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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (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
ของประเทศใหเติบโตอยางตอเนื่องและย่ังยืน  สงสัญญาณเตือนภัยทางอุตสาหกรรมอยางถูกตองและ 
มีประสิทธิภาพ  โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   

(๑) เสนอแนะนโยบาย  แนวทาง  และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม  รวมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ   

(๒) เสนอแนะนโยบาย  กําหนดทาที  แนวทางความรวมมือดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน  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

ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน   และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  
รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชขีองสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๕ ในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่

หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงาน
ข้ึนตรงตอผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานภายในสํานักงาน 
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(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
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  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๗ ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(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) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปจจัยสนับสนุนที่ จําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ของประเทศ 
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ   
(๔) ประสานการดําเนินงานเพื่อใหความชวยเหลือและแกไขปญหาภาคอุตสาหกรรม 
(๕) ประสานและจัดทําแผนงาน  งบประมาณ  และแผนปฏิบัติการของสํานักงานใหเปนไป

ตามนโยบายของกระทรวง 
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(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา  ๑  และ  ๒  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) เสนอแนะนโยบาย  แนวทาง  และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา  

รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห  และติดตามสถานการณที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  รวมทั้ง

คาดการณแนวโนมและเตือนภัยอุตสาหกรรมรายสาขา   
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 
(๔) ประสานการดําเนินงานเพื่อใหความชวยเหลือและแกไขปญหาอุตสาหกรรมรายสาขา 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๐ สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดหาและรวบรวมขอมูล เศรษฐกิจมหภาค   และเปนหนวยสารสนเทศเชิงลึก 

ของกระทรวง  รวมถึงการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 
(๒) วิเคราะห  และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  

และติดตามสถานการณ  รวมทั้งคาดการณแนวโนมและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมโดยรวม   
(๓) พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร   เพื่อสนับสนุนการศึกษา  วิเคราะห  และวิจัย 

ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๑ สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้   
(๑) เสนอแนะนโยบาย  แนวทาง  มาตรการ  และกําหนดทาทีความรวมมือดานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมระหวางประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี   
(๒) ประสานความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับตางประเทศ  รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ   
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวาง

ประเทศ 
(๔) บริหารจัดการมาตรการตามพันธะผูกพันดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 
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(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือทีไ่ดรับ
มอบหมาย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยปรับปรุง
สํานักงานเลขานุการกรม  เปนสํานักบริหารกลาง  กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศเปนสํานัก
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ  และจัดตั้งสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  รวมทั้งปรับปรุงอํานาจ
หนาท่ีของสวนราชการอ่ืนภายในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  เพ่ือใหสอดคลอง
กับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจ
หนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


