แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558
กระทรวงอุตสาหกรรม

คำนำ
แผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม จัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ทราบนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวง
อุตสาหกรรม และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพภูมิอากาศ และส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างยั่งยืนของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดย
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 และให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กระทรวงอุตสาหกรรมขอขอบพระคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากภายนอกกระทรวง ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือ สาคัญในการวางกรอบการปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยงานต่างๆ
ในกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นประโยชน์สาหรับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในอันที่จะร่วมมือ
กันผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสืบไป
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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หน้า ก

สำรบัญ
บทสรุป
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
 วิสัยทัศน์ (Vision)
 ค่านิยม (CORE Value)
 พันธกิจ (Mission)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และปรับโครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของผู้ประกอบการและประชาชน
ภาคผนวก
1. แนวทางการดาเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
2. การวิเคราะห์ SWOT ของกระทรวงอุตสาหกรรม
3. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
4. ความเชื่อมโยงแผนในระดับต่างๆ
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หน้า ข

บทสรุป
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดาเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้อง
กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่ นดิน ปี พ.ศ.
2555 – 2558 และแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ทราบนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของกระทรวง
อุตสาหกรรม และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การจัดทาแผนยุท ธศาสตร์ก ระทรวงอุต สาหกรรมให้ความสาคัญในด้านกระบวนการจัดทา
คุณภาพของแผน และการผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ การทบทวนแผน จึงมีขั้นตอนการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภัยคุกคามของหน่วยงาน (SWOT Analysis) การดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจาก
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ส่ว นกลางและส่ว นภูมิภาค เพื่อให้เกิดมุมมองต่อแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
อุ ต สาหกรรม ทั้ ง จากภายในองค์ ก รและภายนอกองค์ กร โดยผ่ านกลไกของคณะท างานพิ จารณาจั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์
ดังนี้
1. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิต
สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมชั้นนา เชื่อมโยงภาคการผลิต ทั้งด้าน
วัตถุดิบ และการตลาดกับประเทศในประชาคมอาเซียน ปรับโครงสร้างการผลิต อุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม
ฐานความรู้ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการเป็นครัวโลก และเมืองแฟชั่น
2. การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสิ่งอานวยความสะดวก (Facility) ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning Planning) กฎระเบียบ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสและความพร้อมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งการรับบริการ
อย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายการให้บริการที่เกี่ยวข้อง
3. การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
(Product and Process Environment) ซึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
4. การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้
ประโยชน์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาองค์กรในด้านโครงสร้างระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ
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หน้า 1

ภาพที่ 1

นโยบายเร่งด่วนกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 - 2558
1.5 เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนกลับสู่พื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธฯ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ในตลาดโลก

1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

ประเด็นยุทธฯ 1 : การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้าง
การผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้

1.9 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ประเด็นยุทธฯ 2 : การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
และพัฒนาอุตสาหกรรม

1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้า
ในท้องถิ่น

ประเด็นยุทธฯ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลก

ภาพที่ 2

นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 - 2558
1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม และคุณภาพมาตรฐานสินค้า

ประเด็นยุทธฯ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

ประเด็นยุทธฯ 1 : การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิตสู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้

3. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และนวัตกรรม

ประเด็นยุทธฯ 1 : การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิตสู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้
ประเด็นยุทธฯ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

4. สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
5. กาหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพืน้ ฐานของสินค้า
อุตสาหกรรม
6. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่

7. เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
8. สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน
9. ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุม
มลพิษ
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ประเด็นยุทธฯ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ประเด็นยุทธฯ 2 : การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธฯ 4 : การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ประเด็นยุทธฯ 2 : การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธฯ 4 : การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

หน้า 2

ภาพที่ 3

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2555 – 2574 กับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
และขยายเครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเทศ

ประเด็นยุทธฯ 1 : การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้าง
การผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้

2. ยุทธศาสตร์การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ
ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ประเด็นยุทธฯ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาดโลก

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับโครงสร้างสนับสนุน
อุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรม
อย่างบูรณาการ

ประเด็นยุทธฯ 2 : การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธฯ 4 : การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว

ประเด็นยุทธฯ 5 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน

ภาพที่ 4
เปรียบเทียบประเด็นยุทธศาสตร์เดิมกับประเด็นยุทธศาสตร์ภายหลังการทบทวนของกระทรวงอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเดิม

ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงภายหลังการทบทวน

ประเด็นยุทธฯ 1 : การปรับโครงสร้างการผลิตและ
วางรากฐานอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน

ประเด็นยุทธฯ 1 : การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิต
สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้

ประเด็นยุทธฯ 2 : การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
และพัฒนาอุตสาหกรรม

1. ประเด็
การพัฒนยุนาบทบาทและเพิ
ประสิ
ทธิภาพในกระบวนการจั
ทธฯ 2 : การส่่มงเสริ
มการลงทุ
นและพัฒนาปัจจัดยทานโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อบริหารจัแวดล้
ดการในเชิ
ง
บู
ร
ณาการ
อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธฯ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ทุกระดับ

ประเด็นยุทธฯ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ประเด็นยุทธฯ 4 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม บริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ประเด็นยุทธฯ 4 : การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรม
สีเขียว

ประเด็นยุทธฯ 5 : การพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพ
องค์กร เพื่อสนองตอบความต้องการ
ของผู้ประกอบการและประชาชน

ประเด็นยุทธฯ 5 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม

หน้า 3

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม
วิสัยทัศน์ (Vision)
“กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
เพื่อผู้ประกอบการและประชาชน”
ค่านิยม (CORE Value)
“รับผิดชอบในหน้าที่ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสาบริการ”
พันธกิจ (Mission)
1. กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พร้อมทั้งชี้นาและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
ให้ก้าวทันโลก
2. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการ
3. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งรองรับภัยพิบัติต่างๆ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
4. กากับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
5. บูรณาการและติดตามการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงาน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรม
ฐานความรู้
2. การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม
3. การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
4. การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
5. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม

หน้า 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
เป้าประสงค์
1. พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมชั้นนา เชื่อมโยงภาคการผลิตทั้งด้านวัตถุดิบและการตลาด
กับประเทศในประชาคมอาเซียน
2. ปรับโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
รวมทั้งการเป็นครัวโลกและเมืองแฟชั่น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
(1) มูลค่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น*
(2) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น
(3) มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนเพิ่มขึ้น**

หน่วยนับ
ร้อยละ
ล้าน
ล้านบาท
ร้อยละ

2555
1.9

เป้าหมาย
2556 2557
4.9
4.0

2558
3.8

3.6

3.7

3.9

4.0

16

17

18

19

หมายเหตุ * คานวณจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายเดือนที่สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดทา โดยคานวณจาก 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 1) กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมหลัก (ประกอบด้วย อุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกล้า อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 2) กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป (ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมยาง) และ 3) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมอัญมณี)
** ตัวเลขจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

กลยุทธ์
1. สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรม ให้มีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ นาครัวไทยสู่ครัวโลก
และเป็นเมืองแฟชั่น รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจอาเซียน และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
3. สนับสนุนอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาบนพื้นฐานของการผลิตที่ใช้ฐานความรู้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
และลดการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Otagai Business Continuity)

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม

หน้า 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีโอกาส ความพร้อม และได้รับบริการอย่างทั่วถึงในการลงทุนและประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
(1) มียุทธศาสตร์และมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ใหม่ในช่วง 5 ปี
(2) มูลค่าลงทุนไทยไปยังต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ
ในภูมิภาค เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ
(3) สัดส่วนการออกบัตรส่งเสริมในกิจการ
เทคโนโลยีสูงต่อการออกบัตรส่งเสริมใน
กิจการอุตสาหกรรมทั้งหมด
(4) พื้นที่ในการจัดตั้งนิคมและเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ
แผน

2555
-

เป้าหมาย
2556 2557
1
-

2558
-

ล้าน
เหรียญ
สหรัฐฯ
ร้อยละ

10

10

10

10

67

68

69

70

ไร่

1,000

1,000

1,000

1,000

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการลงทุนไทยทั้งในและต่างประเทศ และการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและภูมิภาค
2. สนับสนุน และจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning Planning) อย่างเหมาะสม
3. ผลักดันการแก้ไข ปรับปรุง และออกกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อลด
อุปสรรคและต้นทุนในการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมการยกระดับของภาคอุตสาหกรรม
4. จัดตั้งกองทุน และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากกองทุน
5. พัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ เพื่อเตือนภัยการตัดสินใจการลงทุนในอาเซียนและด้านอื่นๆ

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม

หน้า 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
เป้าประสงค์
ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
มีศักยภาพสูงขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
(1) จานวนผู้ประกอบการรายใหม่และ/หรือ
จานวนผู้ประกอบการรายเดิมที่ได้รับ
การพัฒนาไม่น้อยกว่า
(2) ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมลดลง
(3) ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
มาตรฐานสามารถลดการสูญเสียใน
กระบวนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า
(4) ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labor
Productivity) เพิ่มขึ้น*

หน่วยนับ

เป้าหมาย
2556
2557
10,000 10,000

ราย

2555
10,000

2558
10,000

ร้อยละ
ร้อยละ

2
3

2
3

2
3

2
3

ร้อยละ

2

2

2

2

หมายเหตุ * คานวณจากดัชนีผลิตภาพแรงงานรายเดือนที่สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจัดทา

กลยุทธ์
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมให้มีความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน
3. พัฒนามาตรฐานระบบและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน
และเอื้อต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
4. สร้างเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ของอุตสาหกรรม
5. สนับสนุนและผลักดันการเตรียมกาลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้มีจานวนเพียงพอและมีทักษะ
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแต่ละสาขา
6. ผลักดันให้มีการวิจัยการออกแบบในเชิงพาณิชย์ และการร่วมลงทุน (Venture Capital)

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม

หน้า 7

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
เป้าประสงค์
ภาคอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

(1) จานวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์
ราย
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
(2) เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวัง
ร้อยละ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
ภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนา
เพิ่มขึ้น
(3) หน่วยงานมีองค์ประกอบ/ปัจจัย
องค์ประกอบ*
ความสาเร็จของการพัฒนากลไก
กากับดูแล ติดตามและตรวจสอบ
สิ่งแวดล้อม
(4) จานวนนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ราย
การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพิ่มขึ้น

2555
7,500

เป้าหมาย
2556
2557
8,000 15,000

2558
15,000

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

หมายเหตุ * 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
1. ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและความปลอดภัยทีส่ มบูรณ์
2. แผนการทบทวน/ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมและความปลอดภัยรวมทั้งการติดตามประเมินผล
3. มีแผนการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและความปลอดภัย และประเมินผลการดาเนินงาน
4. มีเครื่องมือสารสนเทศ ในการตรวจวัดและรายงานผลการตรวจสารพิษหลัก
5. มีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ที่มีศักยภาพเป็นเครือข่าย
(คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ หมายถึง คณะกรรมการพหุภาคี ที่ประกอบด้วย 3 ฝ่าย)

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
2. สนับสนุนการสร้างระบบตรวจสอบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสาคัญที่มีความเสี่ยง
3. ผลักดันการจัดตั้งพื้นที่ที่เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม

หน้า 9

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน
เป้าประสงค์
กระทรวงอุตสาหกรรมมีความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

(1) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพ
ร้อยละ
การให้บริการของหน่วยงานในกระทรวง
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า
(2) บุคลากรสายงานหลักของกระทรวง
ร้อยละ
อุตสาหกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับ
การพัฒนาการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(3) ผู้รบั บริการมีความพึงพอใจในการใช้
ร้อยละ
บริการข้อมูลเว็บท่ากระทรวงอุตสาหกรรม

2555
80

เป้าหมาย
2556
2557
80
80

2558
80

80

80

80

80

80

80

80

80

กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ การจัดการองค์ความรู้ด้านการอุตสาหกรรม สร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถพัฒนาผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และมี
ความพร้อมในการสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
4. สร้างระบบบูรณาการการดาเนินงานกับพันธมิตรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
5. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารงานช่องทางบริการต่างๆ

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม

หน้า 11

1. แนวทางการดาเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิต
สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
กลยุทธ์
1. สร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม ให้มีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์
นาครัวไทยสู่ครัวโลก และเป็นเมืองแฟชั่น
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2. การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจอาเซียน และเขตเศรษฐกิจอื่นๆ
3. สนับสนุนอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของการผลิตที่ใช้ฐานความรู้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตและลดการใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม

แนวทางการดาเนินงาน
 ส่งเสริมกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเพื่ออนาคตมาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรม โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและภาคการศึกษา
 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับ
คุณภาพวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อ
การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ส่งเสริม
การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
 สร้างแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้มีการใช้วัตถุดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 สร้างเอกลักษณ์ประจาชาติ (National Identity) กับ
สินค้าไทยเพื่อการเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
 พัฒนาสินค้าในเชิงวัฒนธรรมสู่การพาณิชย์
สู่ตลาดเฉพาะกลุ่ม (NICHE Market) ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหารเชิงสุขภาพ
 ร่วมดาเนินงานกับหน่วยงานในระดับชาติและ
ระดับปฏิบัติ เพื่อหาข้อตกลงร่วมในระดับเอเชีย
แปซิฟิก และสร้างการยอมรับในมาตรฐาน
การรับรองบุคลากร (Personal Certificate)
 ส่งเสริมการรับรองบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ด้านวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมในระดับอาเซียน
 ผลักดันการดาเนินงานการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
 การผลักดันระบบเศรษฐกิจเมืองพี่เมืองน้อง
(Economics Sister City) เพื่อการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน
 กาหนดสาขาอุตสาหกรรมที่จะผลักดัน และ
แนวทางการพัฒนาให้ชัดเจน
 สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการเชื่อมโยงกับภาค
เกษตร โดยเฉพาะการใช้วัตถุดิบภาคการเกษตร

หน้า 12

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนินงาน
 พัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป และอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สาคัญ
 พัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society) รองรับโครงสร้างประชากรสูงวัย
ที่เพิ่มขึ้น
 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรม
 สนับสนุนการสร้างนักออกแบบตามประเภท
อุตสาหกรรม
 สนับสนุนอุตสาหกรรมให้ปรับเปลี่ยนการใช้
เทคโนโลยีและเครื่องจักรแทนแรงงาน เพื่อลด
การใช้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
โดยร่วมบูรณาการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สาคัญเป็นลาดับแรก
4. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีศักยภาพและสามารถ  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตสารอง
พึ่งพาซึ่งกันและกันตามแนวทางการช่วยเหลือซึ่งกัน
ในช่วงเกิดภัยพิบัติ (Sister Cluster)
และกันเมื่อเกิดภัย (Otagai Business Continuity)

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและ
พัฒนาอุตสาหกรรม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการลงทุนไทยทั้งในและต่างประเทศ และ
การลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศและภูมิภาค






2. สนับสนุนและจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม
(Zoning Planning) อย่างเหมาะสม




แนวทางการดาเนินงาน
สร้างบรรยากาศการลงทุน
กาหนดให้มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อน
การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
กาหนดสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการลงทุน
บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เพื่อความร่วมมือ
ในการจัดเวทีการเจรจาการลงทุนระดับกลุ่ม
อุตสาหกรรม
กาหนดพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่
ส่งเสริมให้มีเขตอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรม
ที่เหมาะสมต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องมีการดูแลด้านมลพิษ

 ปรับปรุง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ร.บ. แร่ และ พ.ร.บ.
ส่งเสริมการลงทุน
 ผลักดันการปรับปรุง พ.ร.บ. แรงงาน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม
 ผลักดันการจัดเก็บภาษีที่เอื้อต่อการประกอบการ
อุตสาหกรรม
4. จัดตั้งกองทุน และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์
 ผลักดันกองทุนใหม่และพัฒนากองทุนที่มีอยู่
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มากยิ่งขึ้น
 เชื่อมโยงการดาเนินงานกับกองทุนพัฒนา
นวัตกรรม (สวทช.) กองทุน STI (Skill,
Technology & Innovation) และเชื่อมโยง
การดาเนินงานกับกองทุนตามนโยบายอื่นๆ
5. พัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ เพื่อเตือนภัย  พัฒนาข้อมูลเชิงลึกของแต่ละประเทศในกลุ่ม
การตัดสินใจการลงทุนในอาเซียนและด้านอื่นๆ
อุตสาหกรรมอาเซียน
 เชื่อมโยงข้อมูลด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
3. ผลักดันการแก้ไข ปรับปรุง และออกกฎหมาย
และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
และส่งเสริมการยกระดับของภาคอุตสาหกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

แนวทางการดาเนินงาน
 เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในด้านต่างๆ
รวมทั้งการพัฒนาผ่านกองทุนพัฒนาเครื่องจักร
 สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
ผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ เพื่อให้
สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตน
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมให้มี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน

 ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยธุรกิจในโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรม
 สนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 สร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์
ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม
 ศึกษาและวางระบบโลจิสติกส์โดยรวมของ
ภาคอุตสาหกรรม

3. พัฒนามาตรฐานระบบและผลิตภัณฑ์รวมถึง
 พัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและมาตรฐาน
การบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และเอื้อต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
 พัฒนาห้องทดสอบและห้องปฏิบัติการ
 พัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน
4. สร้างเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ของอุตสาหกรรม

 สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
(Cluster) ในประเทศ
 ส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจ (Business Partner)
 สร้างการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ข้ามชาติ
 เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของประเทศสมาชิก
อาเซียน ASEAN Supply Chain

5. สนับสนุนและผลักดันการเตรียมกาลังคนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม ให้มีจานวนเพียงพอและมีทักษะ
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแต่ละ
สาขา

 สร้างการยอมรับมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศ
เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
 เชื่อมโยงการพัฒนากาลังคนกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเครือข่าย
 พัฒนาทักษะแรงงานต่างด้าว เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 จัดตั้งสถาบันพัฒนากาลังคนภาคอุตสาหกรรม
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กลยุทธ์
6. ผลักดันให้มีการวิจัยการออกแบบในเชิงพาณิชย์
และการร่วมลงทุน (Venture Capital)
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แนวทางการดาเนินงาน
สร้างระบบรับรองการผลิตเพื่อการเชื่อมโยง
แหล่งเงินทุน
สนับสนุนการนาเทคโนโลยีที่เกิดจากนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตของสถานประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เชื่อมโยงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (Incubation
Center) ของสถาบันการศึกษาภายใต้กองทุนตั้ง
ตัวได้
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการสร้างตลาดรองรับ
สินค้าอุตสาหกรรม (Trading Nation)
จัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
ด้านการตลาด
ศึกษาและจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์รองรับ
การกระจายสินค้าสาหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
1. ส่งเสริม สนับสนุนสถานประกอบการให้เป็นมิตร  ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าสู่การเป็น
กับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
อุตสาหกรรมสีเขียว ผ่านระบบ CSR-DIW
(CSR)
CSR-DPIM ISO 26000 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
และความรับผิดชอบต่อสังคม
 กาหนดมาตรการและแรงจูงใจสาหรับ
ผู้ประกอบการที่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
2. สนับสนุนการสร้างระบบตรวจสอบความปลอดภัย  บังคับใช้ พ.ร.บ. โรงงาน/พ.ร.บ. แร่ ในส่วนที่
ในอุตสาหกรรมสาคัญที่มีความเสี่ยง
เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลอุตสาหกรรมใน
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลโรงงานที่มี
ความเสี่ยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการร่วมกัน
 กาหนดแนวทางให้สถานประกอบการที่มี
ความเสี่ยงสูงจัดทาแผนประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน และใช้เป็นเงื่อนไข
ในการอนุญาต
 จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
 จัดทาแผนปฏิบัติการความเสี่ยงโรงงานในทุกพื้นที่
และกากับให้มีการดาเนินการอย่างเคร่งครัด
 พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบความเสี่ยง
3. ผลักดันการจัดตั้งพื้นที่ที่เหมาะสมกับประเภท
 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ใช้หลักการ 3 R
อุตสาหกรรมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
(Reuse Reduce Recycle)
เพื่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 ศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพ
และเหมาะสมในการพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 วิจัยในเชิงเทคโนโลยีเพื่อสร้างโรงงานต้นแบบ ใน
ที่เหมาะสม เพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม
การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากสถานประกอบการ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการดาเนินงานของภาครัฐ และเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน
กลยุทธ์
แนวทางการดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ การจัดการ  กาหนดแนวทางการบูรณาการ และการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ด้านการอุตสาหกรรม สร้างความโปร่งใส กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการช่วยเหลือ สนับสนุน
ในการปฏิบัติราชการ เพื่อยกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการในภาวะวิกฤต
การปฏิบัติงาน
 นาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องใน
การดาเนินธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้สามารถ  พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
พัฒนาผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเพิ่มทักษะ
และมีความพร้อมในการสู่ประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้กับ
บุคลากรในองค์กร
 พัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมสาคัญ
เพื่อสอดรับการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในอนาคต ในภาพรวมของกระทรวง
 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พัฒนาระบบฐานข้อมูล ลดความซ้าซ้อนของข้อมูล
เพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนาเครือข่าย Internet และ Intranet
4. สร้างระบบบูรณาการการดาเนินงานกับพันธมิตร  ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของกระทรวง
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
อุตสาหกรรมเชิงรุก
 จัดเวทีพบปะทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เพื่อบูรณาการการดาเนินงานของ 7 กระทรวงหลัก
คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงวัฒนธรรม
5. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ปรับโครงสร้างองค์กร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงานผ่านช่องทางบริการต่างๆ
ให้เหมาะสมต่อการให้บริการกลุ่มเป้าหมายและ
ประชาชน
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2. การวิเคราะห์ SWOT ของกระทรวงอุตสาหกรรม
การประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อกระทรวงอุตสาหกรรม
การเมือง (นโยบาย/กฎเกณฑ์/
กฎหมาย

โอกาส (Opportunities)
- รัฐบาลมีนโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรมและ
มื
ในราชการ
- นโยบายด้านอุตสาหกรรมมี
ความต่อเนื่อง เน้นด้านการปรับ
โครงสร้าง และการพัฒนาที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจระดับมหภาค

- ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
ASEAN (plus) กับประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์
ต่อการค้า
- เกิดวิกฤตการณ์อาหารแพง และ
ความขาดแคลนอาหารจากสภาพ
อากาศที่แปรแปรปรวน เป็น
โอกาสดีของการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารของไทย

สังคมและวัฒนธรรม

- ประชาชนเริ่มคุ้นเคยกับระบบการ
ให้บริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ซึ่งทาให้ช่องทางการเข้าถึง
ผู้รับบริการมีต้นทุนที่ต่าลง
- มีความยอมรับในสินค้า
อุตสาหกรรมมากขึ้น

เทคโนโลยี

- การเปลี่ยนแปลงด้าน
Bio -Technology และ
Material-Technology
เปิดโอกาสให้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม

ภัยคุกคาม (Threats)
- การขาดเสถียรภาพทางการเมือง
- ข้อจากัดภายใต้รัฐธรรมนูญ
ที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม
- ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ
(ทั้ง FTA และข้อตกลงพหุภาคี)
ที่อาจจากัดความเป็นอิสระ
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น
มาตรการควบคุมภาวะโลกร้อน
- นักลงทุนไม่มีความผูกพันกับ
การลงทุนไทยเป็นพิเศษ
พร้อมจะย้ายการลงทุนได้ง่าย
และมีแนวโน้มสนใจการลงทุน
ในภาคบริการมากกว่า
ภาคอุตสาหกรรม
- ราคาพลังงานสูงขึ้น ส่งผลต่อ
มูลค่าการนาเข้า อัตราเงินเฟ้อ
- การค้าโลกมีการแข่งขันรุนแรง
มีกติกาใหม่ๆ ธุรกิจ
เปลี่ยนแปลงเร็ว ทาให้
พยากรณ์ยาก
- สังคมยังมองอุตสาหกรรม
เป็นสิ่งอันตราย ทาให้เกิด
การต่อต้าน หรือการไม่ให้
ความร่วมมือ
- โครงสร้างแรงงานมีการศึกษา
ต่า และมีและมีอัตราการเข้า
ออกสูง
- มีมิจฉาชีพเจาะข้อมูลต่างๆ
ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ทาข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูลของราชการ
ไปขาย
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โอกาส (Opportunities)
- มีเทคโนโลยีให้เลือกใช้อย่าง
หลากหลาย ในต้นทุนที่
สมเหตุสมผล
การต่อรองของกลุ่มอุตสาหกรรม - อุตสาหกรรมมีการรวมกลุ่มชัดเจน
(ลูกค้า/ ผู้รับบริการ)
ขึ้น ทาให้สามารถทราบถึงความ
ต้องการของผู้ประกอบการได้ง่าย
- ผู้ประกอบการมีความรู้มากขึ้น
มีความเข้าใจในการประกอบ
กิจการของตนมากขึ้น
- ประชาชนมีการเรียกร้องเพื่อรับ
การคุ้มครองจากกระทรวงมากขึ้น
การต่อรองของหน่วยงาน
- มีหน่วยงานและสถาบันภายนอก
ภายนอกที่ทางานให้กระทรวง
ที่มีคุณภาพจานวนมากที่เสนอ
โครงการต่างๆ เข้ามายังกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อไปดาเนินการ
ตามนโยบายต่อไป

ความสามารถของคู่แข่ง
(กระทรวงอื่นๆ)

- กระทรวงต่างๆ ต้องทางานร่วมกัน
มากขึ้น ทาให้ผลักดันมาตรฐาน
และระดับความเป็นมืออาชีพ
ซึ่งกันและกัน
- การปฏิรูประบบราชการเปิดโอกาส
ให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
บริหารงาน
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ภัยคุกคาม (Threats)
- เทคโนโลยีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ยากต่อการติดตามและ
เรียนรู้ มีต้นทุนสูงในการติดตาม
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ประชาชนยังขาดความเข้าใจ
ในปัญหาอุตสาหกรรม
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะใน
ด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนยังขาดความเข้าใจ
ในบทบาทของตนเอง เมื่อต้อง
ประสานงานกับกระทรวง
อุตสาหกรรมในเรื่องต่างๆ
- โครงการต่างๆ ที่หน่วยงาน
และสถาบันภายนอกได้ทาไป
แล้ว และกาลังดาเนินการอยู่
ขาดการเชื่อมโยงกัน ไปสู่
เป้าหมายด้านนโยบายของ
กระทรวงเท่าที่ควร
- การจัดสรรให้หน่วยงานภายนอก
เข้ามาดาเนินโครงการให้
กระทรวงยังขาดความโปร่งใส
หน่วยงานในกระทรวงเป็น
ผู้พิจารณาเอง
- กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้รับ
ความสนใจเท่าที่ควรจากรัฐบาล
- กระทรวงอื่นๆ บางกระทรวง
มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในระดับที่สูงกว่า
- กระทรวงมหาดไทยมีบทบาท
นาไปสู่ภูมิภาค
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การประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยภายในของกระทรวงอุตสาหกรรม
ทรัพยากร :

จุดแข็ง (Strengths)
- บุคลากรมีพื้นฐานการศึกษาดี
- มีความเชี่ยวชาญด้าน
การอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน
เนื่องจากมีการทางานอย่าง
ต่อเนื่องในเรื่องเฉพาะนั้นๆ
- มีความเข้าใจปัญหาของ
ผู้ประกอบการได้ดี โดยเฉพาะ
ปัญหาด้านเทคนิค/วิศวกรรม

ทรัพยากร :

- ได้รับงบประมาณด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยตรงจากภาครัฐ
- มีโครงข่ายหน่วยงานครอบคลุมใน
ทุกจังหวัด (อุตสาหกรรมจังหวัด)
- มีกฎหมายควบคุมและกากับดูแล
เป็นจานวนมาก ครอบคลุมหลาย
ภาคการผลิต สามารถดาเนิน
นโยบายผ่านทางเครื่องมือเหล่านี้
ได้

ทรัพยากร : ระบบสารสนเทศ

- มีระบบฐานข้อมูลทางด้าน
อุตสาหกรรม
- มีทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ดี
พอสมควร
- มี
ที่ให้บริการกับ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ประกอบการ
นักวิชาการ และบุคลากรใน
หน่วยงาน
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จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรส่วนหนึ่งมีการจัดจ้าง
แบบอัตราจ้างชั่วคราว ซึ่งอาจทา
ให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง
- โครงสร้างอัตรากาลัง รวมทั้ง
ผลตอบแทน และโอกาสใน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ไม่เหมาะสม แรงจูงใจในการทางาน
ยังมีน้อยเกินไป ไม่ได้มุ่งสู่
เป้าหมายในการทางานโดยตรง
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ระดับภูมิภาคยังไม่ดีพอ
- ไม่มีอานาจใช้เครื่องมือทางภาษี
โดยตรงในการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรม
- งบประมาณประจาปีมีลักษณะ
การขยายตัวแบบเส้นตรงเป็น
สัดส่วนกับงบประมาณของ
หน่วยงานได้รับงบประมาณมาก/
น้อยเกินไป
- กฎหมายซ้าซ้อน เป็นภาระให้แก่
ผู้ประกอบการ เพิ่มต้นทุนด้าน
การเงิน และเวลา ในขณะเดียวกัน
ก่อให้เกิดความขัดแย้งใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่
จาเป็น และเปิดช่องว่าง ให้เกิด
การใช้อานาจในทางมิชอบ
- โครงข่ายเชื่อมโยงระบบงาน และ
ฐานข้อมูลยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูล
ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งกระทรวง
และสถาบันที่เกี่ยวข้อง
- การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องซ้าซ้อนกัน เพราะต่าง
จัดเก็บข้อมูลตามประเภทงาน
และความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน ทาให้ใช้ประกอบกัน
ระหว่างหน่วยงานไม่ได้
หน้า 21

จุดแข็ง (Strengths)
- มีการตั้งงบประมาณและจัดทา
แผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า
- ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน
โยกย้ายงบประมาณไปยัง
โครงการเร่งด่วน

จุดอ่อน (Weaknesses)
- มีปัญหาการบริหารจัดการ
เชิงระบบในเรื่องการเงิน
(การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า)
ทาให้มีผลกระทบกับการดาเนินงาน
- งบประมาณไม่ได้มีการพิจาณา
กันสัดส่วนไว้ตามภูมิภาค
(จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ทาให้
การดาเนินการส่วนภูมิภาค
ขาดความคล่องตัวด้านการเงิน

การจัดการ : ผู้รับบริการ

- ผู้รับบริการจะได้รับสิทธิพิเศษ
จากกระทรวงในด้านต่างๆ เช่น
ด้านการเงิน ด้านการลงทุน
ด้านองค์ความรู้ เป็นต้น

- กลุ่มผู้รับบริการได้รับข่าวสาร
ไม่ทั่วถึง/การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
ไม่ครอบคลุมทาให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ตกอยู่ในวงจากัด
- ความซ้าซ้อนของงาน และ
โครงสร้างการทางานที่แยกขาด
จากกัน ทาให้ผู้รับบริการต้อง
ติดต่อหลายฝ่าย
- ผู้รับบริการยังต้องเป็นฝ่ายเข้าหา
กระทรวงเป็นส่วนใหญ่ ทาให้
ผู้รับบริการไม่ค่อยสนใจจะใช้
บริการถ้าไม่จาเป็น เช่น ไปขอ
อนุญาต เพราะกฎหมายบังคับ
แต่ไม่ไปขอข้อมูล

การจัดการ : การดาเนินงาน/
การให้บริการ

- มีสถาบันในกากับที่มี
- ขาดการจัดการองค์ความรู้
ความคล่องตัวและเชี่ยวชาญ
เพื่อเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง
เฉพาะด้าน
ผู้วางแผนนโยบายกับผู้ปฏิบัติงาน
- มีรูปแบบบริการด้านส่งเสริม
นาแผนต่างๆ ไปใช้
พัฒนาที่หลากหลาย
- มีความสับสนเกี่ยวกับบทบาท
- มีโครงสร้างการบริหารจัดการ
หน้าที่องค์กรที่ทับซ้อนกัน
แบบยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การ ซึ่งอาจทาให้การบริหาร
ดาเนินงานที่ชัดเจน
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร

การจัดการ : การเงิน
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การจัดการ : การพัฒนาองค์กร

จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
- มีการพัฒนาด้านกาลังคนในองค์กร - บุคลากรระดับปฏิบัติการของ
อย่างต่อเนื่อง
ภาครัฐ ยังปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของการแข่งขัน
ของตลาดโลก แนวทางใหม่ๆ
ของการบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ช้า
- การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริหารจัดการ กรม กอง ต่างๆ
เป็นไปด้วยความยากลาบาก
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3. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) กระทรวงอุตสาหกรรม
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้าง
การผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้

การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัย
แวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
และพัฒนาอุตสาหกรรม

การเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก

การส่งเสริมสถานประกอบการสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว

การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อ
สนองตอบความต้องการของ
ผู้ประกอบการและประชาชน

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้น

1.การลงทุนทั้งในประเทศและนอก
ประเทศเพิ่มขึ้น
2.ผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบการมีศักยภาพเพิ่มขึน้

สถานประกอบการมีการจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ผู้รับบริการทีไ่ ด้รับการบริการ
มีความพึงพอใจ

อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนา
มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและผลิตภาพ
เพิ่มขึ้น

ปัจจัยแวดล้อมสนับสนุน
การประกอบกิจการเพิ่มขึ้น

ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

เครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังที่สามารถ ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงระบบ
ป้องกันการเกิดผลกระทบจากการ การให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
ประกอบกิจการการอุตสาหกรรม และรวดเร็ว

ประสิทธิภาพ

องค์ความรู้การพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม

กฎระเบียบและกฎหมายที่มี
ความชัดเจน

แผนงานนโยบายการส่งเสริม
ด้านอุตสาหกรรม

การกากับดูแลสถานประกอบการ
อย่างทั่วถึง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริการอย่างมีประสิทธิผล

การพัฒนาองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : กระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อผู้ประกอบการและประชาชน

การพัฒนาระบบจัดการความรู้

การพัฒนาระบบจัดการความรู้

การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย

พัฒนาระบบบริหารงาน
และช่องทางบริการ

พัฒนาระบบบริหารงาน
และช่องทางบริการ

คุณภาพ

ประสิทธิผล

ง

3.

แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม

หน้า 24

4. ความเชื่อมโยงแผนในระดับต่างๆ
4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบด้วย
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน
มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและ
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บารุงรักษา
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุ้มครอง ส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ดารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
มาตรา 83 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรา 84 รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ
4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ทุกภาคส่วน
ในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อ
ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุ ทธศาสตร์ของแผนฯ
เพื่อมุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง"
พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจาเป็นต้องบริหารจัดการ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับในส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบด้วย ๓
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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1. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.3 กรอบการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก
1.5 เร่งนาสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิต
สินค้าในท้องถิ่น
2. นโยบายที่จะดาเนินการในระยะ 4 ปี
นอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดาเนินการในปีแรกแล้ว รัฐบาลได้กาหนดนโยบายพื้นฐาน
ที่จะดาเนินการในระยะ 4 ปีของรัฐบาล โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป ซึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
นโยบายที่ 3 เศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.2 นโยบายสร้างรายได้
3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม
3.3.4 การตลาด การค้า และการลงทุน
นโยบายที่ 5 ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
4.4 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555 – 2574
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย คือ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน ”
โดยมีการกาหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ ในช่วงเวลา 20 ปี ดังนี้
(1) เป้าหมายในระยะที่ 1 เป็นการสร้างความพร้อมให้กับประเทศไทยในการก้าวไปสู่การเป็น
ผู้ผลิตในระดับภูมิภาค เตรียมความพร้อมสู่ AEC (ASEAN Economic Community) โดยเริ่มจากการสร้าง
ความพร้อมโดยการปรับ แก้ไขกฎระเบียบ ปัญหาคอขวดเพื่ออานวยความสะดวก และลดอุปสรรคที่มีพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานรองรับ (แรงงาน วัตถุดิบ ดึงดูดเทคโนโลยีใหม่ มาตรฐาน วิจัยและพัฒนา จัดเขตพื้นที่ พัฒนา
และจัดเขตพื้นที่ศูนย์ทดสอบ ฯลฯ) พัฒนาคลัสเตอร์ และการเข้าไปสู่การเป็นผู้ผลิตในภูมิภาคจากการสร้าง
ASEAN Supply Chain และพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) เป้าหมายระยะที่ 2 เป็นช่วงเวลาของการมุ่งเน้นการพัฒนาต่อจากการพัฒนาฐานความรู้
เพื่อนามาต่อยอดในการพัฒนาภาคการผลิตและสินค้า เน้นการผลิตสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การปรับบทบาทประเทศไทยให้เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ ห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคให้เป็นที่
ยอมรับในอาเซียนและภูมิภาค โดยการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าและบริหารจัดการการผลิตและจัดการ
เครือข่ายในภูมิภาคยกระดับการผลิตวัตถุดิบเพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม พร้อมไปถึงการสร้างนวัตกรรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาและภาพลักษณ์ตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในอาเซียน/ภูมิภาค
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(3) เป้าหมายในระยะที่ 3 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านตราสินค้าไทย
ที่ก้าวไกลในตลาดโลก เป็นผู้บริหารจัดการตราสินค้าที่มีเครือข่ายการผลิตจากในภูมิภาคที่เป็นที่ยอมรับใน
ตลาดโลก และอุตสาหกรรมไทยเป็นที่ยอมรับ โดยมีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรมนุษย์
ระยะ 5 ปี

ระยะ 10 ปี

ระยะ 20 ปี

• มีฐานการผลิตและบริการในภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN SUPPLY CHAIN)
โดยมีระบบการผลิตกับฐานการผลิต
ต่างๆ ในภูมิภาค
• เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
ที่มีนวัตกรรมใหม่ของโลก
(GLOBAL PRODUCTION HUB)
• คลัสเตอร์มีผู้ประกอบการ SMEs ที่มี
มาตรฐานการผลิตที่มีเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
• มีหน่วยงานหลักที่บริหารจัดการ
บูรณาการในแต่ละอุตสาหกรรมที่เป็น
เอกภาพโดยมีเอกชนเป็นผู้นา
• มีระบบการผลิตบุคลากรเพียงพอ
ในการรองรับการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม
• มีกฎระเบียบที่ผ่อนคลายรับรองกับ
อุตสาหกรรม
• มีโครงสร้างสนับสนุนพื้นฐานในการวิจัย
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น
ศูนย์การทดสอบมาตรฐานสินค้า

• เป็นศูนย์กลางการผลิตและจัดการ
เครือข่ายการผลิตและบริการในกลุ่ม
อาเซียน
• มีฐานการผลิตและบริการในภูมิภาค
(REGIONAL SUPPLYCHAIN)
• มีตราสินค้าที่มีเครือข่ายการจัดจาหน่าย
ในภูมิภาค
• ผู้ประกอบการขนาดกลางมีการเชื่อมโยง
การผลิตร่วมบริษัทขนาดใหญ่
• ผู้ประกอบการ SMEs มีการสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมไทย
• มีฐานการวิจัยและพัฒนาสินค้าใน
อาเซียนมีการสร้างและกาหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับของสากล
• มี Industrial zone ที่รองรับการผลิต
ที่รักษาสภาพแวดล้อม

• เป็นผู้บริหารจัดการตราสินค้าและมี
การสร้างเครือข่ายการผลิตและบริการ
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
• มีผู้ประกอบการไทยเริ่มก้าวเข้าสู่
การเป็นบริษัทชั้นนาในโลก
• มีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักและมีเครือข่าย
การจัดจาหน่ายในประเทศต่างๆ
• เป็นแหล่งการค้าการลงทุนด้านการผลิต
และบริการ ที่เป็นที่ยอมรับในภูมภิ าค
• ส่งออกการด้านการบริการในภูมภิ าค
ต่างๆ ของโลก
• มีแรงงานระดับมันสมอง ส่งออกไปสู่
ภูมิภาคต่างๆ

รายละเอี ย ดของการปรั บ เปลี่ ย นเป้า หมายส าหรั บการวางนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
อุตสาหกรรมไปสู่มิติใหม่ จะมีการกาหนดแนวทางในการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักทั้ง 3
ระยะ ดังนี้
(1) ในระยะที่ 1 เน้นการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของฐานการผลิตและบริการใน
ภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Supply Chain) โดยที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่สาคัญในการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นฐานการผลิตที่สาคัญของโลก (Global Production Hub) ซึ่งกลุ่ม
ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในระดับ SMEs มีการยกระดับมาตรฐานการผลิต และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อสร้างจุดแข็งในการผลิต โดยมีการรวมกลุ่มความร่วมมือกันเป็นคลัสเตอร์ ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ รวมไปถึงมีหน่วยงานหลักซึ่งนาโดยภาคเอกชนที่เข้ามาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ล ะ
อุตสาหกรรมอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในด้านโครงสร้า งพื้นฐาน ทั้งด้าน
การผลิตบุคลากรอย่างเพียงพอเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตได้ มีกฎระเบียบที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการมีโครงสร้างสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ศูนย์การทดสอบมาตรฐานสินค้า เป็นต้น
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(2) ในระยะที่ 2 จากเป้าหมายการพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
จัดการเครือข่ายการผลิ ตและบริการในกลุ่ มอาเซียน ซึ่งเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทยจาก
ระยะแรกในช่วง 5 ปี จะมีการพัฒนาต่อยอดโดยเน้นการเป็นฐานการผลิ ตและบริการในระดับภูมิภาค
(Regional Supply Chain) ซึ่งมีตราสินค้าที่มีเครือข่ายการจัดการกระจายสินค้าในภูมิภาคอย่างทั่วถึง ทั้งนี้
ผู้ประกอบการขนาดกลางของไทยจะมีการเชื่อมโยงการผลิตร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตของประเทศให้มากขึ้นและกลุ่มผู้ประกอบการในระดับ SMEs จะมีการวิจัยและพัฒนาโดยสร้าง
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่มีการพัฒนาต่อยอดในประเทศ โดยมีการสร้างฐานการวิจัยและพัฒนา
สินค้าในอาเซียน ซึ่งมีการสร้างและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์หลักของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของสากล
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาพื้นที่สาหรับภาคอุตสาหกรรม (Industrial zone) โดยเฉพาะเพื่อให้เป็นพื้นที่การผลิต
ที่มีการควบคุมการรักษาสภาพแวดล้อมได้อย่างทั่วถึงและเข้มงวด
(3) ในระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้บริหารจัดการตราสินค้า โดยมีการสร้างเครือข่ายการผลิต
และบริการร่วมกับภูมิภาคต่างๆของโลก ซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการของประเทศไทย ให้เริ่มก้าวสู่
การเป็นบริษัทชั้นนาในโลก ผ่านการสร้างตราสินค้าของไทยให้เป็นที่รู้จัก และมีเครือข่ายการจัดจาหน่ายสินค้า
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อกระจายไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้จะมีการพัฒนาเป็นแหล่งการค้าการลงทุน
ในด้านการผลิตและบริการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค มีผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ เข้ามาใช้บริการเป็น
จานวนมากโดยเฉพาะในด้านบริการ ซึ่งประเทศไทยจะมีการส่งออกด้านการบริการรวมไปถึงแรงงานในระดับ
มันสมองไปสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคทัว่ โลก
------------------------------------------------------------------
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แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2558
กระทรวงอุตสาหกรรม
1. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับโครงสร้างการผลิต
สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
2. การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม
3. การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

4. การส่งเสริมสถานประกอบการสูอ่ ุตสาหกรรมสีเขียว
5. การพัฒนาสมรรถนะองค์กร เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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