
การส ารวจข้อเสนอการยกระดับภาพลักษณ์และปฏิรูป

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

6 กุมภาพันธ์ 2562
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การส ารวจข้อ เสนอการยกระดับภาพลักษณ์ฯ

บุคลากรใน สศอ. Online / Offline
4–8 

กุมภาพันธ์ 62 60 คน

เป้าหมาย ลักษณะ จ านวนผู้ตอบกลับช่วงเวลา

1. ถ้า สศอ. จะยกระดับภาพลักษณ์ หรือปฏิรูปองค์การ ท่านคิดว่า 

เรื่องใดส าคัญที่สุด หรือควรด าเนินการก่อน

2. จากข้อ 1 ท่านคิดว่าควรจะท าอย่างไร
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27%

72%

2%

หญิง 43 คน

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

ชาย 16 คน

อื่น ๆ     1 คน

เพศ

ระดับ

ข้าราชการ 32 คน  ร้อยละ 53.3
หน.กลุ่ม  14 คน   ร้อยละ 23.3
ผอ./ผชช. 5 คน   ร้อยละ 8.3

อื่น ๆ       5 คน  ร้อยละ 8.3
พรก./ลป.  4 คน  ร้อยละ 6.7

ระยะเวลาท างานที่ สศอ.
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ผลส ารวจ

LOGO

ผลงานของ สศอ.

ยูนิฟอร์ม

สร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่
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Rebrand

ผู้น า

นโยบาย

การร่วมมือ/
ยอมรับ

โครง
สร้าง

บุคลากรผลผลิต

ประชา
สัมพันธ์

Smart 
Office

สถานที่

ประชาสัมพันธ์ 11 คน ร้อยละ 18

บุคลากร 10 คน ร้อยละ 17

Smart Office10 คน ร้อยละ 17

ผลผลิต/ผลงาน 9 คน ร้อยละ 15

นโยบาย/ค่านิยม 8 คน ร้อยละ 13

การร่วมมือ/ยอมรับ 5 คน ร้อยละ  8

สถานที/่ยูนิฟอร์ม 3 คน ร้อยละ  5

บทบาทผู้น า 2 คน ร้อยละ  3

 โครงสร้าง 2 คน ร้อยละ  3
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ผู้น า นโยบาย ร่วมมือ โครงสร้าง บุคลากร ผลผลิต
ประชา
สัมพันธ์

Smart
Office

สถานที่

ต่ ากว่า 5 ปี

5 - 10 ปี

11 - 20 ปี

มากกว่า 20 ปี

27.3%

13.6% 13.6% 13.6%
18.2%

4.5% 4.5% 4.5%

42.9%
28.6%

14.3% 14.3%

27.8%
22.2% 22.2%

5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6%

30.8%
23.1%

15.4% 15.4%
7.7% 7.7%
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 จัดประกวดออกแบบโลโก้ (บุคคลภายนอก)
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ สศอ. เป็นที่รู้จัก

เช่น บทความ, หนังสือพิมพ์, ร่วมสนุกทาง Social 
Media

 กิจกรรม CSR เช่น วิ่งการกุศล ปลูกป่า บริจาค
สิ่งของ จัดคอนเสิร์ต

ประชาสัมพันธ์ บุคลากร

Smart Office ผลผลิต
 โครงการ OIE Smart Office
 Paperless / สารบรรณ Paperless
 ดูงานบริษัทชั้นน า
 การให้บริการออนไลน์ / On mobile
 ประกวดนวัตกรรมรายกอง/กลุ่ม
 พัฒนาการท างานที่บ้าน

 พัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
 พัฒนาสู่ Smart People
 อบรมเพิ่มเติมความรู้ที่จ าเป็น/ใหม่ ๆ
 การส่งเสริมให้จัดท า/ประกวดผลงาน
 ระบบการบริหาร/พัฒนาบุคคล (คัดเลือก, บริหาร, 

พัฒนา, ประเมินผล, ความก้าวหน้า)

 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในการพัฒนานโยบาย
 ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ /ให้

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบ
 ส่ือสารให้เข้าใจได้ง่าย/ น่าสนใจ/ สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

/Infographics
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THANK YOU

06/02/2019

กพบ.สศอ.


