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บทคัดย่อ 

 

จากภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการท่ีผู้ บริหารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ให้ความส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ และมีนโยบายในการจัดท าแผนแม่บทและก าหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้
สอดคล้องทันต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือด ารงไว้และพฒันาซึ่ง  
ขีดความสามารถ สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
อตุสาหกรรม   กรมโรงงานอตุสาหกรรมจึงมีความจ าเป็นจะต้องก าหนดแนวทางและรูปแบบในการปรับตวั
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับและใช้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงให้มากท่ีสุด  โดยจัดท า 
แผนแมบ่ทเพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานในระยะ 10 ปี รวมทัง้แผนยทุธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงาน
ในระยะ 4 ปีท่ีชดัเจนตอ่ไป 

ในการจดัท าแผนแมบ่ทและแผนยทุธศาสตร์ ได้น าปัจจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องมารวบรวมและวิเคราะห์
เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง  
ในระดบัต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบหลกัท่ีใช้ในการก าหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตทัง้ในระยะยาวและ
ระยะปานกลางท่ีมีความชัดเจนซึ่งแผนดังกล่าวจะมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาองค์กร  
ให้มีความเหมาะสมเกิดผลสมัฤทธ์ิและความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐตอ่ไป 

 

แผนแม่บทกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554-2563 

แผนแม่บทกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554-2563ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ในการพฒันาโดยมุ่งเน้น
เป้าหมาย“ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม พัฒนา สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืน  

และแข่งขันได้ในระดับสากล” โดยวิสัยทศัน์ดงักล่าวประกอบไปด้วยผลลพัธ์ท่ีส าคญั 2 ประการ ได้แก่ 
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชมได้อย่างยั่ งยืน และสังคม
ปลอดภยัจากการใช้สารเคมีและวตัถอุนัตรายจากภาคอตุสาหกรรม 

เพ่ือน าไปสูก่ารบรรลวุิสยัทศัน์ดงักลา่ว ได้มีการก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันาดงันี ้

1) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม : มุ่งเน้นใน
เร่ืองการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านการใช้กลไก และ
เคร่ืองมือตา่งๆ ในการขบัเคล่ือน ได้แก่ เกณฑ์ มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
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และความปลอดภัย การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและเหมาะสมในการก ากับดูแล  
ด้านสิ่งแวดล้อมการพฒันาระบบการตรวจสอบและประเมินด้านสิ่งแวดล้อม การแบง่พืน้ท่ีเขตอตุสาหกรรม 
การส่งเสริมการจดัการและอนรัุกษ์พลงังาน รวมถึงการสร้างจิตส านึกของผู้ประกอบการในการรับผิดชอบ
ต่อสงัคมด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
การพฒันาบคุลากรให้เกิดความเช่ียวชาญในงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทกุภาคสว่น 

2) การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม: มุ่งเน้นในเร่ืองการบริหาร
จดัการสารเคมีและวตัถอุนัตรายจากภาคอตุสาหกรรมอย่างครบวงจร โดยเร่ิมตัง้แต่การน าเข้า การขนส่ง  
การน าไปผลิต การส่งออก จนถึงการก าจดั ผ่านกลไกและเคร่ืองมือต่างๆ อาทิเช่น กฎหมาย กฎระเบียบ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการเก่ียวกับสารเคมีและวตัถุอนัตราย การก าหนด
มาตรการรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกบัสารเคมีแก่ประชาชน ชมุชน และท้อง ถ่ิน
การพฒันาระบบฐานข้อมลูกลาง การพฒันาบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริม
กระบวนการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 

3) บริหารจัดการฐานข้อมูลและศูนย์ความรู้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม: มุ่งเน้น 
การพัฒนา บริหารจัดการ สร้างความเช่ือมโยงฐานข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูล 
แก่บคุลากรภายในกรม หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และผู้ประกอบการ สามารถน าข้อมลูและความรู้ท่ีได้รวบรวม
และจดัท าขึน้ไปใช้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจดัการ และพฒันาภาคอตุสาหกรรมได้ 

 

แผนยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2558 

แผนยทุธศาสตร์กรมโรงงานอตุสาหกรรม พ.ศ. 2555-2558 ก าหนดขึน้ภายใต้กรอบการด าเนินงาน
จากแผนแม่บท (ระยะ 10 ปี) โดยมุ่ง เน้นสิ่ง ท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรด าเนินงานในระยะ 
ปานกลาง โดยก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สังคมเช่ือม่ัน อุตสาหกรรมพัฒนา” และเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานบรรลุวิสยัทัศน์ดงักล่าว จึงมีการก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ  
การด าเนินงานไว้ใน 4 ประเดน็ยทุธศาสตร์ ดงันี ้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนากลไก ท่ี มีประสิทธิภาพในการก า กับดูแล
ภาคอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย 3 เป้าประสงค์ คือ 1) ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างยัง่ยืน 2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากภาคอุตสาหกรรม
ลดลงและ 3) เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายจาก
ภาคอตุสาหกรรม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย 2 เป้าประสงค์ คือ 1) ภาคอตุสาหกรรมมีการใช้ทรัพยากร 
ท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพและ 2) เป็นศูนย์ข้อมูลและความรู้ภาคอุตสาหกรรม 
ประกอบไปด้วย ศนูย์ข้อมลูด้านโรงงานอตุสาหกรรม ศนูย์ข้อมลูด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย 
และศนูย์ข้อมลูด้านเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความม่ันใจ เช่ือม่ัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วน ประกอบไปด้วย 2 เป้าประสงค์ คือ 1) ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานทัง้ภายในและภายนอกองค์กรและ 2) สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความโปร่งใส 

 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร ประกอบไปด้วย 
3 เป้าประสงค์ คือ 1) ผู้ รับบริการได้รับความพึงพอใจในการบริการ 2) มีระบบบริหารจดัการ 
ท่ีดี ได้มาตรฐานและ 3) บคุลากรได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถ 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

เพ่ือให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการบรรลถุึงเป้าหมายตามแผนแม่บทและแผนยทุธศาสตร์ 
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ กระบวนการท่ีส าคญัท่ีจะต้องด าเนินการตอ่เน่ือง คือ การแปลง
แผนสู่การปฏิบตัิ และการก ากบัติดตามประเมินผลเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จท่ีส าคญัของแผนท่ีจดัท าขึน้ 
ดังนัน้หน่วยงานในสังกัดและผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องในระดับต่างๆ ควรจะต้องให้ความส าคัญต่อการจัดท า 
แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เสนอค าขอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
รวมทัง้กระบวนการในการก ากบัตดิตามการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ และสร้างบรรยากาศในองค์กรด้วย
รูปแบบตา่งๆ เพ่ือขบัเคล่ือน ผลกัดนัยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ให้ไปสูก่ารบรรลวุิสยัทศัน์ท่ีก าหนดไว้ตอ่ไป 

นอกจากนัน้ เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมโรงงานอตุสาหกรรมสามารถบรรลตุามภารกิจ รวมทัง้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
กรมโรงงานอตุสาหกรรมควรให้ความส าคญัในการขบัเคล่ือนงานของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ดงันี ้

1) การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้ภาคอตุสาหกรรมสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนั และรองรับกบัการเติบโตในระดบัสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการกีดกันทางการค้า การสร้างมาตรฐาน /
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม และการจัดตัง้
กองทนุอตุสาหกรรม เป็นต้น 
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2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบตัิงาน เพ่ือสนบัสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และสามารถตอบสนองผู้ รับบริการได้ตรงตามความต้องการและความคาดหวงัโดย
ประกอบไปด้วยเครือข่ายท่ีส าคัญ ได้แก่ เครือข่ายเพ่ือช่วยสนับสนุนการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม  
ความปลอดภยั สารเคมี และวตัถอุนัตราย เป็นต้น 

3) ปรับบทบาทของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้บทบาทการท างานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รองรับกบัสภาพแวดล้อมในอนาคตได้อย่างเหมาะสม สนบัสนนุการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
อีกทัง้หน่วยงานท่ีแยกออกไปก็สามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตวัมากยิ่งขึน้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อาจพิจารณาบทบาทท่ีควรมุ่งเน้นในอนาคต ได้แก่ การมุ่งเน้นบทบาท การเป็นองค์กรด้านวิชาการ  
การพิจารณาแยกหนว่ยงานสว่นท่ีดแูลวตัถอุนัตราย/กากอตุสาหกรรมออกมาจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
และการประยกุต์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กบัการบริการมากขึน้ เป็นต้น 

4) การพฒันาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรมโรงงานอตุสาหกรรมควรให้ความส าคญักบั
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรท่ีส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลใน  
การบริหารจดัการ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพมีความชดัเจน และได้รับ 
การยอมรับจากบุคลากรภายใน  การจัดโครงสร้างองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) ส าหรับ 
การบริหารงานโครงการส าคญัของกรม การพฒันาและปรับทัศนคติของบุคลากรและหน่วยงานภายใน 
รวมทัง้การมุ่งเน้นกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรมเพ่ือสงัคม เพ่ือให้ภาคประชาชน ภาคสงัคม และ
ภาคชมุชนเกิดความเข้าใจในการด าเนินงานของหนว่ยงาน เป็นต้น 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
จากภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และการท่ีผู้บริหารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ให้ความส าคญัตอ่การเปล่ียนแปลงในด้านตา่งๆ และมีนโยบายในการด าเนินการเพ่ือจดัท าแผนแม่บทและ
ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา และเสริมสร้างศกัยภาพของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ให้สอดคล้องทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก เพ่ือด ารงไว้และพฒันา  
ซึ่งขีดความสามารถ สมรรถนะในการปฏิบัติหน้าท่ีก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบธุรกิจ
อตุสาหกรรมจงึมีความจ าเป็นจะต้องหาแนวทางและรูปแบบในการปรับตวัเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ
รองรับและใช้ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงให้มากท่ีสุด โดยศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง และ
จุดอ่อนขององค์กร รวมทัง้ระบบการบริหารงานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรให้มี 
ความเหมาะสมเกิดผลสมัฤทธ์ิและความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ ทัง้ในด้านวิสยัทศัน์ พนัธกิจ แผนแม่บท
และแผนยทุธศาสตร์อนัจะท าให้สามารถผลกัดนัและเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนการปฏิบตัิงานขององค์กร
ให้บรรลเุป้าหมายได้ส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  

1) เพ่ือร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้ภายในและภายนอกขององค์กรเพ่ือใช้เ ป็นข้อมูลประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์  
ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม  

2) เพ่ือจัดท าแผนแม่บท 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) และแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)  
ท่ี มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเ ก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กรและ 
นโยบายรัฐบาล รวมถึงความต้องการความคาดหวงัจากผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผน
ยทุธศาสตร์แนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ่
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1.2 ขอบเขตการด าเนินงาน 
  
 เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการเป็นไปได้อย่างเหมาะสม คณะท่ีปรึกษาจึงได้จดัให้มีการอบรม
บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ่จากนัน้จงึเข้ามาท าการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสูงและระดบักลาง เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการจดัท ายทุธศาสตร์
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยกระบวนการจัดท าแผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมนัน้ จะด าเนินการผ่านการประชุมร่วมกับผู้ บริหาร ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง และคณะกรรมการ
ประสานและรับมอบงาน ตลอดจนการประชมุเพ่ือระดมความเห็นจากผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตอ่ร่างแผนแมบ่ทและร่างแผนยทุธศาสตร์ โดยความเห็นท่ีได้รับจะถกูน ามาปรับแก้ไขอยา่งเหมาะสม 
 
1.3 ขั ้นตอนและแนวทางในการจัดท าแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ในการจัดท าแผนแม่บทกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ .ศ. 2554-2563 และแผนยุทธศาสตร์ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2558 มีขัน้ตอนและแนวทางในการด าเนินงานโครงการ ประกอบไป
ด้วยขัน้ตอนท่ีส าคญั 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง: เป็นขัน้ตอนในการรวบรวมข้อมลูและ
ปัจจัยท่ีเ ก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และใช้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
มากท่ีสดุ 

2. SWOT Analysis: เป็นขัน้ตอนในการน าข้อมูลท่ีได้รวบรวมไว้มาวิเคราะห์เพ่ือทราบถึง 
จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค์ เพ่ือใช้ในการก าหนดยทุธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

3. การจัดท าร่างแผนแม่บท และร่างแผนยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม :  
เป็นขัน้ตอนในการก าหนดทิศทางขององค์กร และสาระส าคญัภายใต้แผนยทุธศาสตร์ 
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4. การระดมความเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อร่างแผนแม่บทและ 
ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม: เป็นขัน้ตอนในการน าร่างแผนแม่บท 
และแผนยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาระดมความเห็นผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เพ่ือทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รวมทัง้ความสอดคล้องและการตอบสนองของความต้องการและความคาดหวงัเหล่านัน้
เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการปรับยทุธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมสงูสดุ 

5. การจัดท าแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม: เป็นขัน้ตอนใน
การน าข้อมูลท่ีได้จากการระดมความเห็นผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมาท าการ
ปรับปรุงแก้ไข พร้อมทัง้เพิ่มเติมรายละเอียดของแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ให้มี  
ความครบถ้วนสมบรูณ์ 
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บทที่ 2 
ผลการศกึษาและวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

 

การศกึษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีอิทธิพลตอ่การจดัท าแผนแม่บท
และแผนยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีปรึกษาได้ท าการรวบรวมปัจจัยส าคญัท่ีเก่ียวข้อง 
กับการจัดท าแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์  เ พ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดยุทธศาสตร์ให้มี 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ โดยปัจจัยส าคัญท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย  
ทิศทางการพฒันาประเทศและยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง ผลการจดัท าลกัษณะส าคญัขององค์กรกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2552 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 และผลการสมัภาษณ์ผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสรุปข้อมูล 
ท่ีได้รวบรวมและวิเคราะห์ดงันี ้

 
2.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศและหน่วยงานต้นสังกัด 

 
คณะท างานท่ีเก่ียวข้องจึงได้มีการน าทิศทางการพฒันาประเทศ และยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องมาเป็น

ข้อมลูประกอบการท าแผนแมบ่ทประกอบด้วย 

2.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

จากยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 พบว่า บทบาทท่ีกรมโรงานอุตสาหกรรมควรเข้ามามีส่วนในการขบัเคล่ือน
แผนดงักลา่วไปสูก่ารปฏิบตั ิเพ่ือน าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 11 ได้แก่  

 การพฒันาภาคอุตสาหกรรม โดยสร้างความตระหนกัถึงการอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม
และชุมชน ส่งเสริมให้ทกุภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา ตัง้แตก่ารก าหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนามาตรฐาน รวมทัง้ก าหนดมาตรการการบริหารจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาต ิและผลกระทบด้านสขุภาพของประชาชนในพืน้ท่ี  



 

 

 

ศนูยบ์รกิารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  หน้าท่ี6 
 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต โดยส่งเสริมสนับสนุนการ 
อยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้ได้  
มากท่ีสุด และบริหารจัดการวัตถุดิบและของเสียอย่างเป็นระบบครบวงจร ปรับเปล่ียน
ทัศนคติของชุมชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคการผลิต เพ่ือให้ เกิดการยอมรับจาก 
ทุกภาคส่วน รวมทัง้ส่งเสริมภาคเอกชนให้ด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) มากขึน้  

2.1.2 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การผลิตที่ยั่ งยืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรใน
ภาคการผลิตและการบริการ (สศช.) 

จากยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตท่ียั่งยืน  
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาคการผลิตและการบริการพบว่าบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ฐานทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการผลิต  
และการบริการ รวมถึงการเสริมสร้างระบบการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยมีแนวทาง  
การขบัเคล่ือนส าคญัคือ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไปและ
พฒันาทางเลือกในการใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการวิจยั พฒันา และประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยี
วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ส่งเสริมการใช้เคร่ืองมือเพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่าง  
มีประสิทธิภาพ สง่เสริมการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม พฒันาและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพระบบการหมนุเวียนทรัพยากร 

2.1.3 ร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2554-2556) 

จากยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายร่างแผนยุทธศาสตร์การจดัการ
สารเคมีแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2554-2556) พบว่า บทบาทท่ีกรมโรงานอุตสาหกรรมควรเข้ามามีส่วน 
ในการขบัเคล่ือนแผนดงักลา่วไปสูก่ารปฏิบตัไิด้แก่  

 การจดัการสารเคมีอยา่งครบวงจร ด้วยการพฒันาระบบฐานข้อมลูกลางในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กบัสารเคมีและวตัถุอนัตรายในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพครอบคลมุฐานข้อมูล
ตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้ สามารถเช่ือมโยงกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ 

 การพฒันากลไกและเคร่ืองมือในการจดัการสารเคมีอย่างครบวงจร โดยการมีระบบในการ
จดัการสารเคมีจากต้นน า้ถึงปลายน า้ การพฒันาเคร่ืองมือด้านการประเมิน การพฒันา
เครือขา่ย และการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการพฒันาองค์กร
กลางเพื่อรองรับการด าเนินงานในการจดัการสารเคมีในระดบัชาติ 
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 การลดความเส่ียงอันตรายจากสารเคมี ด้วยการบริหารจดัการในเชิงรุก (Active) และ 
เชิงรับ  (Passive) ได้แก่ การพฒันาระบบในการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี การเฝ้าระวงั
และตดิตามตรวจสอบผลกระทบและการปนเปือ้นของสารเคมี และการรับมือสถานการณ์
ฉกุเฉินและการรักษาเยียวยาและฟืน้ฟ ู

 การพัฒนาศกัยภาพ และบทบาทในการบริหารจดัการของทุกภาคส่วน ด้วยการพฒันา
อง ค์ความ รู้  และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ี เ ก่ียว ข้องกับการจัดการสาร เค มี  
ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติ ท้องถ่ิน หน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง  
รวมทัง้ชุมชนและภาคประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม การเตรียม 
ความพร้อมต่อพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ และการสร้างศักยภาพ  
และส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการสารเคมีและ  
วตัถอุนัตรายจากภาคอตุสาหกรรม 

2.1.4 แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553-2556 

จากการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานท่ีส าคญัหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ดงันัน้กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรให้ความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนแผน
ยทุธศาสตร์ของกระทรวงฯไปสูก่ารปฏิบตั ิดงันี ้ 

 ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสงัคม บริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุ 
เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ประโยชน์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ียัง่ยืน โดยมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และการมีสว่นร่วมของชมุชน โดย  

o ส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมด าเนินการตามกฎหมาย มีธรรมาภิบาล 
และสนับสนุนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีถกูต้องให้แก่ชมุชน 

o สนบัสนุนการประกอบการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม   
(ธรรมาภิบาล, CSR, Green & Clean Industry) 

o เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการน า้เพ่ืออตุสาหกรรม 

o ส่งเสริมการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติในภาค
การผลิตอยา่งเหมาะสม 
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2.1.5 แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจด้านก ากับตรวจสอบกระบวนการผลิต 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจด้านก ากับตรวจสอบกระบวนการผลิตท่ีประกอบ  
ไปด้วยกรมโรงงานอตุสาหกรรมและกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและเหมืองแร่ ซึ่งในบทบาทของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม จะเข้าไปเก่ียวข้องในบทบาทท่ีขบัเคล่ือนผลกัดนัยทุธศาสตร์กลุ่มภารกิจด้านก ากบัตรวจสอบ
กระบวนการผลิตโดยการก ากบัดแูลการประกอบธุรกิจอตุสาหกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากร
อยา่งมีดลุยภาพกบัสงัคมและสิ่งแวดล้อม การผลกัดนัให้ภาคอตุสาหกรรมได้รับการยอมรับจากภาคชมุชน 
รวมถึงการพฒันาการบริการวิชาการและการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม 

 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุป

ประเดน็ส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบักรมโรงงานอตุสาหกรรมได้ดงันี ้

1) การพัฒนากลไก และเคร่ืองมือในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมี
และวัตถุอันตราย โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ  
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวลล้อม 
ความปลอดภยั สารเคมีและวตัถอุนัตราย 

2) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้คุ้มค่าสูงสุด การน าทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ รวมถึงการน าของเสีย 
จากอตุสาหกรรมกลบัมาใช้ใหม ่

3) การ ส่ ง เส ริมการ มี ส่ วน ร่ วมของ ทุกภาค ส่วน  เ พ่ื อส นับสนุนการอ ยู่ ร่ วม กัน 
ของอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างย่ังยืน กล่าวคือ มุ่งส่งเสริมกิจกรรมหรือกระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจของชุมชุมท่ีถูกต้อง
เก่ียวกบัภาคอตุสาหกรรม สง่เสริมให้เกิดการยอมรับ และการอยูร่่วมกนัอยา่งยัง่ยืน 

4) การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
โดยการเร่งสร้างจิตส านึกความตระหนกั ในเร่ืองของการมีจริยธรรม และการรับผิดชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม สนบัสนนุให้ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

5) การพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องโดยมุ่งเน้นการรวมรวม จัดเก็บ และ
ถ่ายทอดฐานข้อมลูและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัโรงงานอตุสาหกรรม รวมทัง้เช่ือมโยงฐานข้อมลู
กับหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง และ  
ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
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6) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเ ก่ียวข้อง  มุ่ง เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ  
ความเช่ียวชาญแก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง
พฒันาการจดัการองค์ความรู้ ข้อมลูวิชาการตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัภาคอตุสาหกรรม 
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2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

เพ่ือให้จดัท าแผนแม่บทมีความครบถ้วนสมบูรณ์ คณะท างานท่ีเก่ียวข้องจึงได้มีการน ารายงานผล
การจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร ปีงบประมาณ 2552รวมถึงผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ รับบริการ ปี 2552 และ 2553 มาเป็นข้อมูลประกอบการท ายุทธศาสตร์ ข้อมูลท่ีได้จากผลการจัดท า
ลกัษณะส าคญัขององค์กรตามแนวทางของเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งลกัษณะ
ส าคญัขององค์กรจะเป็นการระบปุระเดน็บริบทส าคญัขององค์กร โดยประเด็นส าคญัท่ีได้จากการวิเคราะห์
ลกัษณะส าคญัขององค์กร มีประเดน็ท่ีส าคญัดงันี ้

 ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ: ควรมีการปรับปรุงพฒันากฎหมาย กฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนงานตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ควรให้ความส าคญัในการสร้างความสมดลุระหว่าง
กลุ่มผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีอยู่ เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถ 
อยูร่่วมกนัได้อยา่งยัง่ยืน 

 องค์กร/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง: ควรให้ความส าคญักบัเครือข่ายท้องถ่ินในการขบัเคล่ือนงานของ
กรมให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

 ด้านบุคลากร: มุ่งพฒันาบคุลากรรุ่นใหม่ขึน้มาทดแทนผู้ ท่ีก าลงัจะเกษียณอาย ุรวมถึงมุ่งพฒันา
ระบบการจดัการความรู้เพ่ือเก็บรักษาองค์ความรู้ท่ีมีอยู่และถ่ายทอดไปสู่บุคลากรในระดบัต่างๆ 
เน้นการตอ่ยอดจากองค์ความรู้ท่ีมีอยู ่

 ด้านโครงสร้างองค์กร:ควรให้ความส าคญัในการจัดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการบริการ
ผู้ รับบริการ รวมทัง้พัฒนาบุคลากรให้มีจิตส านึกในการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจและ
ตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการสงูสดุ 
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2.3 ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
 

จากผลการสมัภาษณ์ผู้บริหารของกรมโรงงานอตุสาหกรรม สามารถวิเคราะห์และสรุปประเด็น
ส าคญัเพื่อน าไปสูก่ารก าหนดยทุธศาสตร์ได้ดงันี ้

 

 
 

 ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญ (Strengths) ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม คือ บคุลากรของกรม
โรงงานอตุสาหกรรม มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เก่ียวข้องคอ่นข้างมาก เป็นแหล่ง
ศนูย์รวมฐานข้อมูลและแหล่งความรู้วิชาการ ด้านโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองจกัร วตัถุอนัตราย  
ซึง่สิ่งท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมควรให้ความส าคญัในการน าความโดดเดน่ ความเช่ียวชาญท่ีมีอยู่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ได้แก่ 
o กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรให้ความส าคญักับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหาร

จัดการความรู้ภายในองค์กรให้สามารถเก็บรวบรวม และถ่ายทอดความรู้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

o กรมโรงงานอตุสาหกรรม ควรน าฐานข้อมลูท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยการจดัเก็บ
ข้อมูล สร้างความเช่ือมโยงของฐานข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้บริการข้อมูลแก่
ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในกลุม่ตา่งๆต่อไป 
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 จุดอ่อน (Weakness) ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม หลกัๆจะเป็นเร่ืองของบคุลากร การส่งผ่าน
องค์ความรู้ ประสบการณ์ระหวา่งบคุลากรไมท่นัตอ่ความเปล่ียนแปลง ระบบริหารทรัพยากรบคุคล 
ระบบอุปถัมภ์ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลยังขาดความชัดเจน ภาพลักษณ์ของ กรม  
ซึง่กรมโรงงานอตุสาหกรรมควรให้ความส าคญัในการแก้ไขจดุออ่นท่ีมีอยูด่งันี ้
o กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรให้ความส าคัญกับระบบในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
o กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรให้ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลในด้าน  

ผลการปฏิบตัิงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม การบริการ และการท างานของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับรู้และเข้าใจเพ่ือน าไปสู่การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ผู้ รับบริการ
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีมีอยูท่กุกลุม่ 

o กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรให้ความส าคัญกับระบบธรรมาภิบาลภายในองค์กร ระบบ  
การควบคมุและตรวจสอบภายในเพ่ือให้การปฏิบตัิราชการเกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและ
น ามาสูก่ารสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรตอ่ไป 

 โอกาส (Opportunities) ในด้านปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลในด้านบวกตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรมจะ
เป็นเร่ืองของกฎหมาย อนสุญัญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนภาคประชาชนท่ีมีความต่ืนตัวในเร่ือง
สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึน้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรให้ความส าคญัในเร่ือง
ตา่งๆ ดงันี ้
o การพฒันากฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักรมโรรงานอตุสาหกรรม โดยให้ความส าคญั

กบักฎหมาย อนสุญัญาหรือข้อตกลงระหวา่งประเทศ 
o การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้ามามีส่วนในการพัฒนาระบบในการบริหาร

จดัการงานของกรมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
o การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติราชการในทุกขัน้ตอน เพ่ือให้ผู้ ท่ี

เก่ียวข้อง รับรู้ เข้าใจ และยอมรับในการปฏิบตัิราชการแบบมีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกนัได้อย่าง
ยัง่ยืน 
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 ข้อจ ากัด(Threats) ด้านปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลกระทบด้านลบต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ท่ีส าคญั คือภาคท้องถ่ินยงัขาดความพร้อมในเร่ืองขององค์ความรู้ วิชาการ และเทคโนโลยีในการ
รับถ่ายโอนภารกิจ และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง นโยบายรัฐบาล 
o เน่ืองจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางสู่ระดับท้องถ่ินและภูมิภาคเข้ามาเป็นแนวคิด  

ท่ีส าคญัในการปฏิบตัิราชการ ในขณะท่ีภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีท้องถ่ินและ
เครือขา่ยจะเข้ามามีสว่นร่วมในการขบัเคล่ือนได้อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ จ าเป็นต้องได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ วิชาการ รวมทัง้เทคนิคท่ีเก่ียวข้องอย่างมาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
จงึจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาท้องถ่ินและเครือขา่ยอยา่งมาก 

 
จากข้อมูล SWOT Analysis ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถน ามาก าหนด

ยทุธศาสตร์ท่ีเป็นไปได้ด้วยการใช้ TOWS Matrix โดยน าข้อมูลทัง้หมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ
ความสมัพนัธ์แบบแมตริกซ์ระหว่างจดุแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับข้อจ ากัด จุดอ่อนกับโอกาส และ
จุดอ่อนกับข้อจ ากัดซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ท าให้เกิด
ยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ ดงัตารางถดัไป 
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2.1.6 
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TOWS Matrix 

จุดแข็ง (Strengths) 
1.มีบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญ ประสบการณ์ โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั 
2.เป็นแหล่งศูนย์รวมฐานข้อมูลและแหล่งความรู้วิชาการด้านโรงงาน
อตุสาหกรรม เคร่ืองจกัร และวตัถอุนัตราย 
3.มีการพฒันาและปรับปรุงงานบริการได้ดี และมีระบบ Single Window ใน 
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

จุดอ่อน (Weakness) 
1.การส่งผ่านองค์ความรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร ไม่ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร 
2.สดัสว่นของบคุลากรตอ่ปริมาณงานในบางหน่วยงาน บคุลากรไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงาน เน่ืองจากอุตสาหกรรมขยายเพิ่มมากขึน้ ไม่มีการเพิ่ม
อตัราก าลงัของบคุลากร 

โอกาส (Opportunities) 
1.กฎหมาย อนุสัญญาระหว่างประเทศที่ เก่ียวข้อง เป็น
โอกาสในการพฒันายกระดบัการพฒันาภาคอตุสาหกรรมให้
มีคณุภาพและมาตรฐานเพ่ิมมากขึน้ 
2.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป เป็น
โอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน การพัฒนาการ
ให้บริการในรูปแบบใหม่ๆ  และการพฒันาฐานข้อมลู 
3.ประชาชน ชมุชน มีความตื่นตวัในด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วน
ร่วมมากขึน้ เป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย 

กลยุทธ์จุดแข็งกับโอกาส (SO Strategy) 

 พฒันาการบริการสูก่ารเป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) 

 พฒันาและสร้างความเช่ือมโยงฐานข้อมลู 

 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้มีความทนัสมยั สอดคล้อง
กบักฎหมาย กฎระเบียบระหวา่งประเทศ  

 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการปฏิบตัิราชการ 

 พฒันาอตุสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั และเทคโนโลยี
ด้านพลงังาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สง่เสริมการรวมกลุม่ความร่วมมือภาคอตุสาหกรรมในแตล่ะ Cluster 

กลยุทธ์จุดอ่อนกับโอกาส (WO Strategy) 

 พฒันาระบบบริหารจดัการองค์ความรู้ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

 สร้างเครือข่ายและแนวร่วมเพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน ทัง้ 
ภาครัฐ เอกชน NGO ชมุชน ประชาชน และโรงงานอตุสาหกรรม 

 ใช้ระบบ IT ที่ทนัสมยัมาสนบัสนนุการด าเนินงาน  

 พฒันาการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข้อมลูผ่านช่องทางที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 

ข้อจ ากัด (Threats) 
1.นโยบายในการถ่ายโอนภารกิจสู่ภาคเอกชน และท้องถ่ิน 
สง่ผลตอ่ความครบถ้วนสมบรูณ์ และเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน
ของของฐานข้อมลู 
2.ความพร้อมของท้องถ่ินในด้านขององค์ความรู้ วิชาการ และ
เทคโนโลยีในการรับการถ่ายโอนภารกิจ ยงัไมมี่ความพร้อม 
3.การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง นโยบายรัฐบาล ส่งผลต่อ
การด าเนินงานของกรม 

กลยุทธ์จุดแข็งกับข้อจ ากัด (ST Strategy) 

 ถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูท้่องถ่ิน 
กลยุทธ์จุดอ่อนกับข้อจ ากัด (WT Strategy) 

 ปรับโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกบัภารกิจในอนาคต 

 กระจายอ านาจการก ากบัดแูลอตุสาหกรรมรายยอ่ยสูท้่องถ่ิน 

 สร้างภาพลกัษณ์ที่ดี เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ โรงงานเชื่อมัน่ใน
การด าเนินงานของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 พัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแต่ละ 
กลุม่อตุสาหกรรม 

 พฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคล 
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2.4 ทศิทางการด าเนินงานและประเดน็ในการพัฒนาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 
จากผลการศกึษาวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย ข้อมลูพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องของกรมโรงงานอตุสาหกรรม แผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 

และแผนยทุธศาสตร์หนว่ยงานต้นสงักดั รวมถึงข้อมลูการศกึษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรสามารถน ามาสรุปเป็นประเด็นส าคญัเพ่ือก าหนด
กรอบทิศทางการด าเนินงานของกรมโรงงานอตุสาหกรรม รวมถึงการก าหนดประเดน็ส าคญัตา่งๆของกรมโรงงานอตุสาหกรรมท่ีควรได้รับการพฒันา ได้ดงันี ้

 

 
 
 
 

A 
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A 

 

กรอบทศิทางในการด าเนินงาน และประเดน็ส าคัญในการพัฒนาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

1. การพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย ผ่านกลไกและเคร่ืองมือต่างๆได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

2. มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการประกอบธุรกิจของภาคอตุสาหกรรม และการน าทรัพยากรหมุนเวียน
กลบัมาใช้ใหม ่

3. การสร้างเครือข่าย และแนวร่วม เพ่ือช่วยสนบัสนนุการด าเนินงานในการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

4. การสร้างสมดุลระหว่างผู้ รับบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม  
จากทกุภาคสว่น เพ่ือให้ภาคอตุสาหกรรมได้รับการยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมกนักบัชมุชนได้อย่างยัง่ยืน 

5. มุง่เน้นการปลกูจิตส านกึด้านการรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมแก่ภาคอตุสาหกรรม 

6. พฒันาการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข้อมลู ความรู้ แก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

7. การพฒันาบคุลากร และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาภาคอตุสาหกรรม 
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บทที่ 3 
แผนแม่บท พ.ศ. 2554-2563 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

แผนแม่บท กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2554-2563 จดัท าขึน้ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
ยทุธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง อนัประกอบด้วย ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การผลิตท่ียั่งยืน ร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาติ ฉบับท่ี 4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ .ศ. 2553-2556 และแผนยุทธศาสตร์ 
กลุม่ภารกิจด้านก ากบั ตรวจสอบ กระบวนการผลิต  

แผนแม่บท กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ .ศ.2554-2563 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือก าหนดกรอบ 
แนวทางการด าเนินงานของกรมโรงงานอตุสาหกรรมในระยะ 10 ปี เพ่ือให้เห็นถึงทิศทางในการด าเนินงาน
ขององค์กร รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดไปสู่จดัท าแผนยทุธศาสตร์ (4 ปี) และแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปี ตอ่ไป 

 

3.1 วิสัยทัศน์ และตัวชีวั้ดความส าเร็จ 

 

 
 

องค์ประกอบของวิสยัทศัน์ประกอบด้วยผลลพัธ์ 2 ประการ ได้แก่ 

 โรงงานอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน 
ได้อย่างยั่งยืน 

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 

- KPI: จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภยัในระดบัสากล 

วสัิยทัศน์ “ภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม พฒันา สามารถ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างย่ังยืน และแข่งขันได้ในระดับสากล“ 
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- KPI: ร้อยละของโรงงานอตุสาหกรรมท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภยัในระดบัสากล 
 

 สังคมปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม 

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 

- KPI: จ านวน เหตุการณ์ อุบัติ เหตุท่ี เ กิดขึน้จากสารเคมีและวัตถุอันตรายจาก
ภาคอตุสาหกรรม 

- KPI: จ านวนประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ จากเหตกุารณ์ อบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้จากสารเคมี
และวตัถอุนัตรายจากภาคอตุสาหกรรม 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ 

 
 

ยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามแผนแม่บท พ .ศ. 2554-2563 ประกอบด้วย
ยทุธศาสตร์ 3ด้าน ได้แก่ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัในโรงงานอตุสาหกรรม 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 บริหารจดัการสารเคมีและวตัถอุนัตรายจากภาคอตุสาหกรรม 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจดัการฐานข้อมลูและศนูย์ความรู้ในการพฒันาภาคอตุสาหกรรม 
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3.3 แนวทางในการขับเคล่ือน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมผ่านการใช้กลไก และเคร่ืองมือต่างๆในการขับเคล่ือน  
ได้แก่ เกณฑ์ มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและเหมาะสมในการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินด้านสิ่งแวดล้อม การแบ่งพืน้ท่ีเขตอุตสาหกรรม  
การส่งเสริมการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงการสร้างจิตส านึกของผู้ ประกอบการ  
ในการรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพการพฒันาบคุลากรให้เกิดความเช่ียวชาญในงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์สามารถได้รับการขับเคล่ือน  
จงึได้มีแนวทางเพ่ือสนบัสนนุการขบัเคล่ือนดงันี ้

 

แนวทางในการขบัเคลือ่น 

1. พฒันาเกณฑ์และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัให้เทียบเท่าระดบัสากล 
เพ่ือน าไปสูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 

2. ปรับปรุงแก้ไข และบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเ ก่ียวข้องให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปเพ่ือขับเคล่ือนการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมความปลอดภยั และการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือใช้ในการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและ  
ความปลอดภยั 

4. ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเข้าสู่มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและ  
ความปลอดภยั 

5. ส่งเสริมการจดัการและอนรัุกษ์พลงังานโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและน า
ของเสียจากโรงงานอตุสากรรมกลบัมาใช้ใหม่ 

6. ปลูกจิตส านึกของผู้ ประกอบการในการรับผิดชอบต่อสังคมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
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7. จัดพืน้ท่ี (zoning)ในการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรม 
ให้เหมาะสมและชดัเจน โดยการคดัเลือกและจดักลุม่โรงงานท่ีมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม 

8. พัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผลการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  
ในโรงงานของหนว่ยงานท้องถ่ินและหนว่ยงานเครือขา่ย 

9. พฒันากระบวนการในการให้บริการให้มีมาตรฐาน สร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ รับบริการ  

10. จัดตัง้ “กองทุนเคร่ืองจักร” และ “สมาคมเคร่ืองจักรมือสอง” เพ่ือเป็นทางเลือกให้
ผู้ประกอบการ 

11. สง่เสริม สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนในการบริหารงานและติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตัริาชการ 

12. พฒันาบคุลากรของกรม และเครือขา่ยมีความเป็นมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองการบริหารจัดการสารเคมีและ 
วัตถุอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม เ น่ืองด้วยสารเคมี และวัตถุอันตราย ได้ถูกน ามาใช้ 
ในภาคอตุสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดงันัน้เพ่ือเป็นการป้องกนัอนัตรายจากสารเคมีและวตัถอุนัตราย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสารเคมีและวตัถุอันตราย  
จากภาคอตุสาหกรรมอย่างครบวงจร โดยเร่ิมตัง้แตก่ารน าเข้า การขนส่ง การน าไปผลิต การส่งออก 
จนถึงการก าจัด ผ่านกลไกและเคร่ืองมือต่างๆ อาทิเช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการเก่ียวกับสารเคมีและวตัถุอันตราย การก าหนดมาตรการ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับสารเคมีแก่ประชาชน ชุมชน และท้องถ่ิน  
การพฒันาระบบฐานข้อมลูกลาง การพฒันาบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน และเพ่ือให้ยทุธศาสตร์สามารถได้รับการขบัเคล่ือน 
จงึได้มีแนวทางเพ่ือสนบัสนนุการขบัเคล่ือนดงันี ้

 

แนวทางในการขบัเคลือ่น 

1. เช่ือมโยงกลไกและเคร่ืองมือในการจดัการสารเคมีในภาคอตุสาหกรรมอยา่งครบวงจร 

2. การสนบัสนนุ กระตุ้นให้ชุมชนและสงัคมได้รับทราบถึงข้อมลูของสารเคมีและวตัถอุนัตราย
ในภาคอตุสาหกรรม 
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3. ก าหนดให้มีมาตรการในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  
จากสารเคมีและวตัถอุนัตรายในภาคอตุสาหกรรม(Emergency Response Plan) และ
ส่ือสารให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องได้รับรู้และเข้าใจถึงมาตรการดงักลา่ว 

4. พฒันาบคุลากรและเครือขา่ยให้มีความเป็นมืออาชีพ 

5. สง่เสริม สนบัสนนุการมีสว่นร่วมของทกุภาคส่วนในการบริหารงานและติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตัริาชการ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการฐานข้อมูลและศูนย์ความรู้ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 มุ่งเน้นในเร่ืองการบริหารจดัการฐานข้อมลูและศนูย์ความรู้ในการพฒันา
ภาคอุตสาหกรรม เน่ืองด้วยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การส่งเสริม  
การแปลงเคร่ืองจักรเป็นทุน และการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายนัน้ ต่างต้องอาศัย
ฐานข้อมูลเพ่ือช่วยสนับสนุนการด าเนินงานทัง้ในส่วนของผู้ ประกอบการและบุคลากรภายใน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการน าข้อมูลดงักล่าวไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
รวมถึงเพ่ือเป็นการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ภาคอุตสหากรรมได้รับการพัฒนา 
กรมจงึจะต้องสามารถเป็นแหลง่องค์ความรู้ภาคอตุสาหกรรมให้กบัผู้ประกอบการ 

ดงันัน้ในยุทธศาสตร์นีจ้ึงต้องการมุ่งเน้นการพฒันา บริหารจดัการ สร้างความเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์ความรู้และข้อมูล เพ่ือให้ทัง้บุคลากรภายในกรม หน่วยงาน  
ท่ี เ ก่ียวข้อง และผู้ ประกอบการ สามารถน าข้อมูลและความรู้ ท่ีไ ด้รวบรวมและจัดท าขึ น้ 
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์สามารถ
ได้รับการขบัเคล่ือน จงึได้มีแนวทางเพ่ือสนบัสนนุการขบัเคล่ือนดงันี ้

 

แนวทางในการขบัเคลือ่น 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (National System Data) สร้างความเช่ือมโยง 
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนา บริหารจัดการฐานข้อมูล และองค์ความรู้ด้านวิชาการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็น  
ศนูย์รวมฐานข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการท่ีเก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมฐานข้อมูลและ  
องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัภาคอตุสาหกรรม 
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3.4 ภาพรวมแผนแม่บท พ.ศ. 2554-2563 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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บทที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

แผนนยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2558 จัดท าขึน้ เพ่ือก าหนดกรอบ 
แนวทางการด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในระยะเวลา 4 ปี เพ่ือให้เห็นถึงทิศทาง 
ในการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดไปสู่จัดท าแผนในด้านอ่ืนๆ เช่น 
แผนปฏิบตัิราชการประจ าปี แผนการบริการทรัพยากรบคุคล แผนแม่บทการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทัง้แผนการบริหารความเส่ียง เป็นต้น 

 

4.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 
 

พันธกิจ “บริหารจัดการการก ากับ ดูแล และสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมให้พัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองแข่งขันได้ สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และมาตรฐานสากล” 

 

4.2 ประเดน็ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันากลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการก ากบัดแูลภาคอตุสาหกรรม 

เป้าประสงค์ 

 ภาคอตุสาหกรรมสามารถอยูร่่วมกบัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน  

 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัจากภาคอตุสาหกรรมลดลง 

 เป็นหนว่ยงานกลางในการบริหารจดัการสารเคมีและวตัถอุนัตรายจากภาคอตุสาหกรรม 

 

วสัิยทัศน์ “สังคมเชื่อม่ัน อุตสาหกรรมพฒันา” 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาภาคอตุสาหกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

 ภาคอตุสาหกรรมมีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ 

 เป็นศนูย์ข้อมลูและความรู้ภาคอตุสาหกรรม 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความมัน่ใจ เช่ือมัน่ และสง่เสริมการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

เป้าประสงค์ 

 ทกุภาคสว่นเข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินงานทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

 สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี มีความโปร่งใส  

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างการบริหารจดัการท่ีดีภายในองค์กร 

เป้าประสงค์ 

 ผู้ รับบริการได้รับความพงึพอใจในการบริการ 

 มีระบบบริหารจดัการท่ีดี ได้มาตรฐาน 

 บคุลากรได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถ 
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4.3 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
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4.4 ตัวชีวั้ด และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พฒันากลไกท่ีมีประสิทธิภาพใน 
การก ากบัดแูลภาคอตุสาหกรรม 

1. ภาคอตุสาหกรรมสามารถ 
อยูร่่วมกนัชมุชนได้อยา่งยัง่ยืน 

1.1 จ านวนสถานประกอบการท่ีผา่นเกณฑ์ 
Green Industry 

• ส านกัโรงงานอตุสาหกรรม 
รายสาขา 1-5 

• ส านกัวิจยัและพฒันา
สิ่งแวดล้อมโรงงาน 

• ส านกัเทคโนโลยีน า้และ
สิ่งแวดล้อมโรงงาน 

• ส านกัเทคโนโลยี 
ความปลอดภยั 

1.2 จ านวนสถานประกอบการเข้าสูร่ะบบ 
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ 

1.3 จ านวนสถานประกอบการเข้าสูร่ะบบ CSR 
เพิ่มขึน้ 

2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภยัจาก
ภาคอตุสาหกรรมลดลง 

2.1 ร้อยละของสถานประกอบการท่ีปฏิบตัิ 
ตามกฎหมาย 
- กฎหมาย หมายถงึ กฎหมายด้านสิง่แวดล้อม

และความปลอดภยั 

- วดัเฉพาะโรงงานท่ีมใีบอนญุาต (ขึน้ทะเบียน) 
 

• ส านกัโรงงานอตุสาหกรรม 
รายสาขา 1-5 

• ส านกัควบคมุวตัถอุนัตราย 
• ส านกับริหารจดัการ 

กากอตุสาหกรรม 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2.2 จ านวนครัง้ท่ีสถานประกอบการก่อมลพิษ
ร้ายแรง 
 

• ส านกัเทคโนโลยี 
ความปลอดภยั 

 

2.3 จ านวนครัง้ของการเกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรงใน
สถานประกอบการ 
- อบุตัิเหตรุ้ายแรง หมายถงึ ร้ายแรงถงึแก่ชีวิต/ 

ทพุพลภาพ 

 
3. เป็นหนว่ยงานกลางในการบริหาร

จดัการสารเคมีและวตัถอุนัตราย
จากภาคอตุสาหกรรม 

3.1 ระดบัความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ตามแผนการพฒันาให้เป็นหนว่ยงานกลาง 
ในการบริหารจดัการสารเคมีและ 
วตัถอุนัตรายจากภาคอตุสาหกรรม 

• ส านกัควบคมุวตัถอุนัตราย  
• ส านกับริหารจดัการ 

กากอตุสาหกรรม 
• ส านกัเทคโนโลยี 

ความปลอดภยั 
• ศนูย์สารสนเทศ 

โรงงานอตุสาหกรรม 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พฒันาภาคอตุสาหกรรมให้มีการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

1. ภาคอตุสาหกรรมมีการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งคุ้มคา่ 
และมีประสิทธิภาพ 

1.1 อตัราสว่นของการน าของเสียและวสัดเุหลือใช้
จากภาคอตุสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ใน 
ทางพลงังาน 

• ส านกัเทคโนโลยีความปลอดภยั 
• ส านกับริหารจดัการ 

กากอตุสาหกรรม 
 

1.2 ร้อยละของสถานประกอบการท่ีสามารถ 
ลดต้นทนุจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

• ส านกัโรงงานอตุสาหกรรม 
รายสาขา 1-5 

• ส านกัวิจยัและพฒันา
สิ่งแวดล้อมโรงงาน 

• ส านกัเทคโนโลยีความปลอดภยั 
• ส านกัเทคโนโลยีน า้และการ

จดัการมลพิษโรงงาน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.3 ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการท่ีสามารถ
เข้าถึงแหลง่เงินทนุได้โดยกระบวนการ 
จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิเคร่ืองจกัร 
- โดยตรง หมายถงึ ผู้ประกอบการน า

เคร่ืองจกัรจดทะเบียนไปจ านองด้วยตนเอง 
- โดยอ้อม หมายถงึ ผู้ ให้เช่าซือ้ (Leasing) 

เป็นผู้น าเคร่ืองจกัรไปจดทะเบียน เน่ืองจาก
ผู้ประกอบการไมม่ีเคร่ืองจกัรเป็นของตนเอง 

- สตูรค านวณ =(จ านวนผู้ประกอบการที่
สามารถเข้าถงึแหลง่เงินทนุ/ จ านวน
ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนทัง้หมด) x 100  

 

• ส านกังานทะเบียน 
เคร่ืองจกัรกลาง 
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2. เป็นศนูย์ข้อมลูและความรู้
ภาคอตุสาหกรรม 

2.1 ระดบัความส าเร็จในการพฒันาศนูย์ความรู้
และข้อมลูด้านโรงงาน สารเคมี วตัถอุนัตราย 
และเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม 
- ศนูย์ข้อมลูด้านโรงงานอตุสาหกรรม 
- ศนูย์ข้อมลูด้านสารเคมีและวตัถอุนัตราย 
- ศนูย์ข้อมลูด้านเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรม 

 

• ศนูย์สารสนเทศโรงงาน
อตุสาหกรรม 

• ส านกับริหารจดัการ 
กากอตุสาหกรรม 

• ส านกังานทะเบียน 
เคร่ืองจกัรกลาง 

• ส านกัโรงงานอตุสาหกรรม 
รายสาขา 1-5 

• ส านกัควบคมุวตัถอุนัตราย  

2.2 ร้อยละของสถานประกอบการอตุสาหกรรม 
ท่ีน าเทคโนโลยีไปใช้ 
- เทคโนโลยีที่มาจากการถา่ยทอดของกรม ได้แก่ 

เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน
สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และกระบวนการ
ผลติ 

 

• ส านกัโรงงานอตุสาหกรรม 
รายสาขา 1-5 

• ส านกัเทคโนโลยีน า้และการ
จดัการมลพิษโรงงาน 

• ส านกัเทคโนโลยีความปลอดภยั 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
สร้างความมัน่ใจ เช่ือมัน่ และสง่เสริม
การมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 

1. ทกุภาคสว่นเข้ามามีสว่นร่วม 
ในการด าเนินงานทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร 

1.1 ร้อยละของจ านวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การเฝ้าระวงั และมีสว่นร่วมในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึน้ 
- จ านวนเครือขา่ย นบัจาก ชมุชน อบต. 
- เครือขา่ย หมายถึง กลุม่ภาคประชาชนทีเ่กิดจาก

กรมไปสร้างความสมัพนัธ์เอาไว้  
- ทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถงึ ทรัพยากรนอก

โรงงาน เช่น แหลง่น า้ 

 

• ส านกัสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
ของประชาชน 

• ส านกับริหารยทุธศาสตร์ 

2. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  
มีความโปร่งใส 
 

2.1 ผลการส ารวจภาพลกัษณ์องค์กร 
- ด าเนินการจากการท าแบบสอบถามหรือ 

โพลส ารวจ 

• ส านกังานเลขานกุารกรม 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
เสริมสร้างการบริหารจดัการท่ีดี
ภายในองค์กร 

1. ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจใน 
การบริการ 

1.1 ระดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
- วดัหนว่ยงานให้บริการในศนูย์บริการสารพนั

ทนัใจ 
- วดัการให้บริการของศนูย์บริการสารพนัทนัใจ 

• ส านกัโรงงานอตุสาหกรรม 
รายสาขา 1-5 

• ส านกับริหารจดัการ 
กากอตุสาหกรรม 

• ศนูย์บริการสารพนัทนัใจ 
• ส านกังานทะเบียน 

เคร่ืองจกัรกลาง 
• ส านกัควบคมุวตัถอุนัตราย 

2. มีระบบบริหารจดัการท่ีดี 
ได้มาตรฐาน 

2.1 ระดบัคะแนนคณุภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ PMQA  

• ส านกับริหารยทุธศาสตร์ 

3. บคุลากรได้รับการพฒันาความรู้
ความสามารถ 

3.1 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รับการพฒันา 
ตามแผน 
- แผน หมายถงึ แผนการพฒันาบคุลากรตาม IDP 

(Individual Development Plan) 

• ศนูย์บริหารและ 
พฒันาทรัพยากรบคุคล 

3.2 ร้อยละของบคุลากรท่ีมี Core & Functional 
Competencies ตามท่ีก าหนด 

• ศนูย์บริหารและ 
พฒันาทรัพยากรบคุคล 
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4.5 กลยุทธ์ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 
1: 
พฒันากลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
ในการก ากบัดแูล
ภาคอตุสาหกรรม 

1. ภาคอตุสาหกรรม
สามารถ 
อยูร่่วมกนัชมุชนได้ 
อยา่งยัง่ยืน 

2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ 
ความปลอดภยัจาก
ภาคอตุสาหกรรมลดลง 

3. เป็นหนว่ยงานกลางใน 
การบริหารจดัการ
สารเคมีและวตัถุ
อนัตราย 
จากภาคอตุสาหกรรม 

1. พฒันามาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบที่
เก่ียวข้องใน 
การให้สนบัสนนุ/ เอือ้ประโยชน์ 
ต่อการบริหารจดัการสิง่แวดล้อมความ
ปลอดภยั สารเคมีและ 
วตัถอุนัตรายในภาคอตุสาหกรรม และ
เทียบเทา่ระดบัสากล 

2. เสริมสร้างจิตส านกึ  
ความรับผิดชอบต่อสงัคม  
และความตระหนกัใน 
ด้านสิง่แวดล้อมความปลอดภยัสารเคมีและ
วตัถอุนัตราย 
ของภาคอตุสาหกรรม 

3. การสง่เสริมและพฒันาระบบและเทคโนโลยี
ในการบริหารจดัการสิง่แวดล้อม ความ
ปลอดภยั สารเคมีและวตัถอุนัตราย  
เพ่ือน าไปสูก่ารเป็นอตุสาหกรรม 
สีเขียว 

4. เสริมสร้างและพฒันา และ 
ให้การสนบัสนนุเครือข่ายความร่วมมือให้มี
ความเช่ียวชาญ 
ในการบริหารจดัการสิง่แวดล้อม ความ
ปลอดภยั สารเคมีและ 
วตัถอุนัตรายในภาคอตุสาหกรรม 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 
2: 
พฒันาภาคอตุสาหกรรม
ให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

1. ภาคอตุสาหกรรมมีการ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่ง
คุ้มคา่และมี
ประสิทธิภาพ 

2. เป็นศนูย์ข้อมลูและ
ความรู้
ภาคอตุสาหกรรม 

1. สง่เสริม พฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์
ความรู้ที่ช่วยสนบัสนนุการพฒันา
ภาคอตุสาหกรรมให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

2. พฒันาระบบฐานข้อมลู  
องค์ความรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สามารถเช่ือมโยงกบัระบบอ่ืนๆ หรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3. ให้การสนบัสนนุผู้ประกอบการ 
ในการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ  
และการแปลงสนิทรัพย์เป็นทนุ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 
3: 
สร้างความมัน่ใจ เช่ือมัน่ 
และสง่เสริมการมีสว่น
ร่วมของ 
ทกุภาคสว่น 

1. ทกุภาคสว่นเข้ามามี
สว่นร่วมในการ
ด าเนินงานทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร 

2. สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี  
มีความโปร่งใส  

1. สนบัสนนุให้เกิดกระบวนการต่างๆที่เปิด
โอกาสให้ทกุภาคสว่นเข้ามามีสว่นร่วมใน
การด าเนินงานทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร 

2. การถ่ายทอดความรู้ประชาสมัพนัธ์ และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
ภาคอตุสาหกรรมแก่ชมุชนและ 
ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องทกุภาคสว่น 

3. การประชาสมัพนัธ์สร้างภาพลกัษณ์ในด้าน
การเป็นมืออาชีพในการบริหารจดัการที่ดี  
มีความโปร่งใส 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 
4: 
เสริมสร้างการบริหาร
จดัการท่ีดีภายในองค์กร 

1. ผู้ รับบริการมีความพงึ
พอใจในการบริการ 

2. มีระบบบริหารจดัการท่ี
ดี  
ได้มาตรฐาน 

3. บคุลากรได้รับการ
พฒันาความรู้
ความสามารถ 

1. พฒันา
บคุลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ความ 
เป็นมืออาชีพ รวมถึงมีจิตบริการ 

2. พฒันา
ระบบบริหารจดัการภายใน 

 พฒันาระบบบริหารงานภายในองค์กร 

 พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

 การจดัการองค์ความรู้ภายในองค์กร 

 เสริมสร้างระบบการบริหารจดัการที่ดี
และธรรมาภิบาลภายในองค์กร 

3. พฒันาการ
บริการให้ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ รับบริการ 
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4.6 ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2558 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 



 

 

 

ศนูยบ์รกิารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  หน้าท่ี39 
 

บทที่ 5 
ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
จากการด าเนินงานโครงการจัดท าแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2563) ซึ่งท่ีปรึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กรเพ่ือจดัท าแผนยทุธศาสตร์ท่ีมีความสอดคล้องกบับริบทต่างๆท่ีเก่ียวข้องมากท่ีสุด ดงัท่ีได้
น าเสนอแผนแมบ่ทและแผนยทุธศาสตร์กรมโรงงานอตุสาหกรรมข้างต้น 

ทัง้นีน้อกจากแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้น าเสนอแล้ว คณะท่ีปรึกษาได้ท าการวิเคราะห์  
และรวบรวมประเด็นตา่งๆ ท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมควรจะให้ความส าคัญเพ่ือน าไปสู่การขบัเคล่ือนงาน
ของกรมโรงงานอตุสาหกรรมให้น าไปสูก่ารบรรลพุนัธกิจท่ีเก่ียวข้อง ประกอบไปด้วยประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
 

5.1.1 การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม 
เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรม เป็นกลุ่มผู้ รับบริการหลักของกรมโรงงานอุตสาหกรรมท่ี  

ควรให้ความส าคัญ ดังนัน้การส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขนั และรองรับกับการเติบโตในระดบัสากลได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ กรมโรงงานอตุสาหกรรมควรพิจารณาสง่เสริมอตุสาหกรรมในด้านตา่งๆ ดงันี ้

 การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการกีดกนัทางการค้าต่างๆ 
เน่ืองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ ข้อก าหนด 
และข้อตกลงตา่งๆในระดบัสากล ดงันัน้กรมโรงงานอตุสาหกรรมอาจพิจารณาใช้ประโยชน์
จากข้อมลูท่ีมีอยู ่รวมทัง้สร้างความร่วมมือกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 การสร้างมาตรฐาน/เกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมน าไปปฏิบัติ และมีการตรวจเพ่ือรับรอง
คุณภาพการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรม  เ พ่ือใ ห้การด า เนินงาน  
ของภาคอตุสาหกรรมสามารถก้าวไปในระดบัสากลได้ 
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 การจัดตัง้ “กองทุนอุตสาหกรรม” เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือ สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและ  
ความปลอดภยั ชว่ยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภาคอตุสาหกรรม ฯลฯ โดยกองทนุ
อุตสาหกรรมอาจได้รับความร่วมมือจากเงินทุนของผู้ ประกอบการ ท้องถ่ิน และจาก
งบประมาณของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 
5.1.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัตงิาน 

การสร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการปฏิบตัิงานท่ีเข้มแข็ง และประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวก หรือเพ่ือเพิ่มประสิท ธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
แก่ผู้ รับบริการเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรให้ความส าคญัเน่ืองด้วยการท างานของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมภายใต้บริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การประสานงาน ความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมือตา่งๆระหวา่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมีความส าคญัมากยิ่งขึน้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนนุ
การปฏิบตัิงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครือข่ายเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม อาจประกอบด้วยเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น เครือข่ายเพ่ือสนบัสนนุการก ากับ
ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา  
การให้บริการ เครือขา่ยเพ่ือการบรูณาการข้อมลูและองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัภาคอตุสาหกรรม เป็นต้น 
 

5.1.3 การปรับบทบาทของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพ่ือให้บทบาทการท างานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีสามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม 

ในอนาคตได้อยา่งเหมาะสม สามารถสนบัสนนุการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อีกทัง้หน่วยงาน
ท่ีแยกออกไปก็สามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึน้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมอาจพิจารณา
บทบาทของกรมโรงงานอตุสาหกรรมท่ีควรมุง่เน้นในอนาคต ดงันี ้

 การมุ่ง เน้นบทบาทด้านการก ากับควบคุมดูแล และการให้ค าปรึกษา เ น่ืองจาก  
การด าเนินงานในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะมีปริมาณงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึน้ในขณะท่ีบุคลากรนัน้มีอยู่อย่างจ ากดั ดงันัน้กรมโรงงาน
อตุสาหกรรมควรพิจารณาปรับบทบาทในอนาคต โดยลดบทบาทด้านงานบริการ อาทิเช่น 
งานบริการออกใบอนุญาต ฯลฯ โดยให้ความส าคัญกับบทบาทด้านการก ากับดูแล  
การใ ห้ค าป รึกษาแก่ผู้ ป ร ะกอบการ เ ป็นอันดับ ต้นๆ  เ พ่ื อ เ ป็นการส่ ง เ ส ริมใ ห้
ภาคอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั มาตรการ 
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ท่ีก าหนด รวมถึงสนบัสนนุให้สามารถปฏิบตัไิด้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแขง่ขนัแก่ภาคอตุสาหกรรมไทย 

 การเป็นองค์กรด้านวิชาการ เพ่ือให้ภาคอตุสาหกรรมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพ 
เพิ่มมากขึน้ การให้ความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน าแก่ผู้ ประกอบการ เป็นอีกหนึ่งวิ ธี  
ท่ีช่วยสนบัสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง  
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ/ ข้อบงัคบั มาตรการ รวมถึงมาตรฐานสากล ดงันัน้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมอาจพิจารณาจดัตัง้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีหรือมีภารกิจในการเป็นท่ีปรึกษา  
แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยเป็นการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
เก่ียวกบัการจดัการด้านพลงังาน มลพิษ และความปลอดภยั 

 การพิจารณาแยกหน่วยงานส่วนท่ีดูแลวัตถุอันตราย / กากอุตสาหกรรมออกมาจาก 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม เพ่ือให้การด าเนินงานตา่งๆเกิดความชดัเจน และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 

 การประยุก ต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เ ข้ามาใ ช้กับการบริการมากขึ น้  เ พ่ือช่วย 
ลดกระบวนการ ขัน้ตอนการท างาน ลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ รับบริการ รวมถึง
เพ่ือลดความผิดพลาดจากมนษุย์ (Human Error) สามารถตอบสนองความต้องการ และ
สร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ รับบริการ 

 
5.1.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร 

การบริหารจัดการภายในองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การบริหารจดัการภายในควรจะมีการพฒันา ปรับปรุงให้เหมาะสม และสอดคล้อง
กับรูปแบบการด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นการช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงาน 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการภายในท่ีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมควรให้ความส าคญั ได้แก่ 

 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ มีการบริหารจดัการท่ีดี มีการก ากับ
ดแูลท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 



 

 

 

ศนูยบ์รกิารวิชาการแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  หน้าท่ี42 
 

 ระบบบริหารทรัพยากรบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพมีความชัดเจน และได้รับการยอมรับ 
จากบุคลากรภายในกรมซึ่งประกอบไปด้วย ระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
ระบบบริหารการพฒันาบคุลากร ระบบบริหารความก้าวหน้าสายอาชีพ เป็นต้น  

 การจัดโครงสร้างองค์กรแบบแมทริก (Matrix Organization) ส าหรับการบริหารงาน
โครงการส าคญัของกรม เพ่ือให้การท างานเกิดการเช่ือมโยง มีการสนับสนุนการท างาน
ระหวา่งหนว่ยงานมาก สง่ผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 การพัฒนา และปรับทัศนคติของหน่วยงานสนับสนุนภายในกรมให้สามารถปฏิบตัิงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานหลักได้ 
อย่างเหมาะสม เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบคุลากร ด้านการจดัซือ้จดัจ้าง และ  
ด้านงบประมาณ เป็นต้น 

 การปรับทศันคติบคุลากรภายในกรมให้พร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สร้างทศันคติท่ีพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่ีเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือสามารถน า
ความรู้ไปเผยแพร่ ส่งเสริมให้กบัผู้ประกอบการ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
มากยิ่งขึน้ 

 การมุ่งเน้นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือให้ภาคประชาชน  
ภาคสงัคม และภาคชมุชนเกิดการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
กรม และเป็นการตอบแทนสงัคมด้วยเชน่กนั 

 

5.2 แนวทางในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

การน าแผนแม่บทและแผนยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ  เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการตอ่เน่ืองจาก
การจดัท าแผน และถือได้วา่เป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จของแผนยทุธศาสตร์ท่ีจดัท าขึน้ เน่ืองจากการน าแผน
ไปปฏิบตั ิเป็นการขบัเคล่ือนสิ่งท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมได้ก าหนดไว้ไปปฏิบตัิให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งการแปลงแผนแม่บทและแผนยทุธศาสตร์ฉบบันีไ้ปสู่การปฏิบตัิ หน่วยงานในสงักัดและผู้ ท่ีเก่ียวข้องใน
ระดบัตา่งๆ ต้องจดัท าแผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี และแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี เสนอค าขอตัง้งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีมาสนบัสนนุผลกัดนัยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ 
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การน าแผนสู่การปฏิบัติสามารถแบ่งออกเป็นแนวทางท่ีส าคัญซึ่งสามารถสรุปแนวทาง  
ในการขบัเคล่ือนแผนไปสูก่ารปฏิบตัไิด้ดงันี ้
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5.2.1 การถ่ายทอดแผนแม่บทระยะยาวสู่แผนระยะปานกลาง 

จากแผนแม่บท กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2554-2563ท่ีได้ก าหนดไว้ เป็นการจดัท าขึน้
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในระยะยาว  
(10 ปี) ให้สอดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์ของประเทศ เพ่ือให้แผนดงักล่าวได้รับการขบัเคล่ือนไปสู่
การปฏิบตัิ ส่วนราชการจ าเป็นต้องถ่ายทอดแผนแม่บทระยะยาว (10 ปี) ท่ีก าหนดไว้ ไปสู่แผนระยะ 
ปานกลาง ได้แก่แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีอันจะน าไปสู่การเช่ือมโยงกับระบบ
งบประมาณตอ่ไป 

 

5.2.2 การถ่ายทอดแผนระยะปานกลางไปสู่การจัดท างบประมาณประจ าปี 

เม่ือกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ในระยะปานกลาง (4 ปี) เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ขัน้ตอนท่ีส าคญัประการหนึ่งคือการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ไปสู่การจัดท า
งบประมาณประจ าปีเน่ืองจากในการขบัเคล่ือนแผนอย่างเป็นรูปธรรมจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการสนบัสนุน
ทรัพยากรและงบประมาณในแตล่ะปี 

ในการจัดท างบประมาณท่ีเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ มีประเด็นท่ีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมควรให้ความส าคญัและค านงึถึง ดงันี ้

 การก าหนดค านิยาม ค่าเป้าหมายตัวชี ว้ัด และเจ้าภาพหลักผลักดันยุทธศาสตร์  
ไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งควรประกอบด้วยประเด็นท่ีส าคญั คือ การก าหนดนิยามของตวัชีว้ัด  
ตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปีให้มีความชัดเจน การก าหนดขอบเขตและประเด็น  
ในการวดัผลความส าเร็จตามตวัชีว้ดั การก าหนดคา่เป้าหมายของตวัชีว้ดัท่ีชดัเจนสามารถ
แสดงให้เห็นถึงผลผลิตและผลลัพธ์ของตวัชีว้ัดในแต่ละปี รวมถึงการก าหนดหน่วยงาน  
ผู้ ท่ีรับผิดชอบในตวัชีว้ดัท่ีก าหนดไว้ 

 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
ยุทธศาสตร์ในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรแสดงให้เห็นว่า
ผลผลิตตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละปี มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับ
ยทุธศาสตร์ชาต ิและยทุธศาสตร์ในการจดัสรรงบประมาณในเร่ืองใด 
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 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ นอกจากจะประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด กลยุทธ์ จะต้องมีการก าหนดโครงการท่ี
ตอบสนองตอ่ประเดน็ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ท่ีได้ก าหนดไว้   

 การจดัท ารายละเอียดแผนงานโครงการ (Project Idea) ท่ีชดัเจน ซึ่งในการเสนอโครงการ 
เพ่ือจดัท างบประมาณ ควรได้รับการวิเคราะห์โครงการตามหลกัการและแนวทางในการ
วิเคราะห์โครงการ เพ่ือให้ข้อเสนอโครงการท่ีน าเสนอมีความชดัเจน ครอบคลมุ และเป็นไป
ตามหลกัวิชาการและแนวทางท่ีหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

 

นอกจากนีเ้พ่ือให้บรรลุวิสยัทัศน์ท่ีก าหนดไว้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมควรมีการบูรณาการ
กระบวนการในการบริหารยุทธศาสตร์เข้ากับระบบในการบริหารอ่ืนๆ เช่น การเช่ือมโยงเข้ากับแนวทาง  
การจัดการความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบท าให้ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติไม่บรรลุผลตามท่ีคาดหวังไว้เพ่ือ  
หาแนวทางป้องกันเพ่ือมิให้ปัจจัยดงักล่าวส่งกระทบต่อความส าเร็จขององค์กรในอนาคต การเช่ือมโยง  
เข้ากบัระบบในการบริหารจดัการบคุลากรทัง้ในสว่นของระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลและขีดสมรรถนะ 
ของบุคลากร  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะมีส่วนท าให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถขับเคล่ือน  
แผนไปสูก่ารปฏิบตัไิด้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

5.3 ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
จากการด าเนินงานโครงการจัดท าจัดท าแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม(ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2563) ท่ีปรึกษาได้รวบรวมข้อสงัเกตในการด าเนินงานโครงการ
และขอน าเสนอข้อเสนอแนะท่ีส าคัญในประเด็นต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมในระยะตอ่ไปสามารถน าเคร่ืองมือในการบริหารยทุธศาสตร์ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสงูสดุ ดงัมีรายละเอียดข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ ดงันี ้

 

5.3.1 การให้ค านิยามศัพท์ที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน 

ข้อสังเกต: ในการประชุมเพ่ือจัดท าแผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ พบว่าในขัน้ตอน 
ของการจัดท ายุทธศาสตร์นัน้ หลายครัง้มีการสะดุดหรือติดขัด เน่ืองจากการขาดนิยามท่ีเข้าใจตรงกัน  
ในหลายๆ ประเด็น อีกทัง้ในบางสถานการณ์ท่ีไม่มีผู้บริหารระดบัสูงอยู่ร่วมในท่ีประชุม ท าให้ไม่สามารถ
ตดัสินใจหรือยตุใินประเดน็ดงักลา่วได้  
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ข้อเสนอแนะ: หนว่ยงานควรจะมีการจดัท านิยามศพัท์ในเร่ืองตา่งๆ ให้มีความชดัเจน เข้าใจ 
และเป็นท่ียอมรับของผู้ บริหาร และบุคลากรภายใน โดยนิยามศัพท์ดังกล่าวควรจะเป็นนิยามศัพท์  
ท่ีครอบคลมุทัง้ในด้านศพัท์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั สารเคมีและ 
วตัถุอันตรายและศพัท์ทางการบริหารทัว่ไป และควรจะมีการส่ือสารนิยามศพัท์เหล่านัน้ให้เป็นท่ีเข้าใจ
ร่วมกนัของบคุลากรท่ีเก่ียวข้องภายในหนว่ยงาน 
 

5.3.2 การทบทวนยุทธศาสตร์อย่างสม ่าเสมอ 

ข้อสังเกต: เน่ืองจากการก าหนดยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอตุสาหกรรมนัน้อยู่บนพืน้ฐาน
และบริบทต่างๆ ท่ีเป็นอยู่ ณ ช่วงเวลานัน้ แต่เม่ือการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เกิดขึน้ อาจจะมี  
การเปล่ียนแปลงในพืน้ฐานและบริบทต่างๆ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงทางการเมือง การเปล่ียนแปลง  
ในนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ซึ่งอาจจะท าให้ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และโครงการต่างๆ  
ไมส่อดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ และอาจจะท าให้ยทุธศาสตร์ของหนว่ยงานมีความล้าสมยัไป  

ข้อเสนอแนะ: หน่วยงานควรจะมีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเฝ้าติดตาม 
การเปล่ียนแปลงของบริบทต่างๆ และเป็นผู้ ท่ีคอยกระตุ้นหรือส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้บริหารระดบัสูง 
ถึงความเ ส่ียงทางยุทธศาสตร์ ท่ี เ กิดขึ น้ เ น่ืองจากองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันมีความสามารถใน  
การก าหนดยทุธศาสตร์ได้ดี แต่มกัจะประสบปัญหาในการน ายทุธศาสตร์นัน้ไปปฏิบตัิ หน่วยราชการไทย
เองก็ได้มีการพดูถึงหน่วยงานดงักล่าวในช่ือของ “ส านกับริหารยุทธศาสตร์” โดยมีหน้าท่ีหลกัในการเป็น 
จุดศูนย์กลางขององค์กรในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ และผลักดนัในงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้มั่นใจว่ายุทธศาสตร์ขององค์กรได้มีการน าไปปฏิบตัิ โดยสามารถแบ่งหน้าท่ีท่ีหน่วย
บริหารยทุธศาสตร์ควรท าได้ดงันี ้

1. การพฒันายุทธศาสตร์  รับผิดชอบตัง้แตก่ารประเมินผลการด าเนินงาน และผลกัดนัให้มี
การทบทวนและปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์  ให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2. การสื่อสารยุทธศาสตร์   รับผิดชอบเป็นกลไกส าคัญในการส่ือสารยุทธศาสตร์ไปยัง
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงระหว่างสิ่ง ท่ีตนเองท ากับยุทธศาสตร์  
ขององค์กรได้  

3. การจดัท าและดูแลยทุธศาสตร์ มีหน้าท่ีในการแปลงยทุธศาสตร์ท่ีผู้บริหารพฒันาขึน้ให้อยู่
ในรูปของแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) และ Balanced Scorecard โดยมี
วตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน และตวัชีว้ดัท่ีสามารถใช้ในการวดัผลการด าเนินงาน 
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4. การท าให้ทัง้องค์กรสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั (Align the Organization)รับผิดชอบ

ในการแปลงยุทธศาสตร์จากระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานต่างๆ เ พ่ือให้เกิด  
ความเช่ือมโยงทัง้ระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ และระหว่างการด าเนินงานของหน่วยงานตา่งๆ 
กบัยทุธศาสตร์ขององค์กร 

5. การบริหารแผนงาน/โครงการต่าง  ๆ (Manage Strategic Initiatives) หน่วยบริหารยทุธศาสตร์จะเข้า
มาเก่ียวข้องในกรณีท่ีแผนงาน/โครงการต่างๆ เร่ิมประสบปัญหา เช่น แผนงาน โครงการ
เหลา่นัน้ลา่ช้ากวา่แผนงานท่ีตัง้ไว้หรือไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

6. การทบทวนกลยุทธ์ (Review Strategy)มีหน้าท่ีรับผิดชอบหลักในการปรับปรุงและ
ทบทวนยทุธศาสตร์ โดยจะต้องแจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงประเด็นปัญหาทางยทุธศาสตร์ท่ี
อง ค์กรก าลัง เผชิญ  รวมทั ง้ผลการด า เนินงานตามตัว ชี ว้ัดต่างๆ  และหากใน  
ท่ีประชุมให้ความเห็นหรือมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร หน่วยบริหารยุทธศาสตร์ 
ก็จะต้องท าหน้าท่ีในการตดิตามการด าเนินงานของสิ่งเหลา่นัน้ด้วย 

เพ่ือให้การด าเนินงานมีความตอ่เน่ืองควรมีการทบทวนผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
โดยบูรณาการเข้ากับกระบวนการในการท างานท่ีหน่วยงานมีอยู่ เช่น การบูรณาการกับการประชุม
ประจ าเดือนของผู้บริหารหรือของหนว่ยงาน  

 

5.3.3 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางยุทธศาสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะ:การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และโปรแกรมส าเร็จรูปทางยุทธศาสตร์ รวมถึงแนวคิดของห้องปฏิบตัิการทางการจัดการ (Management 
Cockpit) ท่ีเข้ามาผสมผสานกับยุทธศาสตร์ เป็นสิ่งท่ีองค์กรควรมีการพิจารณาในอนาคต เน่ืองจาก 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีจะช่วยในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ รวมถึงใช้
ในการติดตามประเมินผลของผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิในระดบัต่างๆได้ ซึ่งการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหารจัดการทางยุทธศาสตร์มีประเด็นต่างๆ ท่ีต้องพิจารณาให้ความส าคัญ ได้แก่ 
ความจ าเป็นในการน าเอาโปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาใช้ การพิจารณาคดัเลือกโปรแกรมมาใช้ 

แนวคิดประการหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกับการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จดัการผลการด าเนินงานท่ีได้รับความนิยมกนัอย่างแพร่หลายได้แก่ แนวคิดห้องปฏิบตัิการทางการจดัการ
(Management Cockpit)คือ ห้องปฏิบตัิการทางการจัดการ(Decision Room หรือ War Room)  
ท่ีออกแบบให้มีสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการรับรู้และการตดัสินใจของผู้บริหาร ซึ่งรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ 
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การบริหารท่ีผู้บริหารใช้ในการตดัสินใจ และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ซึ่งเป็นเคร่ืองมือการบริหารงานในองค์การท่ีช่วยให้ผู้บริหารระดบัสูงสามารถติดตามผลการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานและตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน าเสนอข้อมูลและตวัชีว้ัดเป็นการน าเสนอ 
ในรูปแบบและลกัษณะท่ีชว่ยสนบัสนนุการตดัสินใจของผู้บริหาร 
 


