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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริ หารราชการแผ น ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ใหสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะ นโยบาย แผน
ยุทธศาสตร มาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในระดับมหภาคและอุตสาหกรรม
รายสาขา รวมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยดานอุตสาหกรรม เพื่อเปนองคกรชี้นําในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศใหเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน สงสัญญาณเตือนภัยทางอุตสาหกรรมอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
(๒) เสนอแนะนโยบาย กําหนดท าที แนวทางความรวมมือด านเศรษฐกิจอุต สาหกรรม
ระหวางประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานอุตสาหกรรม
(๓) ศึกษา วิเคราะหเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย
การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการแกปญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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(๔) วิเคราะห วิจัย คาดการณแนวโนม และเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(๕) ประสาน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
(๖) กําหนดนโยบายการสํารวจ การเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลดานอุตสาหกรรม
จัดทําดัชนีอุตสาหกรรม และทําหนาที่เปนศูนยสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(๗) ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
(๑) สํานักบริหารกลาง
(๒) ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(๓) สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
(๔) - (๕) สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ และ ๒
(๖) สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(๗) สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
ขอ ๔ ในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่หลัก
ในการตรวจสอบการดํ า เนิ น งานภายในสํ า นั ก งาน และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งาน
รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๕ ในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหนาที่
หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุมคา รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะใหคํา ปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร การพัฒ นาระบบ
ราชการภายในสํานักงาน
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานภายในสํานักงาน
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(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๖ สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสํานักงานและงานชวยอํานวยการ
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของสํานักงาน
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาขาราชการ การเสริมสรางวินัย และ
รักษาระบบคุณธรรมของสํานักงาน
(๔) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลงานของสํานักงาน
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๗ ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและระเบียบในการสํารวจ การเก็บรักษา และการใชประโยชนขอมูล
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการเปนศูนยขอมูลและสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(๓) รวบรวมและจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในภาพรวม และรายสาขาอุตสาหกรรม
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๘ สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
(๒) เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาป จ จั ย สนั บ สนุ น ที่ จํ า เป น ต อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
ของประเทศ
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
(๔) ประสานการดําเนินงานเพื่อใหความชวยเหลือและแกไขปญหาภาคอุตสาหกรรม
(๕) ประสานและจัดทําแผนงาน งบประมาณ และแผนปฏิบัติการของสํานักงานใหเปนไป
ตามนโยบายของกระทรวง
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(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๙ สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๑ และ ๒ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด า นการพัฒ นาอุต สาหกรรมรายสาขา
รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
(๒) ศึกษา วิเคราะห และติดตามสถานการณที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้ง
คาดการณแนวโนมและเตือนภัยอุตสาหกรรมรายสาขา
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
(๔) ประสานการดําเนินงานเพื่อใหความชวยเหลือและแกไขปญหาอุตสาหกรรมรายสาขา
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๐ สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จั ด หาและรวบรวมข อ มู ล เศรษฐกิ จ มหภาค และเป น หน ว ยสารสนเทศเชิ ง ลึ ก
ของกระทรวง รวมถึงการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) วิเคราะห และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
และติดตามสถานการณ รวมทั้งคาดการณแนวโนมและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
(๓) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร เพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห และวิ จั ย
ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ขอ ๑๑ สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการ และกําหนดทาทีความรวมมือดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
(๒) ประสานความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับตางประเทศ รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ
(๓) ติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศ
(๔) บริหารจัดการมาตรการตามพันธะผูกพันดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือทีไ่ ดรบั
มอบหมาย
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
โฆสิต ปนเปยมรัษฎ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาที่ ข องสํานั ก งานเศรษฐกิจ อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยปรับปรุ ง
สํานักงานเลขานุก ารกรม เปน สํานัก บริหารกลาง กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศเปนสํานัก
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ และจัดตั้งสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งปรับปรุงอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการอื่นภายในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใหสอดคลอง
กับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

