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แผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย

สํานกังานเศรษฐกิจสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหอุตสาหกรรมกรรม

กระทรวงกระทรวงอุตสาหอุตสาหกรรมกรรม

ปงบประมาณปงบประมาณ      25502550 -- 25542554
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1.1. หลกัการและเหตุผลหลกัการและเหตุผล

หลักการและพันธะสัญญากับประชาคมโลกหลักการและพันธะสัญญากับประชาคมโลก

11..  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ

22. . ปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรีปฏิญญาปกกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความกาวหนาของสตรี  ปป  พพ..ศศ.. 25382538

33. . เปาหมายการพัฒนาเปาหมายการพัฒนาแหงสแหงสหัสวรรษหัสวรรษ

หลักการในประเทศหลักการในประเทศ

11..  แผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนพัฒนาสตรีในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ฉบับที่ฉบับที่   10 10 

((พพ..ศศ.. 2550 2550 –– 25542554))

22. . มติคณะรัฐมนตรีมติคณะรัฐมนตรี    เมื่อเมื่อ  3131 กรกฎาคมกรกฎาคม   25442544 กําหนดใหทุกกระทรวงกําหนดใหทุกกระทรวง   ทบวงทบวง   กรมกรม    

มอบหมายใหผูบริหารระดับรองปลัดกระทรวงมอบหมายใหผูบริหารระดับรองปลัดกระทรวง     หรือหรือ   ระดับรองอธิบดีระดับรองอธิบดี   ขึ้นไปจํานวนขึ้นไปจํานวน   11  คนคน   เพื่อปฏิบัติเพื่อปฏิบัติ

หนาที่เปนผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชายหนาที่เปนผูบริหารดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย  ((ChifeChife Gender Equality Officer Gender Equality Officer   หรือหรือ  CGEO)CGEO)  ในใน

หนวยงานหนวยงาน     รวมทั้งมอบหมายใหหนวยงานระดับสํานักรวมทั้งมอบหมายใหหนวยงานระดับสํานัก//กองกอง   ทําหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอทําหนาที่ศูนยประสานงานดานความเสมอ

ภาคระหวางหญิงชายภาคระหวางหญิงชาย  (Gender Focal Point) (Gender Focal Point) 
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2.2. วิสัยทัศนวิสัยทัศน

เปนองคกรชี้นําการพัฒนาเปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหอุตสาหกรรมที่สงเสริมบทบาทและความกรรมที่สงเสริมบทบาทและความ

เสมอภาคระหวางหญิงชายเสมอภาคระหวางหญิงชาย  ของผูรับบริการของผูรับบริการ  และเจาหนาที่ภายในองคกรและเจาหนาที่ภายในองคกร  

3.3. เปาหมายเปาหมาย

3.13.1 ผูรับบริการไดรับการบริการอยางเสมอภาคผูรับบริการไดรับการบริการอยางเสมอภาค            

3.23.2 มีการจัดการความรูเรื่องบทบาทหญิงชายและนําไปสูการปฏิบัติมีการจัดการความรูเรื่องบทบาทหญิงชายและนําไปสูการปฏิบัติ  

33..33 เจาหนาที่ทุกระดับในองคกรไดรับการสงเสริมความเสมอภาคในทางเจาหนาที่ทุกระดับในองคกรไดรับการสงเสริมความเสมอภาคในทาง

สุขภาพกายสุขภาพกาย  สุขภาพจิตสุขภาพจิต  และไดรับการและไดรับการพัฒพัฒนานาศักยศักยภาพภาพ  อยางเทาเทยีมกันอยางเทาเทยีมกัน
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4.4. กลยุทธกลยุทธ

4.14.1  กลยุทธหลกักลยุทธหลกั

บูรณาบูรณาการมิติหญงิชายในภารกจิหลกัขององคกรการมิติหญงิชายในภารกจิหลกัขององคกร  เพื่อลงสูเพื่อลงสู

ผูรับบริการเปาหมายในดานผูรับบริการเปาหมายในดาน

11. . การมีสวนรวมในการตัดสนิใจการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ  และการบริหารและการบริหาร

22. . การศึกษาการศึกษา  และการฝกอบรมและการฝกอบรม

33. . เจตคตดิานความเสมอภาคหญิงชายในสังคมเจตคตดิานความเสมอภาคหญิงชายในสังคม
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4.4.22 กลยุทธรองกลยุทธรอง

บูรณาบูรณาการมิติหญงิชายในการสรางความเสมอภาคระหวางหญิงการมิติหญงิชายในการสรางความเสมอภาคระหวางหญิง

ชายในองคกรชายในองคกร

11. . ดานการพัฒนาขาราชการดานการพัฒนาขาราชการ

22. . ดานการพัฒนากลไกในการทํางานดานการพัฒนากลไกในการทํางาน  

33. . ดานขอมลูดานขอมลู  และองคความรูเกี่ยวกับบทบาทหญิงชายและองคความรูเกี่ยวกับบทบาทหญิงชาย

44..  ดานการสรางเครือขายดานการสรางเครือขาย
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กลยุทธกลยุทธ  
((กลยุทธหลักกลยุทธหลัก//

กลยุทธรองกลยุทธรอง))

แผนงานแผนงาน//โครงการโครงการ//

กิจกรรมกิจกรรม  
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  แผนงานแผนงาน//

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  
หนวยงานหนวยงาน

ที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาระยะเวลา  55  ปป              

((พพ..ศศ.. 25502550--2554)2554)

กลยุทธหลักกลยุทธหลัก

11. . การมีสวนรวมในการมีสวนรวมใน

การตัดสินใจการตัดสินใจ  และการและการ

บริหารบริหาร

11. . กําหนดนโยบายกําหนดนโยบาย

อุตสาหอุตสาหกรรมโดยเพิ่มกรรมโดยเพิ่ม

มิติดานการพัฒนามิติดานการพัฒนา

เสริมสรางบทบาทหญิงเสริมสรางบทบาทหญิง

ชายชาย

22..  เพิ่มประเด็นการเพิ่มประเด็นการ

ศกึษาวิจัยเชิงศกึษาวิจัยเชิง

เปรียบเทียบเปรียบเทียบศกัยศกัยภาพในภาพใน

การแขงขันระหวางการแขงขันระหวาง

อุตสาหอุตสาหกรรมไทยกับกรรมไทยกับ

ตางประเทศทางดานตางประเทศทางดาน

การพัฒนาเสริมสรางการพัฒนาเสริมสราง

บทบาทหญิงชายบทบาทหญิงชาย

--  มแีผนงานมแีผนงาน//โครงการพัฒนาโครงการพัฒนา

อุตสาหอุตสาหกรรมที่มีมิติกรรมที่มีมิติ

เสริมสรางบทบาทหญิงชายเสริมสรางบทบาทหญิงชาย

--  มีขอมลูเชิงเปรียบเทียบมีขอมลูเชิงเปรียบเทียบ

ศกัยศกัยภาพในการแขงขันภาพในการแขงขัน

ระหวางระหวางอุตสาหอุตสาหกรรมไทยกับกรรมไทยกับ

ตางประเทศทางดานการตางประเทศทางดานการ

พัฒนาเสริมสรางบทบาทพัฒนาเสริมสรางบทบาท

หญิงชายหญิงชาย  ในใน

ภาคภาคอุตสาหอุตสาหกรรมกรรม

ทุกสํานักทุกสํานัก  //  กองกอง

สรสร.. 1 1 //สรสร.. 22

ปงบประมาณปงบประมาณ    2552552 2 ––

2554 2554 

ปงบประมาณปงบประมาณ    2552552 2 ––

2554 2554 

ตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  สศอสศอ..  ประจําปประจําป  25502550 -- 25542554
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กลยุทธกลยุทธ  

((กลยุทธหลักกลยุทธหลัก//

กลยุทธรองกลยุทธรอง))

แผนงานแผนงาน//โครงการโครงการ//

กิจกรรมกิจกรรม  
ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  แผนงานแผนงาน//

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  
หนวยงานหนวยงาน

ที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ  
ระยะเวลาระยะเวลา  55  ปป              

((พพ..ศศ.. 25502550--2554)2554)

กลยุทธหลักกลยุทธหลัก

22. . การศึกษาการศึกษา  และการและการ

ฝกอบรมฝกอบรม

11. . จัดฝกอบรมจัดฝกอบรม

ความรูดานความรูดาน

คอมพิวเตอรใหกับคอมพิวเตอรใหกับ

ผูประกอบการผูประกอบการ

อุตสาหอุตสาหกรรมกรรม

22. . จัดทําฐานขอมูลจัดทําฐานขอมูล

จําแนกเพศจําแนกเพศ

ผูรับบริการผูรับบริการ

--  มีสัดสวนผูเขารับการมสีัดสวนผูเขารับการ

ฝกอบรมหญิงไมนอยฝกอบรมหญิงไมนอย

กวารอยละกวารอยละ  5050

--  มีฐานขอมูลจําแนกมีฐานขอมูลจําแนก

เพศผูรับบริการเพศผูรับบริการ  

ศสศส..

ศสศส..

ปงบประมาณปงบประมาณ    

2552552 2 –– 2554 2554 

ปงบประมาณปงบประมาณ    

2552551 1 –– 25542554

ตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  สศอสศอ..  ประจําปประจําป  25502550 -- 25542554
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กลยุทธกลยุทธ  

((กลยุทธหลักกลยุทธหลัก//

กลยุทธรองกลยุทธรอง))

แผนงานแผนงาน//โครงการโครงการ//

กิจกรรมกิจกรรม  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  แผนงานแผนงาน//

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

หนวยงานหนวยงาน

ที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ  

ระยะเวลาระยะเวลา  55  ปป              

((พพ..ศศ.. 25502550--2554)2554)

กลยุทธหลักกลยุทธหลัก

33. . เจตคตดิานความเจตคตดิานความ

เสมอภาคหญิงชายในเสมอภาคหญิงชายใน

สังคมสังคม

11. . ประชาสัมพันธประชาสัมพันธ  

ความรูเรื่องความความรูเรื่องความ

เสมอภาคระหวางเสมอภาคระหวาง

หญิงชายในเอกสารหญิงชายในเอกสาร

เผยแพรของเผยแพรของ  สศอสศอ..  

เว็ปไซตเว็ปไซต

มีชองทางในการใหมีชองทางในการให

ความรูเรื่องความเสมอความรูเรื่องความเสมอ

ภาคระหวางหญงิชายแกภาคระหวางหญงิชายแก

ผูรับบริการผูรับบริการ  

สลสล.. ปงบประมาณปงบประมาณ    

2552551 1 –– 2554 2554 

ตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  สศอสศอ..  ประจําปประจําป  25502550 -- 25542554
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กลยุทธกลยุทธ  

((กลยุทธหลักกลยุทธหลัก//

กลยุทธรองกลยุทธรอง))

แผนงานแผนงาน//โครงการโครงการ//

กิจกรรมกิจกรรม  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  แผนงานแผนงาน//

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

หนวยงานหนวยงาน

ที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ  

ระยะเวลาระยะเวลา  55  ปป              

((พพ..ศศ.. 25502550--2554)2554)

กลยุทธรองกลยุทธรอง

11. . ดานการพัฒนาดานการพัฒนา

ขาราชการขาราชการ

11. . พัฒพัฒนานาศักยศักยภาพภาพ

ของผูปฏิบัติงานทัง้ของผูปฏิบัติงานทัง้  

หญิงชายหญิงชาย  อยางเทาอยางเทา

เทียมกันโดยเทียมกันโดย  จัดจัด

ฝกอบรมสัมมนาฝกอบรมสัมมนา//

ศึกษาดูงานศึกษาดูงาน  เพื่อเพื่อ

เพิ่มพูนทกัษะในเพิ่มพูนทกัษะใน

การปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน    การการ

บริหารจัดการดานบริหารจัดการดาน

วิชาการวิชาการ  และและ

คุณธรรมคุณธรรม  จริยจริยธรรมธรรม  

--  จํานวนผูที่เขารับการจํานวนผูที่เขารับการ

ฝกอบรมฝกอบรม//สัมมนาสัมมนา//ศึกษาศึกษา

ดูงานดูงาน  ทัง้ในและทัง้ในและ

ตางประเทศตางประเทศ  มีความมีความ

เหมาะสมเหมาะสม  โดยไมเลือกโดยไมเลือก

ปฏิบัติปฏิบัติ

ทุกสํานักทุกสํานัก//

กองกอง

ปงบประมาณปงบประมาณ    

25502550  เปนตนไปเปนตนไป  

ตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  สศอสศอ..  ประจําปประจําป  25502550 -- 25542554



สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1010

กลยุทธกลยุทธ  

((กลยุทธหลักกลยุทธหลัก//

กลยุทธรองกลยุทธรอง))

แผนงานแผนงาน//โครงการโครงการ//

กิจกรรมกิจกรรม  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  แผนงานแผนงาน//

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

หนวยงานหนวยงาน

ที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ  

ระยะเวลาระยะเวลา  55  ปป              

((พพ..ศศ.. 25502550--2554)2554)

11. . ดานการพัฒนาดานการพัฒนา

ขาราชการขาราชการ

22. . สงเสรมิความสงเสรมิความ

เสมอภาคระหวางเสมอภาคระหวาง

หญิงชายในทางหญิงชายในทาง

สขุภาพกายสขุภาพกาย  และและ

สขุภาพจิตสขุภาพจิต  

--  มีการจัดสภาพแวดลอมในการมีการจัดสภาพแวดลอมในการ

ทํางานใหถูกสุขภาพทํางานใหถูกสุขภาพ  และคํานึงถึงและคํานึงถึง

มิติหญิงชายมิติหญิงชาย    เชนเชน  แยกหองน้ําแยกหองน้ํา

หญิงหญิง  และชายและชาย    มีแสงสวางมีแสงสวาง

เพียงพอเพียงพอ  มีหองมีหองสันทสันทนาการนาการ  และและ

การเรียนรูการเรียนรู

--  จัดบริเวณที่เหมาะสมจัดบริเวณที่เหมาะสม  ใหให

บุคลากรที่เลี้ยงลูกดวยนมแมบุคลากรที่เลี้ยงลูกดวยนมแม

--  จัดสถานที่สําหรับบุตรธิดาจัดสถานที่สําหรับบุตรธิดา

ขาราชการชวงปดภาคเรียนขาราชการชวงปดภาคเรียน

--  จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพกาย  //  

สุขภาพจิตสุขภาพจิต  และคุณภาพชีวิตของและคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรอยางเทาเทียมกันบุคลากรอยางเทาเทียมกัน  เชนเชน  

ออกกําลังกายออกกําลังกาย  ดนตรีดนตรี  ศิลปะศิลปะ

สลสล.. ปงบประมาณปงบประมาณ    

25502550  เปนตนไปเปนตนไป  

ตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  สศอสศอ..  ประจําปประจําป  25502550 -- 25542554



สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1111

กลยุทธกลยุทธ  

((กลยุทธหลักกลยุทธหลัก//

กลยุทธรองกลยุทธรอง))

แผนงานแผนงาน//โครงการโครงการ//

กิจกรรมกิจกรรม  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  แผนงานแผนงาน//

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

หนวยงานหนวยงาน

ที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ  

ระยะเวลาระยะเวลา  55  ปป              

((พพ..ศศ.. 25502550--2554)2554)

22. . ดานการพัฒนาดานการพัฒนา

กลไกกลไก  ในการบริหารในการบริหาร

และการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน

ใหเหมาะสมใหเหมาะสม

11. . ทบทวนรายชื่อทบทวนรายชื่อ

และจัดทาํและจัดทาํ

ขอเสนอแนะของขอเสนอแนะของ

องคคณะตางๆในองคคณะตางๆใน

ความรับผิดชอบความรับผิดชอบ

--องคประกอบในองคองคประกอบในองค

คณะตางๆคณะตางๆ  ในความในความ

รับผิดชอบของรับผิดชอบของ  สศอสศอ..  

ทัง้ที่ดําเนนิการแลวทัง้ที่ดําเนนิการแลว  

และที่จะกําลังและที่จะกําลัง

ดําเนินการตอไปดําเนินการตอไป  ไดรับไดรับ

การจัดตั้งอยางการจัดตั้งอยาง

เหมาะสมตามบทบาทเหมาะสมตามบทบาท

และความเสมอภาคและความเสมอภาค

ระหวางหญิงชายระหวางหญิงชาย

ทุกสํานักทุกสํานัก//

กองกอง  

ปงบประมาณปงบประมาณ  

25502550  เปนตนไปเปนตนไป

ตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  สศอสศอ..  ประจําปประจําป  25502550 -- 25542554



สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1212

กลยุทธกลยุทธ  

((กลยุทธหลักกลยุทธหลัก//

กลยุทธรองกลยุทธรอง))

แผนงานแผนงาน//โครงการโครงการ//

กิจกรรมกิจกรรม  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  แผนงานแผนงาน//

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

หนวยงานหนวยงาน

ที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ  

ระยะเวลาระยะเวลา  55  ปป              

((พพ..ศศ.. 25502550--2554)2554)

33. . ดานขอมูลดานขอมูล  

และองคความรูและองคความรู

เกี่ยวกับบทบาทหญิงเกี่ยวกับบทบาทหญิง

ชายชาย

11. . สรางฐานขอมูลแยกสรางฐานขอมูลแยก

เพศของเจาหนาที่ทุกเพศของเจาหนาที่ทุก

ระดับในระดับใน  สศอสศอ..  และและ

ผูรับบริการผูรับบริการ  

22. . เผยแพรใหผูปฏิบัติเผยแพรใหผูปฏิบัติ

รับทราบรับทราบ  และมีความรูและมีความรู

เรื่องมิติหญิงชายอยางเรื่องมิติหญิงชายอยาง

เปนทางการและเปนทางการและ

ตอเนื่องตอเนื่อง  เชนเชน  intranetintranet  

โปสเตอรโปสเตอร  เสียงตามสายเสียงตามสาย  

เอกสารเผยแพรเอกสารเผยแพร  อบรมดูอบรมดู

งานเรื่องมิติหญิงชายงานเรื่องมิติหญิงชาย

--  มีระบบฐานขอมูลแยกเพศมีระบบฐานขอมูลแยกเพศ

หญิงชายหญิงชาย  

--  มกีารจัดการความรูเรื่องมิติมกีารจัดการความรูเรื่องมิติ

หญิงชายอยางเปนระบบหญิงชายอยางเปนระบบ  

ทุกสํานักทุกสํานัก//กองกอง  

ทุกสํานักทุกสํานัก//กองกอง

ปงบประมาณปงบประมาณ  25502550  

เปนตนไปเปนตนไป

ปงบประมาณปงบประมาณ  25502550  

เปนตนไปเปนตนไป

ตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  สศอสศอ..  ประจําปประจําป  25502550 -- 25542554



สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1313

กลยุทธกลยุทธ  

((กลยุทธหลักกลยุทธหลัก//

กลยุทธรองกลยุทธรอง))

แผนงานแผนงาน//โครงการโครงการ//

กิจกรรมกิจกรรม  

ตัวชี้วัดตัวชี้วัด  แผนงานแผนงาน//

โครงการโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

หนวยงานหนวยงาน

ที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบ  

ระยะเวลาระยะเวลา  55  ปป              

((พพ..ศศ.. 25502550--2554)2554)

44. . ดานการสรางดานการสราง

เครือขายเครือขาย

11. . เขารวมประชุมเขารวมประชุม

สัมมนาในเรื่องการสัมมนาในเรื่องการ

สงเสริมความเสมอสงเสริมความเสมอ

ภาคระหวางหญงิภาคระหวางหญงิ

ชายชาย  กับหนวยงานกับหนวยงาน

ภายในและภายนอกภายในและภายนอก  

--  มีกิจกรรมการมีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนความรูแลกเปลี่ยนความรู  

ความเขาใจเกี่ยวกับความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาทและความเสมอบทบาทและความเสมอ

ภาคหญิงชายระหวางภาคหญิงชายระหวาง

หนวยงานทัง้ภายในหนวยงานทัง้ภายใน

และภายนอกและภายนอก  

ทุกสํานักทุกสํานัก//

กองกอง  

ปงบประมาณปงบประมาณ  

25502550  เปนตนไปเปนตนไป

ตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายตารางแผนแมบทดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย  สศอสศอ..  ประจําปประจําป  25502550 -- 25542554



สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1414

จบการนําเสนอจบการนําเสนอ

ขอขอบพระคณุขอขอบพระคณุ


	แผนแม่บทด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย�สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม�กระทรวงอุตสาหกรรม�ปีงบประมาณ   2550 - 2554 
	2.  วิสัยทัศน์�        เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมบทบาทและความ�เสมอภาคระหว่างหญิงชาย ของผู้รับบริการ และเจ้าห

