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ลกัษณะส ำคญัขององค์กร 

11..  ลกัษณะองค์กรลกัษณะองค์กร     
ก. ลกัษณะพืน้ฐำนของส่วนรำชกำร 

(1)   
- พนัธกจิหรือหน้ำทีต่ำมกฎหมำยของส่วนรำชกำรคืออะไรบ้ำง (#) 

 1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการดา้นการพฒันาอุตสาหกรรมรวมทั้งจดัท า
แผนพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ  
 2. เสนอแนะนโยบาย ก าหนดท่าที แนวทางความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวา่ง
ประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากบัองคก์ารหรือหน่วยงานต่างประเทศดา้นอุตสาหกรรม  
 3. ศึกษาวเิคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการก าหนดนโยบาย การ
วางแผนการพฒันาอุตสาหกรรม และการแกปั้ญหาหรือพฒันาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 4. วเิคราะห์ วจิยั คาดการณ์แนวโนม้ และเตือนภยัดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพฒันาอุตสาหกรรม  
 6. ก าหนดนโยบายการส ารวจ การเก็บรักษา การใชป้ระโยชน์ขอ้มูลดา้นอุตสาหกรรม จดัท า
ดชันีอุตสาหกรรม และท าหนา้ท่ีเป็นศูนยส์ารสนเทศดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

77. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานเศรษฐกิจ. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานเศรษฐกิจ
อุตสาหกอุตสาหกรรมรรม   หรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 - มีแนวทำงและวธีิกำรอย่ำงไรในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร (#)   

แนวทางและวิธีการ ท่ีส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้บริการ ทั้ง ด้ำนนโยบำย/แผน/ด้ำนนโยบำย/แผน/

ยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์    ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย ด้ำนองค์ควำมรู้เศรษฐกจิอุตสำหกรด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย ด้ำนองค์ควำมรู้เศรษฐกจิอุตสำหกรรมรม  ดงัน้ี 
1. กลุ่มผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงอุตสำหกรรม  ( ดา้นนโยบาย/แผน/ยทุธศาสตร์  ดา้น

สารสนเทศและขอ้มูลเตือนภยั ดา้นองคค์วามรู้เศรษฐกิจอุตสาหกรรม)  น าเสนอโดยเอกสาร  ช้ีแจงดว้ยวาจา 
และการประชุมหารือ   

2. กลุ่มหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง เช่น ส่วนราชการภายใน และส่วนราชการภายนอกกระทรวง
อุตสาหกรรม      น าเสนอโดย เอกสาร  ช้ีแจงดว้ยวาจา/ทางโทรศพัท ์  ประชุมหารือ   Road show/
นิทรรศการ/สัมมนา    Web site  และเอกสารเผยแพร่ อ่ืนๆ  

3. กลุ่ม ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม  น าเสนอโดยเอกสาร  ช้ีแจงดว้ยวาจา/ทางโทรศพัท ์ 
เวทีประชุมหารือ   Road show/นิทรรศการ/สัมมนา  Web site  และเอกสารเผยแพร่ 

(2) วสัิยทศัน์ เป้ำประสงค์หลัก ค่ำนิยม และวฒันธรรมของส่วนรำชกำรคืออะไร  
  วสัิยทัศน์วสัิยทัศน์      ““เป็นองคก์รช้ีน าการพฒันาอุตสาหกรรมเป็นองคก์รช้ีน าการพฒันาอุตสาหกรรม””  
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เป้ำประสงค์หลัก  
1)นโยบาย/แผน/ยทุธศาสตร์อุตสาหกรรม ท่ีสามารถพฒันาอุตสาหกรรมให้เติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

          2)ขอ้มูลอุตสาหกรรม/รายงานท่ีมีการเผยแพร่เป็นท่ียอมรับ ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละ
มีการน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย รวมทั้งสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัเตือนภยัภาคอุตสาหกรรม   
                       3)สร้างฐานความรู้ในการพฒันาอุตสาหกรรมอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

วฒันธรรมวฒันธรรม   ใชห้ลกัวชิาการ ปฏิบติังานใหเ้กิดผลส าเร็จ   
ค่ำนิยม    “จริยธรรมน าคน  พฒันาตนเป็นนิจ  สร้างมิตรร่วมงาน ปฏิบติังานเชิงรุก”  

1) จริยธรรม ( เนน้ความถูกตอ้ง มีคุณธรรม  คิดดี ท าดี เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร  มีจิตส านึกท่ีดี
ต่อสังคม ) 

2) พฒันาตน ท างานแบบมืออาชีพ (ขวนขวายใฝ่รู้ ประยกุตสู่์การท างาน  มีความรับผิดชอบ
และจรรยาบรรณ ผลิตผลงานท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ผูรั้บบริการใชค้วามรู้  ขอ้เทจ็จริงมากกวา่ความรู้สึก)  

3) การท างานเป็นทีม /ความเป็นหน่ึง ( การยอมรับซ่ึงกนัและกนัและผสานความคิดท่ีแตกต่าง- 
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ยดืหยุน่ ผอ่นปรน และเป็นก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั 

4)  ท างานเชิงรุก (ท างานอยา่งสร้างสรรค ์ท างานรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์    
 (3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลำกรในส่วนรำชกำรเป็นอย่ำงไร เช่น ระดับกำรศึกษำ อำยุ สำยงำน ระดับ

ต ำแหน่ง ข้อก ำหนดพเิศษในกำรปฎบิัติงำน เป็นต้น (#)  

ขอ้มูลประเภทขอ้มูลประเภท//ระดบัระดบั//สายงานสายงาน//ระดบัการศึกษาระดบัการศึกษา//อายเุฉล่ียของขา้ราชการส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอายเุฉล่ียของขา้ราชการส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   
* - ขอ้ก าหนดเป็นไปตามระเบียบขอ้ก าหนดของส่วนราชการ 

ประเภทต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง จ ำนวน วุฒิกำรศึกษำ   อำยุเฉลีย่ 

  คน ต ่ำกว่ำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

นักบริหำร สูง 1 - - 1 - 53 
นักบริหำร ตน้ 2 - - 1 1 52.5 
อ ำนวยกำร สูง 3 - 2 1 - 55 
อ ำนวยกำร ตน้ 3 - 3 - - 51.6 
วชิำกำร เช่ียวชาญ 3 - - 2 1   46.6  
วชิำกำร ช านาญการพิเศษ 29 - 11 18 - 48.5 
วชิำกำร ช านาญการ 53  - 23 30  -  39.8  
วชิำกำร ปฏิบติัการ 19 - 8 11 - 30.1 
ทัว่ไป ช านาญงาน 16 9 7 - - 47.6 
ทัว่ไป ปฏิบติังาน 2 1- 1- - -  29.5  

รวม 131 10 55 64 2 45.4 
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   - สศอ.ไม่มีขอ้ก าหนดพิเศษดา้นสุขภาพและความปลอดภยั   

((44))  ส่วนรำชกำรมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญอะไรบ้ำง ในกำรให้บริกำร
และกำรปฏิบัติงำน (#)   

1) เทคโนโลยี   มีมีระบบงานสารสนเทศท่ีทนัสมยัระบบงานสารสนเทศท่ีทนัสมยั   เช่น  เช่น  SSooffttwwaarree  เฉพาะท่ีใชใ้นการค านวณดชันีเฉพาะท่ีใชใ้นการค านวณดชันี
อุตสาหกรรม และการพยากรณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบบอุตสาหกรรม และการพยากรณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ระบบ  IInntteerrnneett   และ และ IInnttrraanneett   ee--lliibbrraarryy   ระบบตู้ระบบตู้
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ระบบหนงัสือเวยีนอิเล็กทรอนิกส์  และระบบท าเนียบสมาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ระบบหนงัสือเวยีนอิเล็กทรอนิกส์  และระบบท าเนียบสมาชิกสภาอุตสาหกรรม ชิกสภาอุตสาหกรรม 
IInntteelllliiggeennccee  UUnniitt   เป็นตน้เป็นตน้ 

2) อุปกรณ์  มี โทรศพัท ์เคร่ืองโทรสาร  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  เคร่ืองปร้ินเตอร์  Hardware ท่ีใชใ้นการ
ดูแลระบบฐานขอ้มูลทั้งหมด เช่น Server  LAN  Notebook  PC 

3) ส่ิงอ านวยความสะดวก  ห้องประชุม  ห้อง PMQA และ ห้อง KM  ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 
กระดานข่าว  ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ระบบเสียงตามสาย  ยานพาหนะ 

(5) ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส ำคัญอะไรบ้ำง (#) (ให้ระบุเฉพำะที่
ส ำคัญทีเ่กีย่วข้องกบักำรส่งมอบบริกำรหลกัของส่วนรำชกำรเท่ำน้ัน)  

11..   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมารส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. พ.ศ. 22555511 

22..   กฎกระทรวงวา่ดว้ยการแจง้ขอ้มูลการประกอบกิจการโรงงานกฎกระทรวงวา่ดว้ยการแจง้ขอ้มูลการประกอบกิจการโรงงาน     พพ ..ศศ ..  22554444  ลงวนัท่ี ลงวนัท่ี 1188  
ตุลาคมตุลาคม  22554444    ก าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี ก าหนดใหผู้ป้ระกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 22  หรือจ าพวกท่ี หรือจ าพวกท่ี 33    ((แจง้ขอ้มูลรายเดือน ตามแบบ แจง้ขอ้มูลรายเดือน ตามแบบ 
ร.ง.ร.ง.88  และขอ้มูลรายปีตามแและขอ้มูลรายปีตามแบบ ร.ง.บบ ร.ง.99  ภายในก าหนดเวลาภายในก าหนดเวลา) 

3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  ก าหนดแบบแจง้ขอ้มูลรายเดือน (แบบ ร.ง.8)  
พ.ศ. 2545 ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2545   (ก าหนดวธีิแจง้ขอ้มูลรายเดือน) 

44..   ประกาศส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประกาศส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   เร่ืองเร่ือง     การรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบการรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบ
กิจการโรงงานกิจการโรงงานรายเดือน ลงวนัท่ี รายเดือน ลงวนัท่ี 1177  มิถุนายน มิถุนายน 22554455      ((ก าหนดรายละเอียดท่ีอยูแ่ละช่องทางการส่งขอ้มูลรายก าหนดรายละเอียดท่ีอยูแ่ละช่องทางการส่งขอ้มูลราย
เดือนเดือน))  

 55..   ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพฒันาอุตสาหกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 22554411  ลงวนัท่ี ลงวนัท่ี 
1133  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 22554411  และฉบบัท่ี และฉบบัท่ี 22    ลงวนัท่ี ลงวนัท่ี 2233  ตุลาคม ตุลาคม 22554488   

 66..  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง วธีิการในการขออนุมติัน าเขา้ช้ินส่วนรถยนตท่ี์มีถ่ินม เร่ือง วธีิการในการขออนุมติัน าเขา้ช้ินส่วนรถยนตท่ี์มีถ่ิน
ก าเนิดจากญ่ีปุ่นโดยไดรั้บสิทธิช าระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจกัรไทยและญ่ีปุ่นส าหรับความก าเนิดจากญ่ีปุ่นโดยไดรั้บสิทธิช าระภาษีตามความตกลงระหว่างราชอาณาจกัรไทยและญ่ีปุ่นส าหรับความ
เป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจ เป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจ ((JJTTEEPPAA))  ลงวนัท่ี  ลงวนัท่ี  11  พฤศจิกายน พฤศจิกายน 22555500 
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ข. ควำมสัมพนัธ์ภำยในภำยนอกองค์กร 
 (6) โครงสร้ำงองค์กร และ วธีิกำรจัดกำรทีแ่สดงถึงกำรก ำกบัดูแลตนเองทีด่ีเป็นเช่นใด 

โครงสร้ำงส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกจิอุตสำหกรรม 

 

รองผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผูเ้ช่ียวชาญ 

ศูนยส์ารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ส านกัวจิยัเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 

ส านกับริหารกลาง 

ส านกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค ส านกันโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 
 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวา่งประเทศ 
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ส ำนักงำนเศรษฐกจิอุตสำหกรรมมีกำรก ำกบัดูแลตนเองที่ดีแบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ดังนี้ส ำนักงำนเศรษฐกจิอุตสำหกรรมมีกำรก ำกบัดูแลตนเองที่ดีแบ่งออกเป็น 4 ด้ำน ดังนี้   
1. นโยบำยด้ำนรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 

1) มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรคส์ังคมท่ีดี  
แนวทำงปฏิบัติ 
- จดักิจกรรม สร้างสรรค ์ช่วยเหลือสังคม อยา่งสม ่าเสมอ  โดยครอบคลุมการสนบัสนุน

จารีตประเพณีและศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามของสังคม  
-  จดักิจกรรมใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมท่ีดีข้ึน  โดยเนน้การ

ท างานร่วมกนักบัชุมชน เป็นมิตร และสอดคลอ้งกบัประโยชน์สังคมส่วนรวม 
2) มุ่งมัน่ รักษาและส่งเสริม คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
แนวทางปฏิบติั 
- การจดักิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ให ้บุคลากรในองคก์รมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น การ

ประหยดัพลงังาน การจดัซ้ือสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
2. นโยบำยด้ำนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1) มุ่งมัน่ในการสร้างจิตส านึกในการใหบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

แนวทางปฏิบติั 
- การเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ แก่ผูรั้บบริการอยา่งสม ่าเสมอผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น  ระบบ

สารสนเทศ  บอร์ดประกาศภายในส านกังาน  
-  รณรงคใ์หเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนมีจิตส านึกในการใหบ้ริการท่ีดี  
2) สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียผา่นช่องทาง

ต่าง ๆ  
แนวทางปฏิบติั 
- จดัให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ/ขอ้ร้องเรียน/ ในการพฒันาระบบการ

บริหารจดัการภายในองคก์ร 
3. นโยบำยด้ำนองค์กำร 

1) ส่งเสริมใหเ้กิดระบบคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบติังานราชการ 
แนวทางปฏิบติั 
- ใหค้วามรู้เก่ียวกบัขอ้บงัคบั ระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบติังาน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการให้

เกิดผลสัมฤทธ์ิในทางท่ีดีกว่าเสมอแก่บุคลากรทุกระดบัโดยผลกัดนัทุกหน่วยงานให้มุ่งเน้นพฒันาตนเอง
ตลอดเวลา 
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แนวทางปฏิบติั 
- ใชด้ชันีวดัผลการปฏิบติังาน (KPI) ท่ีมีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นเคร่ืองมือในการ

วางแผนและควบคุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 
3) ส่งเสริมให้เกิดความคุม้ค่าของการใช้งบประมาณเน้นการจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง

จ ากดัตามล าดบัความส าคญัเชิงยทุธศาสตร์ 
แนวทางปฏิบติั 
- การจดัท าค าของบประมาณประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของส านกังานฯ  และ

จดัล าดบัความส าคญั 
4)  ส่งเสริมให้มีการจดัท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) ท่ีชดัเจนตามแผนยุทธศาสตร์

ของหน่วยงานภาครัฐ 
แนวทางปฏิบติั 
- จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีระดบักรม/ส านกั/ศูนย  ์

4. นโยบำยด้ำนผู้ปฏิบัติงำน 
1) ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง  
แนวทางปฏิบติั 
- พฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพื่อสร้างคุณค่าต่องาน

และ บุคลากรภายในองคก์าร 
2) ส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังานมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
แนวทางปฏิบติั 
- ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้างเสริมสุขภาพและความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูป้ฏิบติังาน เช่น ตรวจ

สุขภาพประจ าปี 
- ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้เหมาะสม  

  

  ((77))     ส่วนรำชกำรหรือองค์กรทีเ่กีย่วข้องกนัในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกันมีหน่วยงำน
ใดบ้ำง มีบทบำทอย่ำงไรในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน (#) 

-  ขอ้ก าหนดท่ีส าคญัในการปฏิบติังานร่วมกนัมีอะไรบา้ง   
-  มีแนวทางและวธีิการส่ือสารระหวา่งกนัอยา่งไร 
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ด้ำนกำรจัดท ำนโยบำยและแผน 

ส่วนรำชกำร / 
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

บทบำทหน้ำทีใ่นกำรปฏบิัติ
ร่วมกนั 

ข้อก ำหนดทีส่ ำคญัในกำร
ปฏิบัตงิำนร่วมกนั 

แนวทำงและวธีิกำรส่ือสำร
ระหว่ำงกนั 

1. ส่วนราชการ องคก์รหน่วยงานอ่ืน 
สถาบนัการศึกษา สมาคมภาคเอกชน ท่ี
เก่ียวขอ้งต่อการจดัท าแผน/นโยบาย/
มาตรการ พฒันาอุตสาหกรรม 

- มีบทบาทในการใหข้อ้มูล 
ขอ้เทจ็จริง ความตอ้งการ 
ปัญหาอุปสรรค ในการจดัท า
แผน/ยทุธศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรม 
- เป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น 

- แผนท่ีไดมี้ความเหมาะสม
และสามารถน าไปปฏิบติัได ้
- ยดึถือประโยชนข์อง
ประเทศชาติเป็นส าคญั 
- ขอ้มูลท่ีได ้
มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว  
ครอบคลุม ทนัตอ่เหตุการณ์  

- ประชุม 
- อภิปราย  
- ระดมขอ้คิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ 

2. ส่วนราชการ องคก์รและหน่วยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวขอ้งต่อการน าแผน/นโยบาย/มาตรการ 
ไปปฏิบติั (หน่วยงานท่ีปฏิบติัข้ึนอยูก่บั
แผน) 

- ประสาน ติดตาม ประเมินผล
การน านโยบาย/แผน ไปปฏิบติั 
 

มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว  
ครอบคลุม ทนัตอ่เหตุการณ์  
 

- ประชุมช้ีแจง 
- เอกสารรายงานผลความ
คืบหนา้ตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
 ด้ำนกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 

ส่วนรำชกำร / 
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

บทบำทหน้ำทีใ่นกำรปฏบิัตร่ิวมกนั 
ข้อก ำหนดทีส่ ำคญัในกำร

ปฏิบัตงิำนร่วมกนั 
แนวทำงและวธีิกำรส่ือสำร

ระหว่ำงกนั 
- ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดั - ประสาน/จดัเก็บขอ้มูล

อุตสาหกรรมจากสถาน
ประกอบการในจงัหวดัต่างๆ 

ขอ้มูลท่ีได ้
มีความถูกตอ้ง รวดเร็ว  
ครอบคลุม ทนัตอ่เหตุการณ์  

- จดัประชุมช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินงาน 
- ติดต่อประสานงานทาง
โทรศพัทต์ามก าหนดเวลา 
- จดัส่งขอ้มูลทางโทรสาร 
ทางไปรษณีย ์ทาง
อิเลคทรอนิคส์ 

- ผูป้ระกอบกิจการอุตสาหกรรม รายงานขอ้มูลตามแบบ ร.ง.8 ร.ง.9  
 

วธีิการและรายละเอียด
ขอ้มูลตามกฎกระทรวง การ
แจง้ขอ้มูลการประกอบ
กิจการโรงงานพ.ศ. 2544 

- จดัส่งขอ้มูลทางโทรสาร 
ทางไปรษณีย ์ทาง
อิเลคทรอนิคส์ 
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ส่วนรำชกำร / 
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง 

บทบำทหน้ำทีใ่นกำรปฏบิัตร่ิวมกนั 
ข้อก ำหนดทีส่ ำคญัในกำร

ปฏิบัตงิำนร่วมกนั 
แนวทำงและวธีิกำรส่ือสำร

ระหว่ำงกนั 
 

- สถาบนัอิสระภายใตก้ ากบัของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ 
สถาบนัยานยนต ์ 
สถาบนัไฟฟ้า 
สถาบนัส่ิงทอ 
สถาบนัอาหาร 
สถาบนัเหลก็ 
สถาบนั ISO 

ร่วมจดัท าฐานขอ้มูลเชิงลึกรวมทั้ง
สนบัสนุนระบบการเตือนภยั
อุตสาหกรรมรายสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

- จดัท าแผนปฏิบติังาน
ประจ าปี 
- ส ารวจและจดัเก็บตาม
โครงสร้างขอ้มูลท่ีก าหนด 
ใหท้นัสมยั และเพียงพอ ต่อ
การน าไปวเิคราะห์และ
เตือนภยัภาคอุตสาหกรรม 
- มีการเช่ือมโยงฐานขอ้มูล
และใหบ้ริการขอ้มูล
อุตสาหกรรมรายสาขา ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
- มีการก าหนดระดบัชั้น
ของการเขา้ถึงขอ้มูล 

- ประชุมหารือผา่น
คณะกรรมการก ากบัดูแล 
ติดตาม การด าเนินงานของ  
สถาบนั ฯ 
- ประสานการด าเนินงาน
ระดบัเจา้หนา้ท่ีทางโทรศพัท์
อิเลคทรอนิคส์ การพบปะ
หารือ  

3. หน่วยงานวจิยั - ศึกษา/วจิยั/จดัเก็บขอ้มูล/
ประมวลผล/ติดตามประเมินผล/
ร่วมด าเนินการเพ่ือ สนบัสนุนการ
ด าเนินงานของ สศอ. 

- ขอบเขตงานและการส่ง
มอบงานตามสญัญา 

- ประชุมหารือ 
- ประสานงาน 
 

 (8)  - กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนรำชกำรคือใครบ้ำง (#) 
  - กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่ำนีม้ีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญอะไรบ้ำง 

(#)  
 - แนวทำงและวธีิกำรส่ือสำรระหว่ำงกนัคืออะไร (#) 

กลุ่มผู้รับบริกำร 
 

บริกำรทีใ่ห้ 
ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวงั 

แนวทำงและวธีิกำร
ส่ือสำรระหว่ำงกนั 

1. กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
- ดา้นนโยบาย/แผน/ยทุธศาสตร์ 
- ดา้นสารสนเทศและขอ้มูลเตือนภยั  
- ดา้นองคค์วามรู้เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

- ขอ้เสนอแนะดา้นนโยบาย/
แผน/ยทุธศาสตร์ การพฒันา
อุตสาหกรรม 

- จะตอ้งมีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ก าหนดขอบเขต ตวัช้ีวดั ท่ีชดัเจน 
มีการติดตามประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ือง 
- ผูป้ระกอบการมีส่วนร่วมตั้งแต่
ตน้ในกระบวนการจดัท าแผน/
นโยบาย  
  

- น าเสนอโดยเอกสาร/
ช้ีแจงดว้ยวาจา/ ประชุม
หารือ 
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กลุ่มผู้รับบริกำร 
 

บริกำรทีใ่ห้ 
ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวงั 

แนวทำงและวธีิกำร
ส่ือสำรระหว่ำงกนั 

สารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและขอ้มูลเตือน
ภยั 

--  จะตอ้งมีความถูกตอ้ง ทนัสมยั จะตอ้งมีความถูกตอ้ง ทนัสมยั 
และทนัสถานการณ์และทนัสถานการณ์ 

- น าเสนอโดยเอกสาร/
ช้ีแจงดว้ยวาจา/ ประชุม
หารือ 

องคค์วามรู้ดา้นเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  

- จะตอ้งทนัสถานการณ์ สามารถ
พฒันาไปสู่การก าหนดเป็น
นโยบาย /แผน/ยทุธศาสตร์ การ
พฒันาตามภารกิจของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- น าเสนอโดยเอกสาร/
ช้ีแจงดว้ยวาจา/ ประชุม
หารือ 

2. กลุ่มหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เช่น 
ส่วนราชการภายใน และส่วนราชการ
ภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม  
-ดา้นนโยบาย/แผน/ยทุธศาสตร์ 
-ดา้นสารสนเทศและขอ้มูลเตือนภยั  
-ดา้นองคค์วามรู้เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

- นโยบาย/แผน/ยทุธศาสตร์ 
การพฒันาอุตสาหกรรม 

- จะตอ้งมีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ก าหนดขอบเขต ตวัช้ีวดั ท่ีชดัเจน 
สามารถน าไปปฏิบติัได ้

- น าเสนอโดยเอกสาร 
- น าเสนอในเวทีประชุม
หารือ 

- ขอ้เสนอแนะขอ้คิดเห็น ท่าที  - สามารถแกไ้ขปัญหาและ
สอดคลอ้งแนวนโยบายของ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
- มีเหตุและผลตามหลกัวชิาการ 
- มีความเป็นธรรม เป็นผลดีต่อ
ส่วนรวมต่อประเทศชาติ 
 - เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

- น าเสนอโดยเอกสาร 
- น าเสนอในเวทีประชุม
หารือ 
 

สารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและขอ้มูลเตือน
ภยั 

- จะตอ้งมีความถูกตอ้งทนัเวลา
และทนัสถานการณ์  
- เขา้ใจง่ายและน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
- มีบทวเิคราะห์ท่ีตรงตามความ
ตอ้งการใหม้ากข้ึน 

1. เผยแพร่โดยเอกสาร 
2. จดัแถลงข่าว 
3. Web site  
 

3. กลุ่ม ผูป้ระกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 
-ดา้นนโยบาย/แผน/ยทุธศาสตร์ 
-ดา้นสารสนเทศและขอ้มูลเตือนภยั  
-ดา้นองคค์วามรู้เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  

- นโยบาย/แผน/ยทุธศาสตร์ 
การพฒันาอุตสาหกรรม 
 
 

- จะตอ้งมีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
- แกไ้ขปัญหาอยา่งไดผ้ล 

- น าเสนอในเวทีประชุม
หารือ 
- Road show /สมัมนา 
- เอกสารเผยแพร่ 
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กลุ่มผู้รับบริกำร 
 

บริกำรทีใ่ห้ 
ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวงั 

แนวทำงและวธีิกำร
ส่ือสำรระหว่ำงกนั 

 ดา้นสารสนเทศและขอ้มูลเตือน
ภยั 

- จะตอ้งมีความถูกตอ้ง ทนัเวลา  
และทนัสถานการณ์  
- เขา้ใจง่ายและน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
- มีบทวเิคราะห์ใหม้ากข้ึน 

1. เผยแพร่โดยเอกสาร 
2. จดัแถลงข่าว 
3. Web site  
 

  
  

กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บริการท่ีไดใ้ชป้ระโยชน ์
ความตอ้งการ/ 
ความคาดหวงั 

แนวทางและวธีิการ
ส่ือสารระหวา่งกนั 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
ผูป้ระกอบการในภาคการคา้
และบริการ  
สถาบนัการศึกษาธนาคาร
และสถาบนัการเงิน 

สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และขอ้มูลเตือนภยั 

- จะตอ้งมีความถูกตอ้ง
ทนัเวลาและทนัสถานการณ์  
- เขา้ใจง่ายและน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
- มีบทวเิคราะห์ท่ีตรงตาม
ความตอ้งการใหม้ากข้ึน 

1. เผยแพร่โดยเอกสาร 
2. จดัแถลงข่าว 
3. Web site  

2. ส่ิอมวลชน - นโยบาย/แผน/ยทุธศาสตร์ การ
พฒันาอุตสาหกรรม 
- ดา้นสารสนเทศและขอ้มูลเตือนภยั 

- น่าสนใจ เขา้ใจง่าย 
- ทนัสมยัและทนัสถานการณ์  

- จดัแถลงข่าว 
- ข่าวแจก 

3. บุคลากรภายใน สศอ. 
 

 - นโยบายและการจดัการ
ภายในองคก์รท่ีชดัเจน 
- การสนบัสนุนระหวา่ง
หน่วยงานในองคก์รท่ีเพียงพอ
และรวดเร็ว 

- ประชุมหารือ 
- เสียงตามสาย 
- เอกสารเผยแพร่ 
- ติดบอร์ด 
- Web site 

  

22..  ควำมท้ำทำยต่อองค์กรควำมท้ำทำยต่อองค์กร   
 เป็นการตอบค าถาม เพื่ออธิบายถึงสภาพการแข่งขนั ความทา้ทายท่ีส าคญัในเชิงยุทธศาสตร์ และ
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ 
ก. สภำพกำรแข่งขัน 

(9)           --  สภาพการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วสภาพการแข่งขนัทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใดนราชการเป็นเช่นใด  (ใหส่้วนราชการ(ใหส่้วนราชการ
ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ) ตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ)     

- ประเภทการแข่งขนั และจ านวนคู่แข่งขนัในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด  
- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าวเม่ือ

เปรียบเทียบกบัคู่แข่งเป็นอยา่งไร  
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ประเภท 
กำรแข่งขนั 

คู่แข่ง ประเดน็กำรแข่งขัน 
ผลกำรด ำเนินงำนใน

ปัจจุบันเมือ่เปรียบเทยีบ
กบัคู่แข่ง 

ปัจจยัส ำคญัทีท่ ำให้
ประสบควำมส ำเร็จ 

1. การแข่งขนัภายใน 
ประเทศ 
- ดา้นนโยบาย/แผน/
ยทุธศาสตร์ การพฒันา
อุตสาหกรรม 

- ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ  (สศช.) 

- การผลกัดนัยทุธศาสตร์ 
การพฒันาอุตสาหกรรม
น าไปสู่การปฏิบติั 

- สศช. มีงบประมาณเป็น
กลไก เคร่ืองมือในการ
ผลกัดนัแผนไปสู่การ
ปฏิบติัไดผ้ล 

- กลไก เคร่ืองมือใน
การผลกัดนัแผนไปสู่
การปฏิบติั 
 

- ส านกังานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (สสว.) 

- แผนและยทุธศาสตร์ 
การพฒันาอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

- สสว. ไดน้ ากลไก 
เคร่ืองมือในการผลกัดนั
แผนไปสู่การปฏิบติั
ไดผ้ล 
- สสว.ไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนจ านวนมาก
และต่อเน่ือง 

- กลไก เคร่ืองมือใน
การผลกัดนัแผนไปสู่
การปฏิบติั 
 

- ขอ้มูลสารสนเทศ
อุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

- หน่วยงานอ่ืนสามารถ
น าขอ้มูล สศอ.ไปใชไ้ด ้

- มีฐานขอ้มูลท่ี
ครบถว้นทนัสมยั 
- มีบุคลากรและ
ทรัพยากรพร้อม 

- สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (สอท.) 

- ดชันีอุตสาหกรรม 
 

- สอท.ประกาศดชันี
ความเช่ือมัน่ก่อน สศอ.
ประกาศดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรม 

- มีความรวดเร็วและ
แม่นย  า 

 - ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

- ดชันีอุตสาหกรรม 
 

- ธปท.ไดรั้บการน าไป
อา้งอิงมากกวา่ 

- มีความรวดเร็วและ
แม่นย  า 

- หน่วยวจิยัของเอกชน 
เช่น ศูนยว์จิยักสิกรไทย
ฯลฯ 
 

- ผลงานวจิยั  
- รายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

- งานวจิยัของเอกชนมี
ความเฉพาะเจาะจงใน
เชิงธุรกิจ 

- มีฐานขอ้มูลท่ี
ครบถว้นทนัสมยั 
- มีบุคลากรและ
ทรัพยากรพร้อม 
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ประเภท 
กำรแข่งขนั 

คู่แข่ง ประเดน็กำรแข่งขัน 
ผลกำรด ำเนินงำนใน

ปัจจุบันเมือ่เปรียบเทยีบ
กบัคู่แข่ง 

ปัจจยัส ำคญัทีท่ ำให้
ประสบควำมส ำเร็จ 

2. การแข่งขนัภายนอก
ประเทศ 
- ดา้นนโยบาย/แผน
ยทุธศาสตร์ 
 
- ดา้นสารสนเทศ 
- ดา้น Knowledge Center 

- ประเทศมำเลเซีย  
ไดแ้ก่  Malaysian 
Industrial Development 
Authority (MIDA) 
 
- ประเทศ 
ออสเตรเลยี 
ไดแ้ก่ Australian Public 
Service Commission 
และหน่วยงานดา้นสถิติ  

ดา้นนโยบาย/ยทุธศาสตร์ 
 
 
 
- ขอ้มูลสารสนเทศ 
- Knowledge Center 

อยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ทบทวน 
 
 
 
อยูร่ะหวา่งการพิจารณา
ผลการด าเนินงาน 

อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาทบทวน 
 
 
 
อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาทบทวน 
 
 
 
 

 
 (10)   --ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหส่้วนราชปัจจยัส าคญัท่ีท าใหส่้วนราชการประสบความส าเร็จเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัคืออะไร การประสบความส าเร็จเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัคืออะไร   
1.บุคลากร เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถมีศกัยภาพในกาปฏิบติังาน 
2.ระบบงบประมาณเอ้ือต่อการวา่จา้งท่ีปรึกษา 
3.สถาบนัอิสระ  ภายใตก้ าบดูแลของกระทรวงอุตสาหกรมเป็นเครือข่ายส าคญัต่อการปฏิบติังาน 

-ปัจจยัแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงมีผลต่อสภาพการแข่งขนัของส่วนราชการคืออะไร  
1 ดา้นสังคมและวฒันธรรม (Socio-culture)   การยอมรับและเช่ือถือของหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการใความร่วมือส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน   
 2.ดา้นเทคโนโลย ี ((TTeecchhnnoollooggyy)    เทคโนโลยแีละขอ้มูลข่าวเทคโนโลยแีละขอ้มูลข่าวสารมีการเปล่ียนแปลงอยา่งสารมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว ส่งผลใหน้โยบายต่างๆ ท่ีเสนอแนะอาจไม่ทนัต่อเหตุการณ์และขอ้มูลขาดความน่าเช่ือถือรวดเร็ว ส่งผลใหน้โยบายต่างๆ ท่ีเสนอแนะอาจไม่ทนัต่อเหตุการณ์และขอ้มูลขาดความน่าเช่ือถือ 
  3. ดา้นเศรษฐกิจ 3. ดา้นเศรษฐกิจ ((EEccoonnoommiicc))     ภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนท าใหก้ารด าเนินงานในเชิงนโยบายมีภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนท าใหก้ารด าเนินงานในเชิงนโยบายมี

ความยากล าบากความยากล าบาก  
4. ดา้นกฎหมายและการเมือง   (Politic and Legal)   เช่น 

- การจ ากดัอตัราก าลงัของภาครัฐ ท าให้ สศอ. ไม่สามารถปรับอตัราก าลงัเพิ่มในจ านวนท่ี 
สศอ. สมควรจะมีได ้  

-ขอ้จ ากดัในดา้นงบประมาณของประเทศท าใหไ้ม่สามารถขยายบทบาทไดใ้นขอบข่ายท่ีควร
จะเป็น   
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- นโยบายระดบักระทรวงขาดความต่อเน่ือง และชดัเจน ส่งผลต่อการปฏิบติังาน    
- ความไม่แน่นอนในระบบการบริหารของฝ่ายการเมือง ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในการ

ปฏิบติังานของส่วนราชการ    
- การเมืองเขา้มามีอิทธิพลต่อการท างานของ สศอ. ท าให้ตอ้งทุ่มเทเวลาการท างานกบังาน

เฉพาะกิจมากกวา่งานตามภารกิจหลกั   
 

 (11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ทีใ่ดบ้ำง  
    (12) ข้อจ ำกดัในกำรได้มำซ่ึงข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้ำง (ถ้ำมี) 

ประเภทกำรแข่งขัน คู่แข่ง 
แหล่งข้อมูลเชิง

เปรียบเทยีบ และข้อมูล
เชิงแข่งขัน 

ข้อจ ำกดัในกำรได้มำซ่ึง
ข้อมูล 

 
1. การแข่งขนัภายใน 
ประเทศ 
- ดา้นนโยบาย/แผน/
ยทุธศาสตร์ การพฒันา
อุตสาหกรรม 

- ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  (สศช.) 

- สศช. 
- ส านกังาน กพร. 
- สลค. 

- ขอ้มูลบางส่วนไม่มี 
- ขอ้มูลไม่เปิดเผย 

- ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (สสว.) 

- สสว. 
- ส านกังบประมาณ 

- ขอ้มูลบางส่วนไม่มี 
- ขอ้มูลไม่เปิดเผย 

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) - สอท. 
- ม.หอการคา้ 

- ขอ้มูลบางส่วนไม่มี 
- ขอ้มูลไม่เปิดเผย 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) - ธปท. - ขอ้มูลบางส่วนไม่มี 
- ขอ้มูลไม่เปิดเผย 

- หน่วยวจิยัของเอกชน เช่น ศูนยว์จิยักสิกร
ไทยฯลฯ 

- หน่วยวจิยัของเอกชนแต่
ละแห่ง 

- ขอ้มูลบางส่วนไม่มี 
- ขอ้มูลไม่เปิดเผย 

2. การแข่งขนัภายนอก
ประเทศ 
-ดา้นนโยบาย 
-ดา้นสารสนเทศ 
 

1. ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ไดแ้ก่ 
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา้ 
4. ประเทศมาเลเซีย ไดแ้ก่  Malaysian 
Industrial Development Authority (MIDA) 

องคก์รระหวา่งประเทศ  
หรือบริษทัขอ้มูลระหวา่ง
ประเทศ 
 
 

- ตอ้งใชง้บประมาณใน
การจดัซ้ือขอ้มูล 
- ขอ้มูลไม่เปิดเผย 

ข. ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 
 (13) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรคืออะไร (#)    

ความทา้ทายดา้นพนัธกิจ ( ดา้นนโยบาย  ดา้นสารสนเทศ  ดา้นงานศึกษาวจิยั)  คือ คือ   
1) มีนโยบายท่ีชดัเจน น่าเช่ือถือ และบรรลุผลส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
2) มีระบบเตือนภยัท่ีมีความรวดเร็วแม่นย  าและทนัการณ์ เป็นท่ียอมรับและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง  
3) มีผลงานวจิยัดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดบัประเทศ  

  



14 

 

ความทา้ยดา้นปฏิบติัการ    คือคือ  

 - มีการจดัท านโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ อยา่งบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  - มีกลไกและเคร่ืองมือในการผลกัดนั ติดตาม ประเมินผล นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์ ไปสู่
การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลดา้นขอ้มูลสารสนเทศ 
  - มีระบบเตือนภยัท่ีมีศกัยภาพ และสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

- มีการใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศไปยงักลุ่มเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

  - มีองคค์วามรู้สนบัสนุนงานวจิยัระดบัประเทศ 
  - มีเครือข่าย/พนัธมิตร ท่ีมีศกัยภาพในการวจิยัดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นท่ียอมรับทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน 

- พฒันาขีดความสามารถของ สศอ. ในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของกระแส
โลกาภิวฒัน์ (ดา้นโครงสร้าง IT กระบวนงาน)  

ความทา้ทายดา้นทรัพยากรบุคคล 
- บุคลากรมี Competency ตามต าแหน่งและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานภายในองคก์ร 
- บุคลากรยดึค่านิยมองคก์รเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน  

ค. ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
 (14) แนวทำงและวธีิกำรในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของส่วนรำชกำร เพื่อให้เกิดผลกำรด ำเนินกำร

ทีด่ีอย่ำงต่อเน่ืองมีอะไรบ้ำง (#)   
แนวทำงและวธีิกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของส่วนรำชกำร 

มีการจดัท าค ารับรองฯ และระบบติดตามผล  โดยมี KPI ระดบักรม และส านกั/กอง รวมทั้งมี
แผนพฒันาปรับปรุงการบริหารจดัการ สศอ. ประจ าปี อยา่งต่อเน่ือง เช่น  

1. มีการติดตามการด าเนินงานเพื่อน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุง/เร่งรัดการท างาน 
1.1 มีการติดตามประจ าเดือน ตามแผนปฏิบติัการโดยท่ีประชุมผูบ้ริหาร 
1.2 มีการติดตามประจ าเดือนตามแผนงบประมาณโดยคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณ 
1.3 มีการติดตามงานตามค ารับรองฯเป็นระยะ 6, 9, 12 เดือน โดยคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ สศอ.  
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2. แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานระดบัปฏิบติัการอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
- สร้างวฒันธรรมองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร (จริยธรรม มืออาชีพ ท างานเป็นทีม 

ท างานเชิงรุก)  
- พฒันาภาวะผูน้ าตั้งแต่ผูบ้ริหารระดบักลางข้ึนไป 
- สร้างความเขา้ใจและกระตุน้ใหบุ้คลากรภายในองคก์รใหส้อดรับกบัภาพลกัษณ์ใหม่ของ สศอ. 
- ทบทวนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทุกปี 
- มีคณะท างานส่งเสริมกิจกรรมลูกคา้สัมพนัธ์ (CRM) เพื่อสร้างความพึงพอใจใหผู้รั้บบริการ  
- พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard และพฒันาสมรรถนะ 

(Competency) รองรับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่  
- พฒันาระบบติดตามงานโครงการส าคญั ดว้ยระบบ IT  
- บริหารจดัการความรู้ (KM) ทั้งในระดบักรมและส านกั 
- ปรับปรุงกระบวนงาน สร้างคุณค่าและกระบวนงานสนบัสนุนทุกส านกั/กอง 

3. แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานระดบังาน/กิจกรรม/โครงการ ส าคญั 
3.1 เช่ือมต่อขอ้มูลกบัสถาบนัต่างๆ โดยใช ้เทคโนโลยขีอง Web Services 
3.2 ปรับปรุงการจดัท าดชันีอุตสาหกรรมตามความเห็นของคณะอนุกรรมการดชันี

อุตสาหกรรม ซ่ึงมีภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นคณะอนุกรรมการฯ 
 (15) ภำยในองค์กรมีแนวทำงในกำรเรียนรู้ขององค์กรและมีกำรแลกเปลีย่นควำมรู้อย่ำงไร (#) 

แนวทำงในกำรเรียนรู้ขององค์กร-มี Knowledge Center  มีแผน KM  
สร้างองคก์รฐานความรู้ (Knowledge-Based and Learning Organization, e-library, CoP )  

มีการจดัท าแผน KM และด าเนินงานตามแผน โดยมีกิจกรรมส าคญั เช่น  เสียงตามสาย CoP   e-library   ดูงาน   
ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น วารสาร บอร์ด   เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยตอ้งรับรู้
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้นต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติัราชการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้าง
วสิัยทศัน์ และปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการในสังกดั ใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกนั   ประกอบดว้ย    

- พฒันาระบบขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งการแลกเปล่ียนความรู้  เพื่อจดัท า
รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีเป็นมาตรฐาน 

--  สร้างผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวเิคราะห์ภาวะและเตือนภยัอุตสาหกรรม พฒันารายงานภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีมีความน่าเช่ือถือของผูใ้ชบ้ริการ  

 

***************** 

 


