แบบฟอร์มที่ 5
แบบฟอร์มรายงานผลการจ ัดทาล ักษณะสาค ัญขององค์กร

รายงานผลการจ ัดทา
ล ักษณะสาค ัญขององค์กร
สาน ักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ลักษณะสำคัญขององค์ กร
1. ลักษณะองค์ กร
ก. ลักษณะพืน้ ฐำนของส่ วนรำชกำร
(1)
- พันธกิจหรือหน้ ำทีต่ ำมกฎหมำยของส่ วนรำชกำรคืออะไรบ้ ำง (#)
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดทา
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กาหนดท่าที แนวทางความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรื อหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษาวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการกาหนดนโยบาย การ
วางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจยั คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่ งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. กาหนดนโยบายการสารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ขอ้ มูลด้านอุตสาหกรรม จัดทา
ดัชนีอุตสาหกรรม และทาหน้าที่เป็ นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของสานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม หรื อตามที่กระทรวงหรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
- มีแนวทำงและวิธีกำรอย่ ำงไรในกำรให้ บริกำรแก่ ผ้ ูรับบริกำร (#)
แนวทางและวิธี ก าร ที่ ส านัก งานเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมให้บ ริ ก าร ทั้ง ด้ ำ นนโยบำย/แผน/
ยุทธศำสตร์ ด้ ำนสำรสนเทศและข้ อมูลเตือนภัย ด้ ำนองค์ ควำมรู้ เศรษฐกิจอุตสำหกรรม ดังนี้
1. กลุ่มผู้บริหำรระดับสู งของกระทรวงอุตสำหกรรม ( ด้านนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ ด้าน
สารสนเทศและข้อมูลเตือนภัย ด้านองค์ความรู ้เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) นาเสนอโดยเอกสาร ชี้แจงด้วยวาจา
และการประชุมหารื อ
2. กลุ่มหน่ วยงำนที่เกีย่ วข้ อง เช่น ส่ วนราชการภายใน และส่ วนราชการภายนอกกระทรวง
อุตสาหกรรม นาเสนอโดย เอกสาร ชี้แจงด้วยวาจา/ทางโทรศัพท์ ประชุมหารื อ Road show/
นิทรรศการ/สัมมนา Web site และเอกสารเผยแพร่ อื่นๆ
3. กลุ่ม ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม นาเสนอโดยเอกสาร ชี้แจงด้วยวาจา/ทางโทรศัพท์
เวทีประชุมหารื อ Road show/นิทรรศการ/สัมมนา Web site และเอกสารเผยแพร่
(2) วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ หลัก ค่ ำนิยม และวัฒนธรรมของส่ วนรำชกำรคืออะไร
วิสัยทัศน์ “เป็ นองค์กรชี้นาการพัฒนาอุตสาหกรรม”
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เป้ำประสงค์ หลัก
1)นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรม ที่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
2)ข้อมูลอุตสาหกรรม/รายงานที่มีการเผยแพร่ เป็ นที่ยอมรับ ตรงต่อความต้องการของผูใ้ ช้และ
มีการนาไปใช้อย่างแพร่ หลาย รวมทั้งสามารถใช้เป็ นตัวชี้ วดั เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
3)สร้างฐานความรู้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
วัฒนธรรม
ใช้หลักวิชาการ ปฏิบตั ิงานให้เกิดผลสาเร็ จ
ค่ ำนิยม
“จริ ยธรรมนาคน พัฒนาตนเป็ นนิจ สร้างมิตรร่ วมงาน ปฏิบตั ิงานเชิงรุ ก”
1)จริ ยธรรม ( เน้นความถูกต้อง มีคุณธรรม คิดดี ทาดี เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร มีจิตสานึกที่ดี
ต่อสังคม )
2)พัฒนาตน ทางานแบบมืออาชีพ (ขวนขวายใฝ่ รู ้ ประยุกต์สู่การทางาน มีความรับผิดชอบ
และจรรยาบรรณ ผลิตผลงานที่ดีที่สุดให้แก่ผรู ้ ับบริ การใช้ความรู ้ ข้อเท็จจริ งมากกว่าความรู ้สึก)
3)การทางานเป็ นทีม /ความเป็ นหนึ่ง ( การยอมรับซึ่ งกันและกันและผสานความคิดที่แตกต่างสนับสนุนซึ่ งกันและกัน ยืดหยุน่ ผ่อนปรน และเป็ นกาลังใจซึ่ งกันและกัน
4) ทางานเชิงรุ ก (ทางานอย่างสร้างสรรค์ ทางานรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกรในส่ วนรำชกำรเป็ นอย่ ำงไร เช่ น ระดับกำรศึกษำ อำยุ สำยงำน ระดับ
ตำแหน่ ง ข้ อกำหนดพิเศษในกำรปฎิบัติงำน เป็ นต้ น (#)
ข้อมูลประเภท/ระดับ/สายงาน/ระดับการศึกษา/อายุเฉลี่ยของข้าราชการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* - ข้อกาหนดเป็ นไปตามระเบียบข้อกาหนดของส่ วนราชการ
ประเภทตำแหน่ ง

ระดับตำแหน่ ง
สู ง
ต้น
สู ง
ต้น
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ปฏิบตั ิการ
ชานาญงาน
ปฏิบตั ิงาน

นักบริหำร
นักบริหำร
อำนวยกำร
อำนวยกำร
วิชำกำร
วิชำกำร
วิชำกำร
วิชำกำร
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
รวม

จำนวน
คน
1
2
3
3
3
29
53
19
16
2
131

วุฒิกำรศึกษำ
ต่ำกว่ำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท
1
1
2
1
3
2
11
18
23
30
8
11
9
7
1110
55
64
2

อำยุเฉลีย่
ปริญญำเอก
1
1
2

53
52.5
55
51.6
46.6
48.5
39.8
30.1
47.6
29.5
45.4

- สศอ.ไม่มีขอ้ กาหนดพิเศษด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย
(4) ส่ วนรำชกำรมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่สำคัญอะไรบ้ ำง ในกำรให้ บริกำร
และกำรปฏิบัติงำน (#)
1) เทคโนโลยี มีระบบงานสารสนเทศที
ระบบงานสารสนเทศที่ทนั สมัย เช่น Software เฉพาะที่ใช้ในการคานวณดัชนี
อุตสาหกรรม และการพยากรณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบบ Internet และ Intranet e-library ระบบตู้
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสื อเวียนอิเล็กทรอนิกส์ และระบบทาเนียบสมาชิกสภาอุตสาหกรรม
Intelligence Unit เป็ นต้น
2) อุปกรณ์ มี โทรศัพท์ เครื่ องโทรสาร เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องปริ้ นเตอร์ Hardware ที่ใช้ในการ
ดูแลระบบฐานข้อมูลทั้งหมด เช่น Server LAN Notebook PC
3) สิ่ งอานวยความสะดวก ห้องประชุ ม ห้อง PMQA และ ห้อง KM ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
กระดานข่าว สื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ระบบเสี ยงตามสาย ยานพาหนะ
(5) ส่ วนรำชกำรดำเนินกำรภำยใต้ กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที่สำคัญอะไรบ้ ำง (#) (ให้ ระบุเฉพำะที่
สำคัญทีเ่ กีย่ วข้ องกับกำรส่ งมอบบริกำรหลักของส่ วนรำชกำรเท่ ำนั้น)
1. กฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2551
2. กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2544 กาหนดให้ผปู ้ ระกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 หรื อจาพวกที่ 3 (แจ้งข้อมูลรายเดือน ตามแบบ
ร.ง.8 และข้อมูลรายปี ตามแบบ ร.ง.9 ภายในกาหนดเวลา)
าหนดเวลา
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง.8)
พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 เมษายน 2545 (กาหนดวิธีแจ้งข้อมูลรายเดือน)
4. ประกาศสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เรื่ อง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
กิจการโรงงานรายเดือน ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2545 (กาหนดรายละเอียดที่อยูแ่ ละช่องทางการส่ งข้อมูลราย
เดือน)
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ งชาติ พ.ศ. 2541 ลงวันที่
13 พฤศจิกายน 2541 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2548
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง วิธีการในการขออนุ มตั ินาเข้าชิ้นส่ วนรถยนต์ที่มีถิ่น
กาเนิ ดจากญี่ปุ่นโดยได้รับสิ ทธิ ชาระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสาหรับความ
เป็ นหุ น้ ส่ วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
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ข. ควำมสั มพันธ์ ภำยในภำยนอกองค์ กร
(6) โครงสร้ ำงองค์ กร และ วิธีกำรจัดกำรทีแ่ สดงถึงกำรกำกับดูแลตนเองทีด่ ีเป็ นเช่ นใด
โครงสร้ ำงสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

รองผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร

สานักบริ หารกลาง

ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

สานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

สานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

สานักวิจยั เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
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สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมมีกำรกำกับดูแลตนเองที่ดีแบ่ งออกเป็ น 4 ด้ ำน ดังนี้
1. นโยบำยด้ ำนรัฐ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม
1) มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี
แนวทำงปฏิบัติ
- จัดกิจกรรม สร้างสรรค์ ช่วยเหลือสังคม อย่างสม่าเสมอ โดยครอบคลุมการสนับสนุ น
จารี ตประเพณี และศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม
- จัดกิจกรรมให้ผบู ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมที่ดีข้ ึน โดยเน้นการ
ทางานร่ วมกันกับชุมชน เป็ นมิตร และสอดคล้องกับประโยชน์สังคมส่ วนรวม
2) มุ่งมัน่ รักษาและส่ งเสริ ม คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แนวทางปฏิบตั ิ
- การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ บุคลากรในองค์กรมีจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อม เช่น การ
ประหยัดพลังงาน การจัดซื้ อสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2. นโยบำยด้ ำนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
1) มุ่งมัน่ ในการสร้างจิตสานึ กในการให้บริ การที่ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
แนวทางปฏิบตั ิ
- การเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ แก่ผรู ้ ับบริ การอย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ระบบ
สารสนเทศ บอร์ดประกาศภายในสานักงาน
- รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสานึกในการให้บริ การที่ดี
2) สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
แนวทางปฏิบตั ิ
- จัดให้มีช่องทางรั บฟั งความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรี ยน/ ในการพัฒนาระบบการ
บริ หารจัดการภายในองค์กร
3. นโยบำยด้ ำนองค์ กำร
1) ส่ งเสริ มให้เกิดระบบคุณธรรม จริ ยธรรม ในการปฏิบตั ิงานราชการ
แนวทางปฏิบตั ิ
- ให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
2) สร้ างระบบการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการให้
เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ในทางที่ ดีกว่าเสมอแก่ บุคลากรทุ กระดับโดยผลักดันทุ กหน่ วยงานให้มุ่งเน้นพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา
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แนวทางปฏิบตั ิ
- ใช้ดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้อย่างชัดเจน เป็ นเครื่ องมือในการ
วางแผนและควบคุมผลการดาเนินงาน และมีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
3) ส่ งเสริ มให้เกิ ดความคุ ม้ ค่าของการใช้งบประมาณเน้นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัดตามลาดับความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิบตั ิ
- การจัดทาคาของบประมาณประจาปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของสานักงานฯ และ
จัดลาดับความสาคัญ
4) ส่ งเสริ มให้มีการจัดทาแผนการดาเนิ นงาน (Action Plan) ที่ชดั เจนตามแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานภาครัฐ
แนวทางปฏิบตั ิ
- จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ระดับกรม/สานัก/ศูนย์
4. นโยบำยด้ ำนผู้ปฏิบัติงำน
1) ให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่ อง
แนวทางปฏิบตั ิ
- พัฒนาความรู ้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่ อง เพื่อสร้างคุณค่าต่องาน
และ บุคลากรภายในองค์การ
2) ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
แนวทางปฏิบตั ิ
- ส่ งเสริ มกิจกรรมที่สร้างเสริ มสุ ขภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น ตรวจ
สุ ขภาพประจาปี
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม
(7) ส่ วนรำชกำรหรือองค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ องกันในกำรให้ บริกำรหรือส่ งมอบงำนต่ อกันมีหน่ วยงำน
ใดบ้ ำง มีบทบำทอย่ำงไรในกำรปฏิบัติงำนร่ วมกัน (#)
- ข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันมีอะไรบ้าง
- มีแนวทางและวิธีการสื่ อสารระหว่างกันอย่างไร
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ด้ ำนกำรจัดทำนโยบำยและแผน
ส่ วนรำชกำร /
องค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ส่วนราชการ องค์กรหน่วยงานอื่น
สถาบันการศึกษา สมาคมภาคเอกชน ที่
เกี่ยวข้องต่อการจัดทาแผน/นโยบาย/
มาตรการ พัฒนาอุตสาหกรรม

2. ส่วนราชการ องค์กรและหน่วยงานอื่น ที่
เกี่ยวข้องต่อการนาแผน/นโยบาย/มาตรการ
ไปปฏิบตั ิ (หน่วยงานที่ปฏิบตั ิข้ ึนอยูก่ บั
แผน)

บทบำทหน้ ำทีใ่ นกำรปฏิบัติ
ร่ วมกัน
- มีบทบาทในการให้ขอ้ มูล
ข้อเท็จจริ ง ความต้องการ
ปั ญหาอุปสรรค ในการจัดทา
แผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม
- เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมแสดง
ความคิดเห็น
- ประสาน ติดตาม ประเมินผล
การนานโยบาย/แผน ไปปฏิบตั ิ

ข้ อกำหนดทีส่ ำคัญในกำร
ปฏิบัตงิ ำนร่ วมกัน
- แผนที่ได้มีความเหมาะสม
และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
- ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็ นสาคัญ
- ข้อมูลที่ได้
มีความถูกต้อง รวดเร็ ว
ครอบคลุม ทันต่อเหตุการณ์

แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำร
ระหว่ ำงกัน
- ประชุม
- อภิปราย
- ระดมข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ

มีความถูกต้อง รวดเร็ ว
ครอบคลุม ทันต่อเหตุการณ์

- ประชุมชี้แจง
- เอกสารรายงานผลความ
คืบหน้าตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

ด้ ำนกำรให้ บริกำรสำรสนเทศ
ส่ วนรำชกำร /
องค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ อง
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

- ผูป้ ระกอบกิจการอุตสาหกรรม

บทบำทหน้ ำทีใ่ นกำรปฏิบัตริ ่ วมกัน
- ประสาน/จัดเก็บข้อมูล
อุตสาหกรรมจากสถาน
ประกอบการในจังหวัดต่างๆ

รายงานข้อมูลตามแบบ ร.ง.8 ร.ง.9
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ข้ อกำหนดทีส่ ำคัญในกำร แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำร
ปฏิบัตงิ ำนร่ วมกัน
ระหว่ ำงกัน
ข้อมูลที่ได้
- จัดประชุมชี้แจงแนว
มีความถูกต้อง รวดเร็ ว
ทางการดาเนินงาน
ครอบคลุม ทันต่อเหตุการณ์ - ติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์ตามกาหนดเวลา
- จัดส่งข้อมูลทางโทรสาร
ทางไปรษณี ย ์ ทาง
อิเลคทรอนิคส์
วิธีการและรายละเอียด
- จัดส่งข้อมูลทางโทรสาร
ข้อมูลตามกฎกระทรวง การ ทางไปรษณี ย ์ ทาง
แจ้งข้อมูลการประกอบ
อิเลคทรอนิคส์
กิจการโรงงานพ.ศ. 2544

ส่ วนรำชกำร /
องค์ กรทีเ่ กีย่ วข้ อง

บทบำทหน้ ำทีใ่ นกำรปฏิบัตริ ่ วมกัน

- สถาบันอิสระภายใต้กากับของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่
สถาบันยานยนต์
สถาบันไฟฟ้ า
สถาบันสิ่ งทอ
สถาบันอาหาร
สถาบันเหล็ก
สถาบัน ISO

ร่ วมจัดทาฐานข้อมูลเชิงลึกรวมทั้ง
สนับสนุนระบบการเตือนภัย
อุตสาหกรรมรายสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. หน่วยงานวิจยั

- ศึกษา/วิจยั /จัดเก็บข้อมูล/
ประมวลผล/ติดตามประเมินผล/
ร่ วมดาเนินการเพื่อ สนับสนุนการ
ดาเนินงานของ สศอ.

(8)

ข้ อกำหนดทีส่ ำคัญในกำร
ปฏิบัตงิ ำนร่ วมกัน

แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำร
ระหว่ ำงกัน

- จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน
ประจาปี
- สารวจและจัดเก็บตาม
โครงสร้างข้อมูลที่กาหนด
ให้ทนั สมัย และเพียงพอ ต่อ
การนาไปวิเคราะห์และ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
- มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
และให้บริ การข้อมูล
อุตสาหกรรมรายสาขา ที่มี
ประสิ ทธิภาพ
- มีการกาหนดระดับชั้น
ของการเข้าถึงข้อมูล
- ขอบเขตงานและการส่ง
มอบงานตามสัญญา

- ประชุมหารื อผ่าน
คณะกรรมการกากับดูแล
ติดตาม การดาเนินงานของ
สถาบัน ฯ
- ประสานการดาเนินงาน
ระดับเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์
อิเลคทรอนิคส์ การพบปะ
หารื อ

- ประชุมหารื อ
- ประสานงาน

- กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยหลักของส่ วนรำชกำรคือใครบ้ ำง (#)
- กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยเหล่ ำนีม้ ีควำมต้ องกำรและควำมคำดหวังที่สำคัญอะไรบ้ ำง

(#)
- แนวทำงและวิธีกำรสื่ อสำรระหว่ำงกันคืออะไร (#)
กลุ่มผู้รับบริกำร
1. กลุ่มผูบ้ ริ หารระดับสูงของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
- ด้านนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์
- ด้านสารสนเทศและข้อมูลเตือนภัย
- ด้านองค์ความรู ้เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

บริกำรทีใ่ ห้
- ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย/
แผน/ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อุตสาหกรรม
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ควำมต้ องกำร/
แนวทำงและวิธีกำร
ควำมคำดหวัง
สื่อสำรระหว่ ำงกัน
- จะต้องมีความเหมาะสม
- นาเสนอโดยเอกสาร/
สอดคล้องกับสถานการณ์
ชี้แจงด้วยวาจา/ ประชุม
กาหนดขอบเขต ตัวชี้วดั ที่ชดั เจน หารื อ
มีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง
- ผูป้ ระกอบการมีส่วนร่ วมตั้งแต่
ต้นในกระบวนการจัดทาแผน/
นโยบาย

กลุ่มผู้รับบริกำร

บริกำรทีใ่ ห้
สารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและข้อมูลเตือน
ภัย
องค์ความรู ้ดา้ นเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

- นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์
2. กลุ่มหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้ อง เช่น
ส่วนราชการภายใน และส่วนราชการ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม
-ด้านนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์
-ด้านสารสนเทศและข้อมูลเตือนภัย - ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น ท่าที
-ด้านองค์ความรู ้เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

สารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและข้อมูลเตือน
ภัย

3. กลุ่ม ผูป้ ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
-ด้านนโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์
-ด้านสารสนเทศและข้อมูลเตือนภัย
-ด้านองค์ความรู ้เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

- นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรม
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ควำมต้ องกำร/
ควำมคำดหวัง
- จะต้องมีความถูกต้อง ทันสมัย
และทันสถานการณ์

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ ำงกัน
- นาเสนอโดยเอกสาร/
ชี้แจงด้วยวาจา/ ประชุม
หารื อ

- จะต้องทันสถานการณ์ สามารถ
พัฒนาไปสู่การกาหนดเป็ น
นโยบาย /แผน/ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาตามภารกิจของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- จะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์
กาหนดขอบเขต ตัวชี้วดั ที่ชดั เจน
สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
- สามารถแก้ไขปั ญหาและ
สอดคล้องแนวนโยบายของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
- มีเหตุและผลตามหลักวิชาการ
- มีความเป็ นธรรม เป็ นผลดีต่อ
ส่วนรวมต่อประเทศชาติ
- เหมาะสมกับสถานการณ์
- จะต้องมีความถูกต้องทันเวลา
และทันสถานการณ์
- เข้าใจง่ายและนาไปใช้
ประโยชน์ได้
- มีบทวิเคราะห์ที่ตรงตามความ
ต้องการให้มากขึ้น
- จะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์
- แก้ไขปั ญหาอย่างได้ผล

- นาเสนอโดยเอกสาร/
ชี้แจงด้วยวาจา/ ประชุม
หารื อ

- นาเสนอโดยเอกสาร
- นาเสนอในเวทีประชุม
หารื อ
- นาเสนอโดยเอกสาร
- นาเสนอในเวทีประชุม
หารื อ

1. เผยแพร่ โดยเอกสาร
2. จัดแถลงข่าว
3. Web site

- นาเสนอในเวทีประชุม
หารื อ
- Road show /สัมมนา
- เอกสารเผยแพร่

กลุ่มผู้รับบริกำร

กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

ควำมต้ องกำร/
ควำมคำดหวัง
ด้านสารสนเทศและข้อมูลเตือน - จะต้องมีความถูกต้อง ทันเวลา
ภัย
และทันสถานการณ์
- เข้าใจง่ายและนาไปใช้
ประโยชน์ได้
-มีบทวิเคราะห์ให้มากขึ้น
บริกำรทีใ่ ห้

ความต้องการ/
ความคาดหวัง

บริ การที่ได้ใช้ประโยชน์

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผูป้ ระกอบการในภาคการค้า
และบริ การ
สถาบันการศึกษาธนาคาร
และสถาบันการเงิน

สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และข้อมูลเตือนภัย

2. สิ่ อมวลชน

- นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาอุตสาหกรรม
- ด้านสารสนเทศและข้อมูลเตือนภัย

3. บุคลากรภายใน สศอ.

แนวทำงและวิธีกำร
สื่อสำรระหว่ ำงกัน
1. เผยแพร่ โดยเอกสาร
2. จัดแถลงข่าว
3. Web site

แนวทางและวิธีการ
สื่ อสารระหว่างกัน

- จะต้องมีความถูกต้อง
ทันเวลาและทันสถานการณ์
- เข้าใจง่ายและนาไปใช้
ประโยชน์ได้
- มีบทวิเคราะห์ที่ตรงตาม
ความต้องการให้มากขึ้น
- น่าสนใจ เข้าใจง่าย
- ทันสมัยและทันสถานการณ์

1. เผยแพร่ โดยเอกสาร
2. จัดแถลงข่าว
3. Web site

- นโยบายและการจัดการ
ภายในองค์กรที่ชดั เจน
- การสนับสนุนระหว่าง
หน่วยงานในองค์กรที่เพียงพอ
และรวดเร็ ว

- ประชุมหารื อ
- เสี ยงตามสาย
- เอกสารเผยแพร่
- ติดบอร์ด
- Web site

- จัดแถลงข่าว
- ข่าวแจก

2. ควำมท้ำทำยต่ อองค์ กร
เป็ นการตอบคาถาม เพื่อ อธิ บายถึ งสภาพการแข่งขัน ความท้าทายที่สาคัญในเชิ งยุทธศาสตร์ และ
ระบบการปรับปรุ งผลการดาเนินการของส่ วนราชการ
ก. สภำพกำรแข่ งขัน
(9) - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่ วนราชการเป็ นเช่นใด (ให้ส่วนราชการ
ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่ วนราชการ)
- ประเภทการแข่งขัน และจานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็ นเช่นใด
- ประเด็ น การแข่ ง ขัน คื อ อะไร และผลการด าเนิ น การปั จ จุ บ ัน ในประเด็ น ดั ง กล่ า วเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งเป็ นอย่างไร
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ประเภท
กำรแข่ งขัน
1. การแข่งขันภายใน
ประเทศ
- ด้านนโยบาย/แผน/
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อุตสาหกรรม

คู่แข่ ง

ประเด็นกำรแข่ งขัน

- สานักงานคณะกรรมการ - การผลักดันยุทธศาสตร์
พัฒนาการเศรษฐกิจและ การพัฒนาอุตสาหกรรม
สังคมแห่งชาติ (สศช.)
นาไปสู่การปฏิบตั ิ
- สานักงานส่งเสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.)

ผลกำรดำเนินงำนใน
ปัจจุบันเมือ่ เปรียบเทียบ
กับคู่แข่ ง

- สศช. มีงบประมาณเป็ น - กลไก เครื่ องมือใน
กลไก เครื่ องมือในการ การผลักดันแผนไปสู่
ผลักดันแผนไปสู่การ
การปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิได้ผล

- แผนและยุทธศาสตร์
- สสว. ได้นากลไก
การพัฒนาอุตสาหกรรม เครื่ องมือในการผลักดัน
ขนาดกลางและขนาดย่อม แผนไปสู่การปฏิบตั ิ
ได้ผล
- สสว.ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจานวนมาก
และต่อเนื่อง
- ข้อมูลสารสนเทศ
- หน่วยงานอื่นสามารถ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง นาข้อมูล สศอ.ไปใช้ได้
และขนาดย่อม

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (สอท.)

- ดัชนีอุตสาหกรรม

- ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย

- ดัชนีอุตสาหกรรม

- หน่วยวิจยั ของเอกชน
เช่น ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย
ฯลฯ

- ผลงานวิจยั
- รายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
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ปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้
ประสบควำมสำเร็จ

- สอท.ประกาศดัชนี
ความเชื่อมัน่ ก่อน สศอ.
ประกาศดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม
- ธปท.ได้รับการนาไป
อ้างอิงมากกว่า
- งานวิจยั ของเอกชนมี
ความเฉพาะเจาะจงใน
เชิงธุรกิจ

- กลไก เครื่ องมือใน
การผลักดันแผนไปสู่
การปฏิบตั ิ

- มีฐานข้อมูลที่
ครบถ้วนทันสมัย
- มีบุคลากรและ
ทรัพยากรพร้อม
- มีความรวดเร็ วและ
แม่นยา

- มีความรวดเร็ วและ
แม่นยา
- มีฐานข้อมูลที่
ครบถ้วนทันสมัย
- มีบุคลากรและ
ทรัพยากรพร้อม

ประเภท
กำรแข่ งขัน
2. การแข่งขันภายนอก
ประเทศ
- ด้านนโยบาย/แผน
ยุทธศาสตร์

คู่แข่ ง
- ประเทศมำเลเซีย
ได้แก่ Malaysian
Industrial Development
Authority (MIDA)

- ด้านสารสนเทศ
- ประเทศ
- ด้าน Knowledge Center ออสเตรเลีย
ได้แก่ Australian Public
Service Commission
และหน่วยงานด้านสถิติ

ประเด็นกำรแข่ งขัน
ด้านนโยบาย/ยุทธศาสตร์

- ข้อมูลสารสนเทศ
- Knowledge Center

ผลกำรดำเนินงำนใน
ปัจจุบันเมือ่ เปรียบเทียบ
กับคู่แข่ ง

ปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้
ประสบควำมสำเร็จ

อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ทบทวน

อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาทบทวน

อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ผลการดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาทบทวน

(10) -ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ส่วนราชการประสบความสาเร็ จเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันคืออะไร
1.บุคลากร เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถมีศกั ยภาพในกาปฏิบตั ิงาน
2.ระบบงบประมาณเอื้อต่อการว่าจ้างที่ปรึ กษา
3.สถาบันอิสระ ภายใต้กาบดูแลของกระทรวงอุตสาหกรมเป็ นเครื อข่ายสาคัญต่อการปฏิบตั ิงาน
-ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่ งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่ วนราชการคืออะไร
1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-culture) การยอมรับและเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการใความร่ วมือส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
2.ด้านเทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ส่ งผลให้นโยบายต่างๆ ที่เสนอแนะอาจไม่ทนั ต่อเหตุการณ์และข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือ
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ภาวะเศรษฐกิจที่ผนั ผวนทาให้การดาเนินงานในเชิงนโยบายมี
ความยากลาบาก
4. ด้านกฎหมายและการเมือง (Politic and Legal) เช่น
- การจากัดอัตรากาลังของภาครัฐ ทาให้ สศอ. ไม่สามารถปรับอัตรากาลังเพิ่มในจานวนที่
สศอ. สมควรจะมีได้
-ข้อจากัดในด้านงบประมาณของประเทศทาให้ไม่สามารถขยายบทบาทได้ในขอบข่ายที่ควร
จะเป็ น
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- นโยบายระดับกระทรวงขาดความต่อเนื่อง และชัดเจน ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
- ความไม่แน่ นอนในระบบการบริ หารของฝ่ ายการเมื อง ทาให้เกิ ดความไม่ชัดเจนในการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการ
- การเมืองเข้ามามีอิทธิ พลต่อการทางานของ สศอ. ทาให้ตอ้ งทุ่มเทเวลาการทางานกับงาน
เฉพาะกิจมากกว่างานตามภารกิจหลัก
(11) ข้ อมูลเชิ งเปรียบเทียบและข้ อมูลเชิ งแข่ งขันมีแหล่ งข้ อมูลอยู่ทใี่ ดบ้ ำง
(12) ข้ อจำกัดในกำรได้ มำซึ่งข้ อมูลเชิ งเปรียบเทียบ และข้ อมูลเชิ งแข่ งขันมีอะไรบ้ ำง (ถ้ ำมี)
ประเภทกำรแข่ งขัน
1. การแข่งขันภายใน
ประเทศ
- ด้านนโยบาย/แผน/
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อุตสาหกรรม

2. การแข่งขันภายนอก
ประเทศ
-ด้านนโยบาย
-ด้านสารสนเทศ

แหล่ งข้ อมูลเชิง
คู่แข่ ง
เปรียบเทียบ และข้ อมูล
เชิงแข่ งขัน
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
- สศช.
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
- สานักงาน กพร.
- สลค.
- สานักงานส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและ - สสว.
ขนาดย่อม (สสว.)
- สานักงบประมาณ
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) - สอท.
- ม.หอการค้า
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- ธปท.
- หน่วยวิจยั ของเอกชน เช่น ศูนย์วจิ ยั กสิ กร
ไทยฯลฯ
1. ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได้แก่
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
4. ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ Malaysian
Industrial Development Authority (MIDA)

ข้ อจำกัดในกำรได้ มำซึ่ง
ข้ อมูล
- ข้อมูลบางส่วนไม่มี
- ข้อมูลไม่เปิ ดเผย

- ข้อมูลบางส่วนไม่มี
- ข้อมูลไม่เปิ ดเผย
- ข้อมูลบางส่วนไม่มี
- ข้อมูลไม่เปิ ดเผย
- ข้อมูลบางส่วนไม่มี
- ข้อมูลไม่เปิ ดเผย
- หน่วยวิจยั ของเอกชนแต่ - ข้อมูลบางส่วนไม่มี
ละแห่ง
- ข้อมูลไม่เปิ ดเผย
องค์กรระหว่างประเทศ
- ต้องใช้งบประมาณใน
หรื อบริ ษทั ข้อมูลระหว่าง การจัดซื้อข้อมูล
ประเทศ
- ข้อมูลไม่เปิ ดเผย

ข. ควำมท้ ำทำยเชิ งยุทธศำสตร์
(13) ควำมท้ ำทำยเชิ งยุทธศำสตร์ ของส่ วนรำชกำรคืออะไร (#)
ความท้าทายด้านพันธกิจ ( ด้านนโยบาย ด้านสารสนเทศ ด้านงานศึกษาวิจยั ) คือ
1) มีนโยบายที่ชดั เจน น่าเชื่อถือ และบรรลุผลสาเร็ จ ตามเป้ าหมายที่กาหนด
2) มีระบบเตือนภัยที่มีความรวดเร็ วแม่นยาและทันการณ์ เป็ นที่ยอมรับและนาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง
3) มีผลงานวิจยั ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับประเทศ
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ความท้ายด้านปฏิบตั ิการ คือ
- มีการจัดทานโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ อย่างบูรณาการและมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
- มีกลไกและเครื่ องมือในการผลักดัน ติดตาม ประเมินผล นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ ไปสู่
การปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลด้านข้อมูลสารสนเทศ
- มีระบบเตือนภัยที่มีศกั ยภาพ และสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่ อถือ
- มีการให้บริ การข้อมูลสารสนเทศไปยังกลุ่มเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- มีองค์ความรู้สนับสนุนงานวิจยั ระดับประเทศ
- มีเครื อข่าย/พันธมิตร ที่มีศกั ยภาพในการวิจยั ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็ นที่ยอมรับทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน
- พัฒนาขีดความสามารถของ สศอ. ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวฒั น์ (ด้านโครงสร้าง IT กระบวนงาน)
ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรมี Competency ตามตาแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร
- บุคลากรยึดค่านิยมองค์กรเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ค. ระบบกำรปรับปรุ งผลกำรดำเนินกำร
(14) แนวทำงและวิธีกำรในกำรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพของส่ วนรำชกำร เพื่อให้ เกิดผลกำรดำเนินกำร
ทีด่ ีอย่ำงต่ อเนื่องมีอะไรบ้ ำง (#)
แนวทำงและวิธีกำรปรับปรุ งประสิ ทธิภำพของส่ วนรำชกำร
มีการจัดทาคารับรองฯ และระบบติดตามผล โดยมี KPI ระดับกรม และสานัก/กอง รวมทั้งมี
แผนพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการ สศอ. ประจาปี อย่างต่อเนื่อง เช่น
1. มีการติดตามการดาเนินงานเพื่อนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุ ง/เร่ งรัดการทางาน
1.1 มีการติดตามประจาเดือน ตามแผนปฏิบตั ิการโดยที่ประชุมผูบ้ ริ หาร
1.2 มีการติดตามประจาเดือนตามแผนงบประมาณโดยคณะกรรมการเร่ งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1.3 มีการติดตามงานตามคารับรองฯเป็ นระยะ 6, 9, 12 เดือน โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สศอ.
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2. แนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการดาเนินงานระดับปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่ อง ดังนี้
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (จริ ยธรรม มืออาชีพ ทางานเป็ นทีม
ทางานเชิงรุ ก)
- พัฒนาภาวะผูน้ าตั้งแต่ผบู ้ ริ หารระดับกลางขึ้นไป
- สร้างความเข้าใจและกระตุน้ ให้บุคลากรภายในองค์กรให้สอดรับกับภาพลักษณ์ใหม่ของ สศอ.
- ทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกปี
- มีคณะทางานส่ งเสริ มกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผรู้ ับบริ การ
- พัฒนาระบบบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard และพัฒนาสมรรถนะ
(Competency) รองรับการบริ หารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
- พัฒนาระบบติดตามงานโครงการสาคัญ ด้วยระบบ IT
- บริ หารจัดการความรู้ (KM) ทั้งในระดับกรมและสานัก
- ปรับปรุ งกระบวนงาน สร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุนทุกสานัก/กอง
3. แนวทางในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานระดับงาน/กิจกรรม/โครงการ สาคัญ
3.1 เชื่อมต่อข้อมูลกับสถาบันต่างๆ โดยใช้ เทคโนโลยีของ Web Services
3.2 ปรับปรุ งการจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมตามความเห็นของคณะอนุกรรมการดัชนี
อุตสาหกรรม ซึ่ งมีภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็ นคณะอนุกรรมการฯ
(15) ภำยในองค์ กรมีแนวทำงในกำรเรียนรู้ ขององค์ กรและมีกำรแลกเปลีย่ นควำมรู้ อย่ ำงไร (#)
แนวทำงในกำรเรียนรู้ ขององค์ กร-มี Knowledge Center มีแผน KM
สร้างองค์กรฐานความรู้ (Knowledge-Based and Learning Organization, e-library, CoP )
มีการจัดทาแผน KM และดาเนินงานตามแผน โดยมีกิจกรรมสาคัญ เช่น เสี ยงตามสาย CoP e-library ดูงาน
สื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น วารสาร บอร์ ด เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู ้
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีการเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน ประกอบด้วย
- พัฒนาระบบข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู ้ เพื่อจัดทา
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เป็ นมาตรฐาน
- สร้างผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ภาวะและเตือนภัยอุตสาหกรรม พัฒนารายงานภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือของผูใ้ ช้บริ การ
*****************
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