา (สนับสนุน) 

Borderless Trade : ขจัดอุปสรรค 
ทางการคา 

 

คณะทํางานดานการ

ประชาสัมพันธ (สนบัสนุน) 

สงเสริมใหผูประกอบการไทยลงทุนใน
ตางประเทศ 

การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกจิ 

การปฏิรปูสถาบันดานการสงเสริมผลิตภาพ  
การมาตรฐาน และนวัตกรรม 

การปฏิรปูสถาบันทางเศรษฐกิจเพ่ือ

บริหารการสงเสรมิวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดเล็ก SMEs 

 การปฏิรูปหนวยงานขับเคลื่อน 

ติดตามและประเมินผลการ

พัฒนาเศรษฐกิจ 

การปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สิ่งแวดลอม 
ระบบบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เสรมิสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ี 
แหลงกําเนิดใหมีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝาระวัง 

ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบมลพิษ 

ปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการเขตควบคุมมลพิษ 

การปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ดานการปองกันและเฝาระวัง ดานการปองปราม ดานการบริหารจดัการ 

 
 
 
2.5 นโยบายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(นายอุตตม สาวนายน) และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายพสุ โลหารชุน) 

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ดานเศรษฐกิจใหกับกระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2559 โดยสรุป ไดดังนี้ 

1) การพัฒนาอุตสาหกรรมเดิมใหดีข้ึน สรางอุตสาหกรรมใหมท่ีมีมูลคาสูง สามารถแขงขันไดควร
จัดเปนกลุมคลัสเตอร อาทิ กลุมเกษตร กลุมสุขภาพ กลุมเทคโนโลยีข้ันสูง กลุมเศรษฐกิจ
สรางสรรค และกลุมดิจิทัล 

2) การสรางคลัสเตอร ตองเปนความรวมมือระหวางภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 
ควรเปนแบบ Silicon Valley มีสถาบันเครือขายเปนหลักและมีธุรกิจขนาดใหญใหการสนับสนุน 

3) การสรางผูประกอบการกลุม Startups โดยใหพิจารณาจากแนวทางหนวยงานในตางประเทศ
ที ่ประสบความสําเร็จ บ ูรณาการกับสําน ักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม        
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูปฏิบัติ และควรเปนบทบาทของหนวยงานในภูมิภาค 

4) โครงการอุตสาหกรรมสรางสรรคควรตอยอดสินคา OTOP เนนจุดเดนและศักยภาพของพ้ืนท่ี 
ผลักดันอุตสาหกรรมชุมชุน ใหเกิดประโยชนท้ังดานเศรษฐกิจ สินคา และการทองเท่ียว 
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5) การยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจขนาดใหญ เนนใหมีผลิตภาพมากข้ึน และแปลง SMEs 
ไปสูอุตสาหกรรม 4.0 ใชพลังประชารัฐเขามาสนับสนุนและผลักดัน 

6) กระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของควรเรงการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรม  
S-Curve อยางเรงดวน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน) และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

(นายพสุ โลหารชุน) ไดมอบนโยบายในการดําเนินงานใหแกผูบริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือใหทุกหนวยงาน
รวมกันขับเคลื่อน โดยใหความสําคัญกับการแกไขปญหาและลดอุปสรรคท่ีสงผลตอการประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม ดังนี้  

1) การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปน S-
Curve และ Eco System ท่ีเก่ียวของ 

2) การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการไปสู 4.0 โดยเนนการพัฒนาผูประกอบการใหสามารถ
ปรับตัวและพัฒนาไดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 

3) การสงเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ี โดยเนนการจัดตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ท่ีมี
ศักยภาพ และการลงทุนใน EEC 

4) การเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดี โดยเนนการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5) การพัฒนาระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ โดยเนนการบริหาร และใชประโยชนจาก Big 
Data ในการกําหนดนโยบายและใหบริการแกกลุมเปาหมายกระทรวงอุตสาหกรรม 

6) การพัฒนาบุคลากร โดยเนนพัฒนาคนของกระทรวงใหเปนมืออาชีพ สามารถใหบริการแก
กลุมเปาหมายตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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2.6 แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้น จําเปนตองผลักดันใหภาคการผลิตมีความสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน

ซ่ึงการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ โดยการนําวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม มาประยุกตใช จะกอใหเกิดการเพ่ิมผลิตภาพ มูลคาและมาตรฐาน 

รวมถึงพัฒนาปจจัยสนับสนุน ท้ังดานกฎหมายและกฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการ 

การรวมกลุมคลัสเตอร และการบูรณาการนโยบาย/แผนงานกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ จะเอ้ือใหเกิดการลงทุน

และลดอุปสรรคในธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนี้การสงเสริมสถานประกอบการท่ีเปนมิตรตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม จะอาศัยการกํากับดูแลอยางท่ัวถึง การถายทอดองคความรูและการสรางเครือขายการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนเปนกลไกในการขับเคลื่อน อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีขาดไมได คือ การพัฒนาองคกรและบุคลากร

ของกระทรวงอุตสาหกรรมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการอยางตอเนื่อง 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563) ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีสําคัญดังนี้ 

วิสัยทัศนกระทรวงอุตสาหกรรม “ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู 4.0 เพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ของไทย ใหเติบโตไมนอยกวารอยละ 4.5 ภายในป 2564” 

พันธกิจ 

1) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการใหมีความเขมแข็ง และสามารถแขงขันไดใน

ตลาดโลก 

2) สรางและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (ecosystem) เพ่ือเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมไทยสู

อุตสาหกรรม 4.0  

3) สงเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4) บูรณาการดําเนินงานหนวยงานภายใน ภายนอกกระทรวงเพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย 

ยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตและเขมแข็ง 

  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศและ

อุตสาหกรรม ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต โดยเนนงานวิจัย การตอยอดงานวิจัยและ

พัฒนา การประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและพัฒนามาตรฐาน ให

ภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซคุณคา มีความสามารถในการแขงขันในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 1) สงเสริมงานวิจัย การตอยอดงานวิจัยและพัฒนา การประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 11 
 



 2) พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตลอดหวงโซอุปทานใหเปนผูมีสมรรถนะ

สูงท้ังดานทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 3) สงเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชปจจัยการผลิตภายในประเทศใหมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึนรวมท้ัง

สงเสริมและสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับความตองการในอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

 4) พัฒนามาตรฐาน การตรวจสอบรับรองกระบวนการและผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ใหกับภาคอุตสาหกรรม และเพ่ือคุมครองผูบริโภค 

 5) เสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม 

 6) พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศสูการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของอาเซียน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม 

  เพ่ือสนับสนุน สรางโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีกลยุทธท่ี

สําคัญ ดังนี้ 

  1) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการตางๆ ใหเอ้ือตอการลงทุนและการ

ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 

  2) กําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เพ่ือชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 

  3) ศึกษาและกําหนดพ้ืนท่ี/ปรับปรุงผังเมืองใหเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 

  4) สนับสนุนการจัดตั้ง/การเพ่ิมขีดความสามารถของศูนยการออกแบบและตรวจสอบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต 

  5) บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

  เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการดําเนินกิจการท่ีเปนมิตรกับสังคม

และสิ่งแวดลอม ตลอดจนสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหพัฒนาสูความยั่งยืน  โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  1) พัฒนากลไกการกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด 

  2) สงเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry Town) 

  3) บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยเนนการใชประโยชนจากกากอุตสาหกรรม 

  4) สงเสริมการพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  5) สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

  6) พัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทองถ่ิน

และชุมชน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 

  เพ่ือพัฒนาระบบและความสามารถของบุคลากรในการใหบริการแกผูประกอบการและ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีกลยุทธ

ท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  1) สงเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

  2) ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

  3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม 

  4) สรางภาพลักษณท่ีดีในการใหบริการอยางมีคุณภาพของกระทรวงอุตสาหกรรม 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัด  

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีมติ

เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2557–2560) โดยกลุมจังหวัดท้ัง 18 กลุม 

มีการกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร หรือ Positioning ของกลุมจังหวัด ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพและทิศทางการพัฒนา

เชิงพ้ืนท่ี ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัดท่ีเก่ียวของกับดานอุตสาหกรรม 

กลุมจังหวัด Positioning 

ภาคเหนือตอนบน 1 Northern Food Valley , Lanna culture and creative tourism , Northern 
Landport 

ภาคเหนือตอนบน 2  Gateway and Logistic Hub , สินคาการเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย 

ภาคเหนือตอนลาง1 การคาชายแดน , อุตสาหกรรมโลจิสติกส , เกษตร (ขาว แปรรูปผลิตภัณฑเกษตร) 

ภาคเหนือตอนลาง 2 สงเสริมการแปรรูป การตลาด การขนสง เกษตร (ขาว ออย มันสําปะหลัง) 

ภาคกลางตอนบน 1 การเปนเมืองอาหารปลอดภัย (การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร) 

ภาคกลางตอนบน 2 เกษตรและอาหารปลอดภัย (ขาว) 

ภาคกลางตอนกลาง ศูนยกลางการคาการลงทุน การคมนาคม และการคาภาคตะวันออกของไทย                 
สูอินโดจนีและตลาดโลกแหลงผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานสากล 

ภาคกลางตอนลาง 1 เกษตรปลอดภัยการคาชายแดน 

ภาคกลางตอนลาง 2 ฐานการผลิตอาหารสูครัวโลก 

ภาคตะวันออก ฐานการผลิตดานอุตสาหกรรม แหลงผลิตสนิคาเกษตร ประตสููเศรษฐกิจโลก 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมลุมน้ําโขง 
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กลุมจังหวัด Positioning 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 อุตสาหกรรมการเกษตร การคาชายแดนและการลงทนุ โลจสิตกิส 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ศูนยรวมกระจายสนิคา โลจิสตกิส  ขาวหอมมะลิ GAP สูครัวโลก  
ศูนยกลางอุตสาหกรรม การคา การบริการ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 เกษตร (ขาวหอมมะลิ , มันสําปะหลัง , โคเนื้อ) ไหม 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ขาวหอมมะลิ การคาชายแดน การทองเที่ยว 

ภาคใตฝงอาวไทย ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจ การเกษตร (ยางพารา ปาลมน้ํามัน ขาว ไมผล 
และประมง) 

ภาคใตฝงอันดามนั การสรางมูลคาเพิ่มใหยางพารา ปาลมน้ํามนั 
ภาคใตชายแดน การพัฒนาคุณภาพ เพิ่มผลผลิต และผลิตภัณฑยางพารา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564  
(ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563)  

กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 

(ฉบบัทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
 

 

แผนการปฏิรูปประเทศท่ีเก่ียวของกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของกลุมจังหวัด 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 
(ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 
 

ประเด็นสําคัญตามมติและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 
กรอบแนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 

นโยบายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายอุตตม สาวนายน)  

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายพสุ โลหารชุน) 
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3. การวิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของกับสํานักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 

 

การวิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (SWOT Analysis) 
เปนการประเมินจากจุดแข็งและจุดออนขององคกร ซ่ึงเปนปจจัยภายใน (Internal Factors) และการวิเคราะห
โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงเปนปจจัยภายนอก (External Factors) ท่ีมีผลตอการดําเนินงานดานอุตสาหกรรม 
โดยจากผลการวิเคราะหนี้ นําไปจัดทํา TOWS Metrix เพ่ือหามาตรการท่ีเก่ียวของและแนวทางการดําเนินงาน
ตอไป 

3.1 การวิเคราะหปจจยัภายใน (Internal Factors) 
 วิ เคราะห ป จจั ยภายในองคกร (Internal Factors) โดยใชหลักการ The McKinsey 7S 
Framework  ซ่ึงเปนการวิเคราะหองคกร (สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) ใน 7 มิติ ไดแก โครงสราง
องคกร/กลยุทธ/การบริหารจัดการ/บุคลากร/ทักษะ/ระบบการทํางาน และคานิยมรวม ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 

ภาพท่ี 3 The McKinsey 7S Framework 
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors)   

จุดแข็ง จุดออน 

1. Structure (โครงสรางองคกร) 

1. มีโครงขายหนวยงาน สถานท่ีตั้งสํานักงานท่ีสะดวก

ตอการใหบริการประชาชนท่ีครอบคลุมทุกจังหวัด 
สามารถเชื่อมโยงขอมูลระดับจังหวัดไดท่ัวประเทศ 

2. มีโครงสราง และกระบวนการทํางานของหนวยงาน

และกลไกการบริหาร ใหสามารถบริหารทรัพยากร
ของหนวยงานอยางโปรงใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

3. เปนศูนยกลางในการบริหารยุทธศาสตร 

งบประมาณและการติดตามประเมินผลตามภารกิจ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

4. มีสถาบันเครือขายท่ีมีความชํานาญในการพัฒนา

อุตสาหกรรม 

 

1. โครงสรางอัตรากําลัง และโอกาสความกาวหนา ใน

หนาท่ีการงานไมเหมาะสม 
 

2. Strategy (กลยุทธ) 

1. เปนหนวยงานกําหนดนโยบายอุตสาหกรรมระดับ
กระทรวง และระดับจังหวดั 

1. การดําเนินงานในการกํากับอุตสาหกรรมยังไมไดรับ
ความไววางใจจากชุมชน 

2. หนวยงานตางๆไมใหความสําคัญกับการวางแผน
และการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

 

3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 

1. มีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนโยกยาย
งบประมาณ 

 

1. มุมมองภายนอกยังเห็นวาเปนหนวยงานท่ีมี          
การทํางานท่ีซํ้าซอนกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร ซ่ึงขอเท็จจริงยังเปน
ปญหาในทางปฏิบัติ 

2. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก และการประชาสัมพันธ
แบบมืออาชีพ 

3. ขาดการประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมในระดับผลลัพธ 

4. ยังไมสามารถใชประโยชนจากสถาบันฯ อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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จุดแข็ง จุดออน 

4. Staff (บุคลากร) 

1. บุคลากรมีพ้ืนฐานการศึกษาดี มีประสบการณและ
รอบรูสามารถบริหารจัดการปญหาเฉพาะหนาไดดี 

2. มีการพัฒนาองคความรูข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนให
บุคลากรในองคกรอยางตอเนื่อง 

3. มีบุคลากรและองคความรูท่ีหลากหลาย 

1. ระบบถายทอดองคความรูประสบการณจากรุนสูรุน 
(ระบบบมเพาะ) ยังไมมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรสวนหนึ่งมีการจัดจางแบบอัตราจาง
ชั่วคราว ซ่ึงอาจทําใหเกิดความรูสึกไมม่ันคง 

3. ขาดหนวยงานและบุคลากรของ อก. ในกลุมประเทศ
เปาหมายท่ีทําหนาท่ีประสานนโยบายอุตสาหกรรม
ระหวางประเทศ 

5. Skills (ทักษะ) 

1. มีความเชี่ยวชาญดานการอุตสาหกรรมเฉพาะดาน 
เนื่องจากมีการทํางานในเรื่องเฉพาะอยางตอเนื่อง 

2. มีความเขาใจปญหาของผูประกอบการไดดี 
โดยเฉพาะปญหาดานเทคนิค/วิศวกรรม 

 

1. บุคลากรขาดทักษะเชิงลึกในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและขอจํากัดดานภาษาตางประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

 

6. System (ระบบการทํางาน) 

1. มีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติงาน เชน พ.ร.บ.
โรงงาน / พ.ร.บ. แร 

 

1. กฎหมายซํ้าซอน เปนภาระใหแกผูประกอบการ 
กอใหเกิดความขัดแยงในหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
เปดชองวางใหเกิดการใชอํานาจในทางมิชอบ 

2. การประสานงานระหวางหนวยงานในทุกระดับ        
ยังมีนอย รวมท้ังขาดการเชื่อมโยงทางวิชาการกับ
หนวยงานหลักในกระทรวง 

3. ระบบสารสนเทศ ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร        
ยังขาดการเชื่อมโยงกับระบบงาน ในภาคปฏิบัติ 

 

7. Shared Value (คานิยมรวม) 

1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม              
มีการกําหนดคานิยมเดียวกัน 

1. ยังไมสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดรูปธรรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 3.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) 
สําหรับปจจัยภายนอกนั้น เปนการวิเคราะห ถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีมีผลตอดาน

อุตสาหกรรม โดยพิจารณาใน 6 มิติหลัก ไดแก ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยี และผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

ภาพท่ี 4  มิติการวิเคราะหปจจัยภายนอก 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors) 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
1. Politics (การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ/กฎหมาย) 

1. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี

สอดคลองกับภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม 

เชน การสงเสริมเกษตรแปรรูป การพัฒนา 

SMEs การพัฒนานวัตกรรม การใชเทคโนโลยี

ข้ันสูง การเรงรัดควบคุมมลพิษ และการสงเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัล เปนตน 

2. นโยบายดานอุตสาหกรรมมีความตอเนื่อง เนน

ดานการปรับโครงสรางและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. การแทรกแซงของการเมืองตอการทํางานของ

ขาราชการลดนอยลง 

4. การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ทําให

กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถกําหนดมาตรการ 

การกํากับในเชิงรุกและเขาไปดําเนินการกับ

ปญหาท่ีแทจริงได 

5. มีการกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรในแตละพ้ืนท่ี 

1. ขอจํากัดภายใตรัฐธรรมนูญทําใหการตั้งโรงงาน

ไมสามารถกระทําไดในทันที 

2. การกําหนดผังเมืองฉบับใหมของ

กระทรวงมหาดไทยเปนปญหาอุปสรรคตอการ

สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในแตละพ้ืนท่ี 

3. ความแปรปรวนทางการเมืองสงผลตอความ

เชื่อม่ันในการลงทุน 

2. Economic(เศรษฐกิจ)  

1. แรงผลักดันความรวมมือระหวางภาคสวนและ

ระหวางประเทศ เชน การทํา FTA สงผลดีตอ

การพัฒนาการผลิต 

2. การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 

สงผลดีตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

1. ตนทุนแรงงาน พลังงาน และโลจิสติกสมี

แนวโนมสูงข้ึน สงผลตอตนทุนการผลิต 

2. ผูประกอบการขาดความสามารถในการคิดคน

และพัฒนานวัตกรรม สงผลใหโครงสราง

อุตสาหกรรมของประเทศ ยังเปน OEM 

มากกวา ODM และ OBM 
3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 
1. ประชาชนเริ่มคุนเคยกับระบบการใหบริการผาน

เทคโนโลยีสมัยใหม ชวยใหการเขาถึง
ผูรับบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงทําให
ชองทางการเขาถึงผูรับบริการมีตนทุนท่ีต่ําลง 

 

1. การเกิดอุบัติเหตุในโรงงานมากข้ึนสงผลเสียตอ
ภาพลักษณท่ีดีของกระทรวงอุตสาหกรรม 

2. โครงสรางแรงงานไมสามารถสนองความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรม และมีอัตราการ
เขาออกสูง 

3. ปญหาสังคมผูสูงอายุ สงผลกระทบกับแรงงาน
และโครงสรางอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต 
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โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

4. คานิยมการศึกษาของคนไทย เนนการศึกษาใน
สายสามัญมากกวาสายอาชีพ สงผลใหโครงสราง
แรงงานไมตอบสนองตอความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม 

4. Environment (ส่ิงแวดลอม) 

1. กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมจะสรางโอกาสใน
เรื่องของสินคา/บริการ และการสรางงานใหมๆ 

 

1. สภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนไป ทําใหเกิดอุทกภัย
และภัยพิบัติตางๆ ท่ีจะสงผลกระทบตอการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมในภาวะวิกฤต 

2. ปญหาการบริหารจัดการกากและมลพิษ กระทบ
ความเชื่อม่ันของประชาชนตอภาคอุตสาหกรรม 

5. Technology (เทคโนโลยี) 

1. มีเทคโนโลยีใหเลือกใชอยางหลากหลายเอ้ือตอ
การเชื่อมโยงระบบงานเพ่ืออํานวยความสะดวก
รวดเร็ว และประหยัด 

1. ผูประกอบการยังไมคอยใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

6. Stakeholders (ลูกคา/ผูรับบริการ) 

1. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารมาก 
อุตสาหกรรมมีการรวมกลุมชัดเจนข้ึน ทําให
สามารถทราบถึงความตองการของ
ผูประกอบการไดงาย 

1. ประชาชนยงัขาดความเขาใจในบทบาทของ
ตนเอง เม่ือตองประสานงานกับกระทรวง
อุตสาหกรรมในเรื่องตางๆ 

2. ผูประกอบการสวนใหญไมทราบโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหบริการ 
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3.3 TOWS Matrix 

จากการวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถ
นํามาจัดทํามาตรการเชิงกลยุทธไดดังนี้ 

ตารางท่ี 6  TOWS Matrix 
มาตรการเชิงรุก (S-O) มาตรการเชิงปรับปรุง (W-O) 

1. กําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
และความตองการของพ้ืนท่ี 

2. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการ        
แกกลุมเปาหมาย 

3. เรงสรางภาพลักษณท่ีดีของภาคอุตสาหกรรม        
และองคกรโดยเนนการปฏิบัติงานอยางโปรงใส
และสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนและ
ผูประกอบการ 

4. สนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยการใหขอมูลท่ีเปนประโยชน
ตอนักลงทุน/ผูประกอบการ 

5. ผลักดันใหยุทธศาสตรสามารถปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม 

1. ปรับปรุงแนวทางการกํากับดูแลสถานประกอบการ
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือไมใหสรางปญหาแก
ชุมชน 

2. ประชาสัมพันธในเชิงรุกผลงานของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

3. บูรณาการและกํากับดูแลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

4. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ในเชิงยุทธศาสตรท่ีแสดงผลของตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตรท่ีชัดเจน 

5. พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรเก่ียวกับงาน 
ท่ีปฏิบัติ สงเสริมใหมีการถายทอดจากรุนพ่ีไปสู     
รุนนอง และการบริหารจัดการองคความรู 

6. พัฒนาความสามารถดานภาษาตางประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษใหกับบุคลากรของ
กระทรวงผานชองทางตางๆ 

7. ปรับปรุงการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศระหวาง
หนวยงานตางๆ ในกระทรวงเพ่ือใชในการใหบริการ
แกกลุมเปาหมายและเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 

8. สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันเครือขายของ
กระทรวงอุตสาหกรรมตามนโยบาย 
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 มาตรการเชิงปองกัน (S-T) มาตรการหลีกเล่ียง (W-T) 

1. ปรับปรงุกฎหมายเพ่ือเอ้ือตอการลงทุนและ
ประกอบกิจการโรงงาน 

2. ผลักดันเพ่ือใหมีการปรับปรุงผังเมืองเพ่ือใหรองรับ
ความตองการของผูประกอบการและประชาชน 

3. กําหนดยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการท่ีสามารถ 
ลดอุปสรรคการดําเนินงานของผูประกอบการ 

4. ผลักดันใหมีการจัดตั้งหนวยงานท่ีสามารถ
ใหบริการในดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
ความสามารถของสถานประกอบการในดานการ
สรางสรรคนวตักรรม 

5. สรางเครือขายเฝาระวังการดําเนินธุรกิจของสถาน
ประกอบการท่ีกอผลกระทบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

6. เชิญชวนสถานประกอบการท่ัวประเทศใหเปน
อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

7. สงเสริมใหสถานประกอบการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การบริหารจัดการเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

1. สนับสนุนใหบุคลากร ใหมีขีดความสามารถท่ีจะเปน
ผูดําเนินการเองไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือลดการพ่ึงพา
ภายนอก 

2. เตรียมความพรอมของบุคลากรในกระทรวง เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการเรียนรู 
ดานภาษาและวัฒนธรรมประเทศในประชาคม
อาเซียน 

3. ขยายการเผยแพรและประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของกระทรวงในดานตางๆ โดยเฉพาะ
การกํากับและปรับปรงุกากอุตสาหกรรม และ
มลพิษเพ่ือสิ่งแวดลอมเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันและ
สรางภาพลักษณท่ีองคกรและภาคอุตสาหกรรม 

4. ปรับปรุงการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ท่ี
เก่ียวของในการดําเนินงานตางๆ อาทิ การบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม 

5. สรางคานิยมการเปนผูประกอบการ หรือการเปน
แรงงานวิชาชีพอุตสาหกรรม 

6. ลดปญหาการรองเรียนโดยสรางความเชื่อม่ันใหกับ
ชุมชนและสงัคมท่ีอยูรอบสถานประกอบการ 

7. สนับสนุนสถานประกอบการใหใชประโยชนจาก 
การวิจัยและพัฒนาและใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม            
ผลิตภาพ 
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3.4 ความคาดหวังของผูรับบริการ 

ตารางท่ี 7 ความคาดหวังของผูรับบริการ 

กลุมผูรับบริการ ความคาดหวัง 

โรงงานอุตสาหกรรมและ
เหมืองแร 

- มีนโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ท่ีเหมาะสม
สอดคลองกับสถานการณและมีความชัดเจน 

- มีขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง ทันเวลา และสถานการณ 

- กระบวนการออกใบอนุญาตท่ีมีความรวดเร็วตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด 

- การกําหนดผังเมืองใหมีความชัดเจน 

- การจัดการแรงงานตางดาว 

วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) 

- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชนใหมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในเชิงธุรกิจไดในระดับสากล 

- พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหมีการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

- เพ่ิมโอกาสทางการตลาดจากการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและมีนวัตกรรม 

- การสนับสนุนสินเชื่อในการดําเนินธุรกิจ 

ประชาชน/ผูบริโภค - สามารถเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับเรื่องมาตรฐานตางๆ อยาง
ถูกตองและครบถวน 

- ผลิตภัณฑมีคุณภาพและความปลอดภัย 

- การประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมของสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม  ใหกวางขวางและครอบคลุมกลุมเปาหมายมากข้ึน 

ชุมชน 

 

- ชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเคียงพ้ืนท่ีประกอบการตองการใหมีการกํากับ/ควบคุม/ดูแล
การประกอบกิจการ โรงงาน เหมืองแรและอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ใหมีความ
ปลอดภัยไมสงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 

หนวยงาน/สถานศึกษา - มีขอกําหนดแนวทางการดําเนินงานอยางชัดเจน 

- มีการบูรณาการและประสานงานอยางใกลชิด 
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4. แผนยุทธศาสตรสํานักงานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 
(ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 

4.1 วิสัยทัศน (Vision) 

“ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.5 ภายในป 2564”  

4.2 คานิยม (CORE Value) 

  ASIA - Accountability (รับผิดชอบในหนาท่ี) 

   - Suggestion (เสนอแนะอยางสรางสรรค) 

   - Integrity (มีความซ่ือสัตยสุจริต) 

   - Achievement Motivation (มุงผลสัมฤทธิ์) 

4.3 พันธกิจ (Mission) 

1) ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรม 4.0 

(Industry 4.0)   

2) กํากับ ดูแล สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทย 

3) เพ่ิมผลิตภาพปจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเปาหมาย 

4) ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมใหสามารถแขงขันและอยูรวมกับสังคมและชุมชนได 

4.4 ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน 
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

 1) การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 2) การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 

 3) การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

 4) การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตรที่ 1  การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 เปาประสงค 
เพ่ือนํานโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรมไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับ

และมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการที่ผูบริหาร
และผูเก่ียวของสามารถไปใชประโยชนในการกํากับการปฏิบัติงานและทบทวนยุทธศาสตรองคกรตอไป 
  ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หนวย
นับ 

ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร 

รอยละ 80 80 80 80 80 

2. รอยละจาํนวนโครงการตามแผนปฏบิัติราชการ
ประจาํปท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

รอยละ 60 65 70 75 80 

3. รอยละจํานวนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมใน
จังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีผูบริหารระดับจังหวัด
ใหความเห็นชอบและบรรจไุวในยุทธศาสตร
จังหวัดหรือกลุมจังหวัด เทียบกับโครงการท่ี
นําเสนอในแผนท้ังหมด  

รอยละ 60 60 60 60 60 

 

  กลยุทธ 

1) ผลักดันนโยบายและแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  

2) พัฒนากลไกดานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในเชิงยุทธศาสตร 

3) สรางการมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนา           

ท่ีเก่ียวของ 
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ยุทธศาสตรที่ 2  การเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม 

 เปาประสงค 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการลงทุนและการประกอบกิจการตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันใหกับผูประกอบการ 
 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หนวย
นับ 

ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

1. มูลคาการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในสวน
ภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 5 5 5 5 

2. จํานวนศูนยการออกแบบและตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมเปาหมายสงเสริมคลัสเตอร
เฉพาะทางเพ่ิมข้ึน 

แหง 3  3  3 

หมายเหตุ : มูลคาการลงทุน ขอ 1 ไมรวมสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 

   
 กลยุทธ 

1) อํานวยความสะดวกในดานการลงทุนและการประกอบกิจการ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถ 

การแขงขันใหแกผูประกอบการในภูมิภาค 

2) บูรณาการกับหนวยงานในพ้ืนท่ีในการพัฒนาธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 

3) บูรณาการการจัดการผังเมืองในพ้ืนท่ีใหเหมาะสมกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

4) พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 

5) สนับสนุนการจัดตั้งศูนยออกแบบและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมเปาหมาย 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

 เปาประสงค 
เพ่ือกํากับดูแลสถานประกอบการใหดําเนินการตามกฎหมายและสงเสริมใหอุตสาหกรรมเปนมิตรกับ

สังคมและสิ่งแวดลอมโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
หนวย
นับ 

ป
2560 

ป
2561 

ป
2562 

ป
2563 

ป
2564 

1. จํานวนสถานประกอบการท่ีพัฒนาสูการเปน
อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับท่ีสูงข้ึน 

ราย 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

2. รอยละจํานวนสมาชิกเครือขายชุมชนท่ีรวม
ปองกันและบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 5 5 5 5 

หมายเหตุ : 1. อุตสาหกรรมสีเขียวมี 5 ระดับ ไดแก ระดับความมุงมั่นสีเขียว/ปฏิบัติการสีเขียว/ระบบสีเขียว/วัฒนธรรม
สีเขียว/เครือขายสีเขียว 

   2. ตัวช้ีวัดในขอ 1 สถานประกอบการตองปรับตัวพัฒนาไปสูระดับท่ี 2 ตอไป 

  กลยุทธ 

1)  พัฒนาระบบกลไกในการกํากับ ดูแลภาคอุตสาหกรรมใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัด 

2) สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม  

3) พัฒนาเครือขายเฝาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทองถ่ินและชุมชน 

 4) เชื่อมโยงและเสริมสรางความเขาใจการประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนและทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาสมรรถนะองคกรเพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 

 เปาประสงค 

เพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการและสรางความพรอมของบุคลากรใหสามารถบริการผูมีสวนได           

สวนเสียไดอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

 ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หนวย
นับ 

ป
2560 

ป
2561 

ป
2562 

ป
2563 

ป
2564 

1. รอยละความสําเร็จของแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

รอยละ 60 65 70 75 80 

2. รอยละของหนวยงานในสงักัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท้ังสวนกลางและ
ภูมิภาคท่ีผานเกณฑประเมินคุณธรรม ความ
โปรงใสตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) 

รอยละ 80 80 80 80 80 

3. รอยละความพึงพอใจในการใหบริการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

รอยละ 80 80 80 80 80 

 

  กลยุทธ 

1)  ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิาน และพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคความรู 

2) บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความพรอมสําหรับการบริหาร และการบริการไดอยาง

ถูกตอง และรวดเร็ว 

 4) สงเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

5) สรางภาพลกัษณท่ีดีในการใหบริการของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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5. แนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

  

เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุวิสัยทัศน  

พันธกิจ และเปาประสงคของสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีไดกําหนดไว  
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ตารางที่ 8  แนวทางการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564   
(ฉบับทบทวน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ 
การบูรณาการหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 

1. การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร 
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

เปาประสงค 
1. เพื่อนาํนโยบายและยุทธศาสตร

กระทรวงอุตสาหกรรมไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทุก
ระดับ 

2. มีระบบการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน/โครงการที่
ผูบริหารและผูที่เก่ียวของสามารถ
ไปใชประโยชนในการกํากับการ
ปฏิบัติงานและทบทวน
ยุทธศาสตรองคกรตอไป 

1. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร รอยละ 80 

2. รอยละจํานวนโครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจาํปไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ รอยละ 60 

3. รอยละจํานวนโครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมในจังหวัดและกลุม
จังหวัดที่ผูบริหารระดบัจังหวัดให
ความเห็นชอบและบรรจุไวใน
ยุทธศาสตรจังหวัดหรือกลุม
จังหวัด เทียบกับโครงการที่
นําเสนอในแผนทัง้หมด รอยละ 
60 

1. แปลงนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสทิธิภาพ 

1.1  สื่อสารแผนยุทธศาสตรใหผูที่
เก่ียวของทราบ และนําไปปฏิบัติ 

1.2  บูรณาการ และกํากับดูแลการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหเกิด 
ผลสัมฤทธิ์  

- หนวยงานระดับกรมในสงักัด
กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          
การกํากับดูแลของกระทรวง 
อุตสาหกรรม 

2. พัฒนากลไกดานการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานใน
เชิงยุทธศาสตร 

 

 

2.1  พัฒนาระบบการติดตามและรายงาน
ผลของหนวยงานผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2  วิเคราะหผลการดําเนินงานและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการ
ดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงค
ตามแผนยทุธศาสตร 

2.3  ใชบุคล/หนวยงานภายนอกเปนผู
ประเมินผลการดําเนนิงาน 

- หนวยงานที่รับผดิชอบเร่ือง IT
ของหนวยงานระดบักรมใน
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ 
การบูรณาการหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 
3. สรางการมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนยุทธศาสตรให
สอดคลองกับนโยบายและ
แผนพัฒนาที่เก่ียวของ 

3.1  เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกกระทรวงแสดง
ความคิดเห็นที่เก่ียวของกับแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

3.2  เปดโอกาสใหหนวยงานที่เก่ียวของ
เสนอโครงการที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณ 

- หนวยงานระดบักรมในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          
การกํากับดูแลของกระทรวง 
อุตสาหกรรม 

2. การเสริมสรางศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

เปาประสงค 
เพื่ออํานวยความสะดวกในดาน
การลงทุนและการประกอบกิจการ
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันใหกับผูประกอบการ 

1. มูลคาการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ในสวนภูมิภาคเพิ่มข้ึน รอยละ 5 

2. จํานวนศูนยการออกแบบและ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย
สงเสริมคลัสเตอรเฉพาะทาง
เพิ่มข้ึน จํานวน 3 แหง 

 
 

1. อํานวยความสะดวกในดาน
การลงทุนและการประกอบ
กิจการตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขัน
ใหแกผูประกอบการในภูมิภาค 

1.1 ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเอ้ือตอการลงทุน
และประกอบกิจการโรงงาน 

1.2 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน 
การใหบริการแกกลุมเปาหมาย 

1.3 ผลักดันเพื่อใหมีการปรับปรุงผังเมือง
เพื่อใหรองรับความตองการของ
ผูประกอบการและประชาชน 

- หนวยงานที่เก่ียวของกับ  
พ.ร.บ.โรงงาน / พ.ร.บ.แร /
พ.ร.บ. มอก. 

- หนวยงานระดับกรมในสงักัด
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. บูรณาการกับหนวยงานใน
พื้นที่ในการพฒันาธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรม 

2.1 สนับสนนุการลงทุนอุตสาหกรรมใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ Cluster โดยการใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอนักลงทุนและ
ผูประกอบการ 

 

- วท. พณ. กษ. สถาบันการเงิน 
- หนวยงานระดบักรมในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          
การกํากับดูแลของกระทรวง 
อุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ 
การบูรณาการหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 
2.2  สงเสริมใหสถานประกอบการ

ประยุกตใชแนวทาง Industry 4.0 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ 

2.3  สรางคานิยมการเปนผูประกอบการ 
ที่ใชประโยชนจากฐานความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและบริการ 

3. สนบัสนุนการจัดตั้งศูนย          
การออกแบบและตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย 

 

3.1  ผลักดันใหมีหนวยงานที่สามารถ
ใหบริการในดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3.2  เพิ่มศูนยบริการดานการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใน
พื้นที่ที่มีความตองการสูง 

- วท. พณ. กษ. สธ. 
- หนวยงานระดบักรมในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          
การกํากับดูแลของกระทรวง 
อุตสาหกรรม 

4. พัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และพื้นทีท่ี่มีศักยภาพอ่ืนๆ 

4.1 จัดหาและพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่
เหมาะสมใหเปนกลไกในการพฒันา
อุตสาหกรรมการผลิต และบริการ 

4.2  ปรับปรุงผังเมืองเพื่อใหเอ้ือตอการ
ลงทุนอุตสาหกรรม 

- วท. พณ. กษ. สธ. 
- หนวยงานระดบักรมในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          
การกํากับดูแลของกระทรวง 
อุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ 
การบูรณาการหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 

5. บูรณาการการจัดการผังเมือง

ในพื้นที่ใหเหมาะสมกับการ

ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

5.1  ประสานกับหนวยงานที่เก่ียวของใน

พื้นที่ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสยี 

เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองในการ

ปรับปรุงผังเมือง  

- กรอ. กพร. กนอ. 

- มท. ทส. กษ. 

3. สงเสริมและพัฒนา

อุตสาหกรรมใหเปนมิตร   

กับสังคมและส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค 

เพื่อกํากับดูแลสถานประกอบการ

ใหดําเนินการตามกฎหมายและ

สงเสริมใหอุตสาหกรรมเปนมิตรกับ

สังคมและสิง่แวดลอมโดย

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา

อุตสาหกรรมในพื้นที ่

1. จํานวนสถานประกอบการที่

พัฒนาสูการเปนอุตสาหกรรมสี

เขียวในระดับที่สูงข้ึน เพิ่มข้ึน 

2,000 ราย 

2. รอยละจํานวนสมาชิกเครือขาย

ชุมชนที่รวมปองกันและบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน        

รอยละ 5 

1. พัฒนากลไกในการกํากับดูแล

ภาคอุตสาหกรรมให

ดําเนินการตามกฎหมายอยาง

เครงครัด 

 

1.1  สงเสริมการใช Third Party ในการ

กํากับดูแลภาคอุตสาหกรรม 

1.2  สนับสนนุและเสนอแนะหนวยงานที่

เก่ียวของปรับปรุงกฎหมายและเพิ่ม

บทลงโทษ 

1.3  พัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม 

- กรอ. กพร. กนอ. 

- ทส. มท. 

2. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมี

การพัฒนากระบวนการผลิตที่

เปนมิตรกับสังคมและ

สิ่งแวดลอม 

2.1  สงเสริมสถานประกอบการใหเปน

มิตรกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม 

2.2  ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนา

ผูประกอบการโดยสอดแทรก

เนื้อหาที่เก่ียวของกับการพัฒนา

อยางยัง่ยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3  สงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิตโดยใชเทคโนโลยี

สะอาด และนวัตกรรมที่เปนมติร

กับสิ่งแวดลอม 

- หนวยงานระดบักรมในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          

การกํากับดูแลของกระทรวง 

อุตสาหกรรม 

- พน. ทส. วท. พณ. 
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ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ 
การบูรณาการหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 
 2.4  สงเสริมการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพและการใชพลังงาน
ทดแทนในภาคอุตสาหกรรม 

2.5  กําหนดมาตรการจูงใจใหสถาน
ประกอบการมีการประกอบกิจการ
ที่เปนมิตรกับสงัคมและสิง่แวดลอม 

2.6  สงเสริมใหผูบริโภคนิยมสินคาและ
บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

3. พัฒนาเครือขายเฝาระวังและ
จัดการผลกระทบสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวมของทองถ่ิน
และชุมชน 

3.1  สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนในการเฝาระวัง
กํากับดูแลการประกอบกิจการของ
ภาคอุตสาหกรรม และสนบัสนนุ
การดําเนินงานของสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

- กรอ. กพร. กนอ. 
- มท. ทส. สธ. 

4. เชื่อมโยงและเสริมสรางความ
เขาใจการประกอบการ
อุตสาหกรรมกับชุมชนและ
ทองถ่ิน 

4.1  เรงสรางภาพลักษณที่ดีของ
ภาคอุตสาหกรรมและองคกรโดย
เนนการปฏิบตัิงานอยางโปรงใส
และสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ประชาชนและผูประกอบการ 

- หนวยงานระดบักรมในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          

การกํากับดูแลของกระทรวง 

อุตสาหกรรม 
 

แผนยุทธศาสตรสํานกังานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน สําหรับจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2563)        34 
 



ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ 
การบูรณาการหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ 

4. การพัฒนาสมรรถนะองคกร
เพ่ือใหบริการอยางมีคุณภาพ 

 

เปาประสงค 

เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการและ
สรางความพรอมของบุคลากรให
สามารถบริการผูมสีวนไดสวนเสยี
อยางมีประสทิธิภาพและมี                  
ธรรมาภิบาล 

1. รอยละความสําเร็จของแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม รอยละ 60 

2. รอยละของหนวยงานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาคทีผ่านเกณฑประเมนิ
คุณธรรมความโปรงใสตาม
แนวทางของสาํนักงาน
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจในการบริการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม รอยละ 80 

1. ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองคความรู 

1.1  ปรับปรุงโครงสรางหนวยงานตลอดจน
ขอบเขตและวิธีดําเนินงานเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมายได  

1.2  สงเสริมใหมีการถายทอดจากรุนพี่ไปสู
รุนนอง และการบริหารจัดการองค
ความรู  

- หนวยงานระดบักรมในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          

การกํากับดูแลของกระทรวง 

อุตสาหกรรม 
 

2. บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อยางมีประสทิธิภาพ 

 
 
 

2.1  บริหารอัตรากําลังของสํานกังาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหมี
จํานวนที่เพียงพอ และเหมาะสมกับ
ภารกิจที่รับผิดชอบ 

2.2  พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากร
เก่ียวกับงานทีป่ฏิบัติ  

2.3  สนับสนนุใหบุคลากรใหมีขีด
ความสามารถที่จะเปนผูดาํเนินการ
เองไดเพิ่มข้ึน เพื่อลดการพึ่งพา
ภายนอก 

- หนวยงานระดบักรมในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          

การกํากับดูแลของกระทรวง 

อุตสาหกรรม 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีความพรอม
สําหรับการบริหารและ 

 

3.1  ปรับปรุงการเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศระหวางหนวยงานใน
กระทรวงเพื่อใชในการใหบริการแก 

 

- หนวยงานระดบักรมในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          
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ที่เกี่ยวของ 
การใหบริการไดอยางถูกตอง 
และรวดเร็ว 

กลุมเปาหมายและเปนขอมูล
ประกอบการตัดสนิใจของผูบริหาร 

3.2  ปรับปรุงความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศของหนวยงานใหมีความ
มั่นคงปลอดภัย 

การกํากับดูแลของกระทรวง 

อุตสาหกรรม 

4. สงเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการปองกันการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 

4.1  บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการ
ปองกันและปราบปรามการทจุริต
และการสงเสริมคุมครองจริยธรรม
ในกระทรวง 

- หนวยงานระดบักรมในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          

การกํากับดูแลของกระทรวง 

อุตสาหกรรม 
5. สรางภาพลักษณที่ดีในการ

ใหบริการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

5.1  ขยายการเผยแพรและประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของกระทรวงในดาน
ตางๆ ทั้งการกํากับดูแลและการ
สงเสริมอุตสาหกรรม 

- หนวยงานระดบักรมในสังกัด

กระทรวงอุตสาหกรรม 

- สถาบนัเครือขายภายใต          

การกํากับดูแลของกระทรวง 

อุตสาหกรรม 
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