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คานา
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน “งานจัดทายุทธศาสตร์ ” ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ห น่ว ยงานภายใน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมใช้เป็น มาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดทายุทธศาสตร์ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบสาหรับควบคุม ติดตามผล และลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ซึ่งสอดคล้องตามกรอบการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ในหมวดที่ 1 การนาองค์การ
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ โดยได้แสดงถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่เริ่มตั้งแต่
การแต่งตั้งคณะทางาน ไปจนถึงการเผยแพร่แผนยุท ธศาสตร์ และการติดตามประเมินผลการดาเนิน งาน
เพื่อมุ่งไปสู่การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับให้เป็นระบบราชการ 4.0
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานฉบั บ นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สาหรับนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแผนที่
นาทางให้ ห น่ วยงานได้ยึ ดถือปฏิบั ติ และเชื่อมโยงในระดับนโยบายและระดับยุทธศาสตร์ การจัดทาคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี รวมถึ งใช้สาหรับการวิเคราะห์ปรับปรุงการปฏิบัติงาน สาหรับการออกแบบ
กระบวนงานเพื่องานบริการที่ดีขึ้นต่อไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
พฤษภาคม 2562
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คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานจัดทายุทธศาสตร์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
1.1 เพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
และสร้างมาตรฐานเดียวกันในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และสามารถ
นามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน
1.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการวิเคราะห์ปรับปรุงการปฏิบัติงาน สาหรับการออกแบบกระบวนงานใหม่
หรือปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์
2. ขอบเขตของงาน
งานจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ครอบคลุ ม ตั้ งแต่ ขั้ น ตอนการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพื่ อ จั ด ท า
ยุทธศาสตร์และเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ โดยอาศัยความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่ อนาข้อมูล
มาสังเคราะห์สาหรับการจัดทายุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3. คาจากัดความ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจความหมายในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกาหนด
คาจากัดความ ดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์ (Strategic) หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น การกาหนด
จุดหมายที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่สาคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ ซึ่งจะทาให้การกาหนดยุทธศาสตร์สอดคล้องกับ
ความต้องการและดาเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
3.2 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงาน “เป็น” ภายในกรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ซึ่งอาจจะกาหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3.3 พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดาเนินงานของหน่วยงาน
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องคานึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น
หรือเป็นประเด็นที่หน่วยงานต้องการดาเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ดาเนินการดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้วต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด
3.5 เป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุโดยต้องนาประเด็นยุทธศาสตร์
มาพิจารณาว่าหากสามารถดาเนินการจนประสบความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อ ใครเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์และได้รับประโยชน์อย่างไร
3.6 กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์
จะกาหนดขึ้น จากการพิจ ารณาปัจ จัย แห่งความสาเร็จ (Critical Success Factors) เป็นสาคัญ กล่าวคือ
ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสาเร็จและต้องทา
อย่างไรจึงจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้
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3.7 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถ
ปฏิบั ติงานบรรลุ เป้าประสงค์ที่วางไว้ได้ห รือไม่ ต้องพิจารณาค้นหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่ าวและต้องใช้
ถ้อยคาที่ชัดเจนทั้งในแง่ของคาจากัดความและการระบุ ขอบเขตโดยตัว ชี้วัดนี้ จะถูกนาไปเป็น หลั กในการ
กาหนดค่าเป้าหมายในลาดับต่อไป
3.8 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดความสาเร็จที่หน่วยงานต้องการบรรลุ
เป็นขั้นตอนของการกาหนดหรือระบุว่าในแผนงานนั้นๆ หน่วยงานต้องการทาอะไร ให้ได้เป็นจานวนเท่าไร
และภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย
3.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) หมายถึง แผนที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล
ของเป้าประสงค์ต่างๆ ซึ่งเป้าประสงค์จะต้องสอดคล้องและสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกระบวนงานจัดทายุทธศาสตร์ มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน
ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป็นผู้กาหนดนโยบาย มีอานาจในการตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบ
และพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เป็นผู้กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริม
แผนปฏิบัติราชการ วางกรอบทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน
อุตสาหกรรม
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3. ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และ เป็นผู้กากับ ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงาน รวมถึงให้แนวทาง
แผนงาน
ในการแก้ไขปัญหา ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายส่งเสริม
เป็นผู้ควบคุมการออกแบบและเสนอแนะ ประสานผู้มีองค์ความรู้
อุตสาหกรรม
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
แผนงาน
ที่เกี่ยวข้อง กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6. เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และ
เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษา รวบรวมข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์
แผนงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งประสานงานและจัดเตรียมการ
ประชุมคณะทางานทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7. หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริม
เป็นผู้ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมโครงการ/
อุตสาหกรรม
กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และเป็นผู้นา
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
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5. Work Flow กระบวนงาน
2 วัน
(มี.ค.)

แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

5 วัน
(เม.ย.)

ศึกษาข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 แผนการส่งเสริม SME
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ)

2 วัน
(เม.ย.)

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
(ความท้าทายภายในและภายนอกประเทศ)

2 วัน
(เม.ย.)

ศึกษาและวิเคราะห์ภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
จัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3 - 10 วัน
(เม.ย. – พ.ค.)

3 วัน
(พ.ค.)

จัดทาแบบสารวจความคิดเห็น
(ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กสอ. /หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน)

หรือ

จัดประชุม Focus Group
(ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กสอ. /หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน)

สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(วิเคราะห์ SWOT/TOWS Matrix)

2 วัน
(พ.ค.)

ยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

1 วัน
(พ.ค. – มิ.ย.)

จัดประชุมคณะทางานทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ
2 วัน
(มิ.ย.)
2 วัน
(มิ.ย.)
2 วัน
(มิ.ย. – ก.ค.)

ไม่เห็นชอบ
นาเสนออธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พิจารณา
เห็นชอบ
จัดทาประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(จัดทาเล่มยุทธศาสตร์ เว็บไซด์ หนังสือเวียน ฯลฯ)

ดาเนินการตามแผน/ติดตาม กากับ ประเมินผล และรายงานผล/ทบทวนและปรับปรุง
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อให้การดาเนินงานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงานจะต้ อ งด าเนิ น การแต่ งตั้ งคณะท างานจั ด ท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษารายละเอียดและรูปแบบการจัดทาคาสั่งของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อให้มีรูปแบบ และ
แนวทางที่ถูกต้องสาหรับการการจัดทาคาสั่ง
2) ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด ท าค าสั่ งแต่ งตั้งคณะท างานจั ดท าแผนยุ ท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไว้อยู่แล้ว ควรมีการทบทวนคาสั่งเดิมทั้งองค์ประกอบคณะทางาน และอานาจหน้าที่
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
3) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โดยองค์ ประกอบของคณะท างานประกอบด้ วย อธิบดีกรมส่ งเสริมอุ ตสาหกรรม เป็ นประธานคณะท างานฯ
รองอธิ บ ดี กรมส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมที่ ได้ รั บมอบหมาย เป็ นรองประธานคณะท างานฯ และคณะท างานฯ
ประกอบด้ วย เลขานุ การกรมส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรม ผู้ อานวยการกองต่างๆ ภายในกรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม
ผู้ อ านวยการศู น ย์ ส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรมภาคที่ 1 5 8 9 10 ผู้ อ านวยการกลุ่ มตรวจสอบภายใน ผู้ เชี่ ยวชาญ
ผู้ อานวยการกองยุ ทธศาสตร์ และแผนงาน ส านั กงานปลั ดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนส านั กงานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม ผู้แทนสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์
และแผนงาน และผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
4) จัดทาบันทึกเสนออธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามในคาสั่ง
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
5) อธิบดีกรมส่ งเสริมอุตสาหกรรมลงนามในคาสั่งเรียบร้อยแล้วให้ แจ้งเวียนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้คณะทางานฯ รับทราบ
6.2 ศึกษาข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
จะต้องดาเนิ น การศึกษาข้อมูล ทั้งในระดับ นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาอุตสาหกรรม
และการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อ นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์และเชื่อมโยง
ความสอดคล้องกับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่ง นโยบายและยุทธศาสตร์ที่นามาใช้สาหรับ
การวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีดังนี้
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)
 กรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) ของส านั ก งานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
 คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของสานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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 แผนการส่งเสริม SME ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม
6.3 ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
โดยท าการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามท้ า ทายทั้ ง จากภายนอกและภายใน ประเทศ ไม่ ว่ า จะเป็ น
การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ของเศรษฐกิ จ โลก สถานการณ์ ท างด้ า นสั งคม แนวโน้ ม
สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ด้านความมั่นคง เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มและสถานการณ์ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ควรดาเนินการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
6.4 ศึกษาและวิเคราะห์ภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โดยทาการศึกษาวิเคราะห์ภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ทั้งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 และคาสั่ง
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ 775/2561 เรื่อง ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นส่วนราชการ
ภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายในสังกัด
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6.5 จัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีข้อมูลที่ครบถ้วน
และเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานต้องดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อนาข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ป ระกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดเก็บ
ข้อมูลมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
6.5.1 จัดทาแบบสารวจความคิดเห็น
1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นกรอบแนวทางสาหรับการออกแบบ
สารวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2) ออกแบบ และจั ดทาแบบส ารวจความคิดเห็ น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริม
อุตสาหกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอให้ผู้อานวยการกลุ่ม และผู้อานวยการกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงานพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสารวจ
3) เมื่อแบบสารวจผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ให้ จัดทาบันทึก/หนังสือ เสนออธิบดี
กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรมลงนาม เพื่อขอความอนุเคราะห์ ให้ผู้ บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม
รวมทั้งหน่ วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องพิ จารณาเสนอความคิ ดเห็ น และข้อเสนอแนะในแบบส ารวจ
ดังกล่าว
4) รวบรวมและสรุปผลที่ได้รับจากการตอบแบบสารวจความคิดเห็น
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6.5.2 จัดประชุม Focus Group
1) จัดทำโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการ ซึ่งโครงการดังกล่าว
มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2) เมื่อโครงกำรผ่ำนการอนุมัติ จัดทำบันทึกเชิญผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของกรมส่งเสริม
อุตสำหกรรม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
3) ประสำนและรวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ
4) ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
5) สรุปผลจากการจัดกิจกรรมและประเด็นที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
6.6 สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้น กลุ่มยุทธศาสตร์
และแผนงาน จะต้องดาเนินการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนภายใน
และสภาพแวดล้ อ มภายนอก เพื่ อ วิเคราะห์ ถึ งโอกาสและอุ ป สรรค (SWOT) และน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ไปจั ด ท า
เป็นมาตรการเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลบริ บทด้ านต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดท ายุทธศาสตร์ของกรมส่ งเสริม
อุตสาหกรรมทั้งจากนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต และการวิเคราะห์บริบทในด้านต่างๆ ทั้งจากแบบสารวจความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือการจัดประชุม Focus Group
2) นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนภายใน
และสภาพแวดล้ อมภายนอก เพื่ อวิเคราะห์ ถึงโอกาสและอุป สรรค (SWOT) ที่ มีผ ลต่อการดาเนินงานของ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3) นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ไปจัดทาเป็นมาตรการเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix)
6.7 ยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หลั งจากการด าเนิ น การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก (SWOT) เพื่ อ น ามาจั ด ท า
เป็ น มาตรการเชิงกลยุ ท ธ์ (TOWS Matrix) เรีย บร้อ ยแล้ ว ในขั้ น ตอนต่ อ ไปกลุ่ ม ยุท ธศาสตร์แ ละแผนงาน
ต้องนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix มากาหนดเป็นกลยุทธ์ และยกร่างเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6.8 จัดประชุมคณะทางานทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
เมื่ อ ด าเนิ น การยกร่ า งแผนยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม เรี ย บร้ อ ยแล้ ว เพื่ อ ให้
แผนยุทธศาสตร์มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงต้องเสนอให้คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานดาเนินการ
1) จั ด ท าบั น ทึ ก เชิ ญ คณะท างานฯ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะท างานจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2) ประสำนและรวบรวมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมคณะทางานฯ
3) ดาเนินการจัดประชุมและสรุปผลการจัดประชุมคณะทางานฯ
หน้า 9 จาก 12

4) จั ด ท าบั น ทึ ก แจ้ ง เวี ย นรายงานการประชุ ม เพื่ อ ให้ ค ณะท างานฯ พิ จ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุมพร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอให้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพิจารณา
ทั้งนี้หากมีคณะทางานฯ ไม่เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ จะต้องมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ไปพิจารณาปรับปรุงและ
ยกร่างแผนยุทธศาสตร์อีกครั้ง และนาเสนอให้คณะทางานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
6.9 นาเสนออธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพิจารณา
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานจัดทาบันทึกเพื่อนาแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะทางาน
จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เสนอให้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พิจารณาให้ ความเห็ น ชอบ เพื่อที่กองยุ ทธศาสตร์และแผนงานจะได้ดาเนินการจัดทาประกาศกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ หากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่เห็นชอบต่อแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะต้องนาเสนอ
ให้ ค ณะทางานฯ พิ จ ารณาทบทวนอี ก ครั้ ง และนาเสนอให้ อ ธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมพิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป
6.10 จัดทาประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เมื่อกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ และอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเรียบร้อย เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นาแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปใช้
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานต้องดาเนินการ ดังนี้
1) ศึกษารายละเอียดและรูปแบบการจัดทาประกาศของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อให้มีรูปแบบ
และแนวทางที่ถูกต้อง สาหรับการจัดทาประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2) จัดทาบันทึกเสนอให้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพิจารณาลงนามในประกาศ
3) เมื่ออธิบ ดีกรมส่ งเสริมอุตสาหกรรมลงนามในประกาศเรียบร้อยแล้ ว ให้ จัดทาบันทึก แจ้งเวียน
ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ ราชการ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นาไปใช้ และชี้แจงให้กับ
ผู้ปฏิบัติทุกระดับได้รับทราบ
6.11 เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สาหรับ นามาเป็นแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน และการเชื่อมโยงในระดับนโยบายและระดับยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
รวมถึ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานภายนอกที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม SMEs ส าหรั บ การด าเนิ น งาน
การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และ
ผู้ประกอบการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและของประเทศ
กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ต้ อ งด าเนิ น การน าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการด าเนิ น งานในขั้ น ตอนต่ างๆ
มารวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาเล่ม ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
และจัดทาบันทึกเสนอให้ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานลงนามในบันทึก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เล่มยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหาร หน่วยงานภายในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้รับทราบ
เพื่อน ายุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการดังกล่ าวไปเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินงานและนาไปปฏิบัติ
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อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งควรเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือเว็บไซต์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
7. มาตรฐานงาน
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกระบวนงานจัดทายุทธศาสตร์ ได้กาหนดค่ามาตรฐานของงานที่แสดงถึง
ระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
มาตรฐานงาน ช่วงเวลาดาเนินงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(วันทาการ)
(เดือน)
7.1 แต่งตั้งคณะทางานทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์และ
2 วัน
มี.ค.
แผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7.2 ศึกษาข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
5 วัน
เม.ย.
การดาเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7.3 ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
2 วัน
เม.ย.
ผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
7.4 ศึกษาและวิเคราะห์ภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
2 วัน
เม.ย.
ภายในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7.5 จัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3 – 10 วัน
เม.ย. – พ.ค.
1) จัดทาแบบสารวจความคิดเห็น หรือ
2) จัดประชุม Focus Group
7.6 สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทา
3 วัน
พ.ค.
ร่างยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7.7 ยกร่างแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2 วัน
พ.ค.
7.8 จัดประชุมคณะทางานทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
1 วัน
พ.ค. – มิ.ย.
และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
7.9 นาเสนออธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพิจารณา
2 วัน
มิ.ย.
7.10 จัดทาประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง วิสัยทัศน์
2 วัน
มิ.ย.
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
7.11 เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริม
2 วัน
มิ.ย. – ก.ค.
อุตสาหกรรม
รวม
26 – 33 วัน
8. ระบบติดตามประเมินผล
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะติ ดตามประเมินผลโดยการสอบทาน
การปฏิบัติงานให้ใช้ระยะเวลาตามมาตรฐานงานที่กาหนด นับจากวันที่เริ่มดาเนินการในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง
จะติดตามผลของการนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่ถูกนาไปใช้ปฏิบัติ
ทั้งนี้ช่วงเวลาในการจัดทา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม เพื่อที่จะ
ได้นาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการไปใช้สาหรับการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
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9. เอกสารอ้างอิง
9.1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)
9.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
9.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.5 คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9.6 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของสานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
9.7 แผนการส่งเสริม SME ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
9.8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ของสานักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.9 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม
9.10 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560
9.11 ค าสั่ ง กรมส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรม ที่ 775/2561 เรื่อง ตั้ งศู นย์ วิจั ยและพั ฒ นาวัสดุ อุ ตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เป็นส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
10. แบบฟอร์มที่ใช้
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายในแต่ละปี
11. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 4435 โทรสาร 0 2354 3030
E-mail strategy.dip@gmail.com
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