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ลักษณะสาคัญขององค์กร
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
1. ลักษณะองค์กร
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ
(1)พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย และแนวทาง วิธีการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
- พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำยของ สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม มีดังนี้
1.เสนอแนะนโยบำยแนวทำงและมำตรกำรด้ำนกำรพัฒ นำอุตสำหกรรมรวมทั้งจัดทำแผนพัฒ นำ
อุตสำหกรรมของประเทศ
2.เสนอแนะนโยบำยกำหนดท่ำทีแนวทำงควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ
รวมทั้งประชุมเจรจำกับองค์กำรหรือหน่วยงำนต่ำงประเทศด้ำนอุตสำหกรรม
3. ศึกษำวิเครำะห์เศรษฐกิจอุตสำหกรรมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรกำหนดนโยบำยกำรวำงแผนกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมและกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
4. วิเครำะห์วิจัยคำดกำรณ์แนวโน้มและเตือนภัยด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
5. ประสำนเร่งรัดติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
6. กำหนดนโยบำยกำรสำรวจกำรเกบบรักษำกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล ด้ำนอุตสำหกรรมจัดทำดัช นี
อุตสำหกรรมและทำหน้ำที่เป็นศูนย์สำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
7. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนหรือตำมที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมำย
- แนวทำงและวิธีกำรในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร
แนวทำงและวิธีกำร ที่สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมให้บริกำร ทั้งด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์/แผน/
ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย ด้ำนองค์ควำมรู้เศรษฐกิจอุตสำหกรรมดังนี้
1. กลุ่มผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงอุตสำหกรรม(ด้ำนนโยบำยยุทธศำสตร์ /แผน/ด้ำนสำรสนเทศ
และข้อมูลเตือนภัย ด้ำนองค์ควำมรู้เศรษฐกิจอุตสำหกรรม) นำเสนอโดย บันทึกชี้แจงด้วยวำจำกำรประชุมหำรือ
เอกสำรอิเลบกทรอนิกส์
2. กลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเช่น ส่วนรำชกำรภำยในและภำยนอกกระทรวงอุตสำหกรรม นำเสนอโดย
เอกสำรชี้แจงด้วยวำจำทำงโทรศัพท์ประชุมหำรือRoad showนิทรรศกำร กำรสัมมนำ Web siteและเอกสำร
เผยแพร่อื่นๆ
3. กลุ่มผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมนำเสนอโดยเอกสำรชี้แจงด้วยวำจำ/ทำงโทรศัพท์ ประชุมหำรือ
Road show นิทรรศกำร กำรสัมมนำ Web site และเอกสำรเผยแพร่(รำยละเอียดดูในข้อ 8)
(2) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร
วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์หลัก ค่ำนิยม และวัฒนธรรมของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชี้นำกำรพัฒนำอุตสำหกรรม”
เป้าประสงค์หลัก
- กระทรวงอุ ต สำหกรรมมี ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของประเทศ
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- ภำคอุตสำหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและระบบเตือนภัยที่
เป็นประโยชน์
- สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม มีองค์ควำมรู้ที่เข้มแขบงเพียงพอต่ อกำรตอบสนองเป้ำประสงค์ 1
และ 2
ค่านิยม “จริยธรรมนำคนพัฒนำตนเป็นนิจสร้ำงมิตรร่วมงำนปฏิบัติกำรเชิงรุก”
- จริยธรรม( เน้นควำมถูกต้อง มีคุณธรรมคิดดี ทำดี เป็นประโยชน์ต่อองค์กรมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม)
- พัฒ นำตน ทำงำนแบบมื ออำชีพ (ขวนขวำยใฝ่ รู้ ประยุ กต์สู่ กำรทำงำนมีควำมรับผิ ด ชอบและ
จรรยำบรรณผลิตผลงำนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับบริกำรใช้ควำมรู้ข้อเทบจจริงมำกกว่ำควำมรู้สึก)
- กำรท ำงำนเป็ น ที ม ควำมเป็ น หนึ่ ง ( กำรยอมรั บ ซึ่ ง กั น และกั น และผสำนควำมคิ ด ที่ แ ตกต่ ำ ง
สนับสนุนซึ่งกันและกันยืดหยุ่น ผ่อนปรน และเป็นกำลังใจซึ่งกันและกัน)
- ทำงำนเชิงรุก(ทำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ทำงำนรวดเรบวทันต่อเหตุกำรณ์)
วัฒนธรรม “ใช้หลักวิชำกำร ปฏิบัติงำนให้เกิดผลสำเรบจ”
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(3)ลักษณะโดยรวมของบุคลากร สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ข้อมูล ประเภท/ ระดับ /สำยงำน /ระดับกำรศึกษำ และอำยุเฉลี่ย ข้ำรำชกำรของ สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ณ วันที่ 30กันยำยน 2554
ประเภท
ระดับ
จานวน
อายุเฉลี่ย
วุฒิการศึกษา
(ตาแหน่ง)
(คน)
(ปี)
ต่ากว่า
ปริญญา
ปริญญา
ปริญญาตรี
ตรี
โท
นักบริหาร
สูง
1
59
1
นักบริหาร
ต้น
2
55
1
อานวยการ
สูง
7
53
5
2
วิชาการ
เชี่ยวชำญ
4
48.75
2
1
วิชาการ
ชำนำญกำรพิเศษ
27
49.48
10
17
วิชาการ
ชำนำญกำร
59
39.76
24
35
วิชาการ
ปฏิบัติกำร
12
30.5
8
4
ทั่วไป
ชำนำญงำน
17
47.82
11
6
รวม
129
47.91
11
55
61

ปริญญา
เอก
1
1
2

ข้อมูล ประเภท/ ระดับ /สำยงำน /ระดับกำรศึกษำ และอำยุเฉลี่ย ลูกจ้ำงประจำ พนักงำน ของ สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ณ วันที่ ณ วันที่ 30กันยำยน 2554
ประเภท
จำนวน
อำยุเฉลี่ย
วุฒิกำรศึกษำ
(คน)
(ปี)
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ลูกจ้างประจา
20
47.7
18
2
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2
37.5
2
รวม
22
42.6
18
4
-

ลักษณะสำคัญขององค์กร หน้ำที่ 3

ลักษณะสำคัญขององค์กร สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

(4) เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน
ส ำนั กงำนเศรษฐกิจ อุตสำหกรรมมีเทคโนโลยี อุ ปกรณ์ และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกที่ ส ำคัญในกำร
ให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำนดังนี้
- กำรให้บริกำร เช่น Internet และ ระบบ Intelligence Unit ระบบ Web Service กระดำนข่ำว
ห้องสมุด
- กำรปฏิบัติงำน เช่น ระบบสำรบรรณอิเลบกทรอนิกส์ ระบบตู้เอกสำรอิเลบกทรอนิกส์ ระบบ Intranet
e-libralyฐำนข้อมูล Global Trade Atlasระบบกำรคำนวณผลดัชนีอุตสำหกรรมรำยเดือน แบบจำลองเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมห้องประชุม ห้องอบรม Computer ห้อง KM ระบบเสียงตำมสำย ระบบ Server Lanและเครื่อง
คอมพิวเตอร์
(5) ดาเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สาคัญ
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมดำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญดังนี้
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมกระทรวงอุตสำหกรรมพ.ศ. 2551
2. กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแจ้งข้อมูลกำรประกอบกิจกำรโรงงำนพ.ศ. 2544 ลงวันที่ 18 ตุลำคม
2544กำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจำพวกที่ 2 หรือจำพวกที่ 3(แจ้งข้อมูลรำยเดือน ตำมแบบ ร .ง.8 และ
ข้อมูลรำยปีตำมแบบ ร.ง.9 ภำยในกำหนดเวลำ)
3. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรมเรื่องกำหนดแบบแจ้งข้อมูลรำยเดือน (แบบร.ง.8)พ.ศ. 2545 ลง
วันที่ 30 เมษำยน 2545(กำหนดวิธีแจ้งข้อมูลรำยเดือน)
4. ประกำศสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมเรื่องกำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
รำยเดือน ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2545(กำหนดรำยละเอียดที่อยู่และช่องทำงกำรส่งข้อมูลรำยเดือน)
5. ประกำศสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมเรื่องกำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
รำยเดือน ลงวันที่ 25กุมภำพันธ์254๗(เพิ่มช่องทำงในกำรรำยงำนข้อมูล)
6. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง วิธีกำรในกำรขออนุมัตินำเข้ำชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นกำเนิดจำก
ญี่ปุ่นโดยได้รับสิทธิชำระภำษีตำมควำมตกลงระหว่ำงรำชอำณำจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับควำมเป็นหุ้นส่วนทำง
เศรษฐกิจ (JTEPA) ลงวันที่1 พฤศจิกำยน 2550
7. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องคุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล ลงวันที่ 21
ตุลำคม2550
8. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแห่งชำติ พ .ศ .2541 ลงวันที่ 13
พฤศจิกำยน 2541 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 ตุลำคม 2548 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 26พฤษภำคม2551
ข.ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์กร
(6) โครงสร้างองค์กร และวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกากับดูแลตนเองที่ดี
สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม มีโครงสร้ำงองค์กรและวิธีกำรจัดกำรที่แสดงถึงกำรกำกับดูแลตนเองที่ดี
ดังนี้

ลักษณะสำคัญขององค์กร หน้ำที่ 4

ลักษณะสำคัญขององค์กร สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการ

และอัตรากาลังของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


ข้ าราชการ

137 คน

ลูกจ้ างประจา
พนักงานราชการ

17 คน
2 คน

ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รองผู้อานวยการสานักงาน

ผู้เชี่ยวชาญ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กลุม่ ตรวจสอบภายใน

สานักบริ หารกลาง



กลุม่ พัฒนาระบบบริ หาร

ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



สานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

- กลุม่ บริ หารทรัพยากรบุคคล

- ส่วนดัชนีอตุ สาหกรรมและการวิเคราะห์

- ส่วนยุทธศาสตร์ อตุ สาหกรรม


- ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


- ส่วนปั จจัยการพัฒนาอุตสาหกรรม

- ส่วนข้ อมูลและสถิติเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

- ส่วนงบประมาณและติดตามประเมินผล


- กลุ
ม่ บริ หารการคลังและพัสดุ



- กลุม่ ประชาสัมพันธ์ และบริ การห้ องสมุด
สานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

สานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

สานักวิจยั เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สานักเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

- ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

- ส่วนอุตสาหกรรม 1

- ส่วนอุตสาหกรรม 1

- ส่วนเตือนภัยอุตสาหกรรม

- ส่วนทวิภาคี

- ส่วนอุตสาหกรรม 2

- ส่วนอุตสาหกรรม 2

- ส่วนติดตามและวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม

- ส่วนพหุภาคี

- ส่วนอุตสาหกรรม 3

- ส่วนอุตสาหกรรม 3

- ส่วนพัฒนาแบบจาลอง

- ส่วนองค์กรระหว่างประเทศและกรอบประเทศ

- ส่วนอุตสาหกรรม 4

ข้ อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
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วิธีการจัดการที่แสดงถึงการกากับดูแลที่ดี
1. กำรใช้ระบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มำเป็นแนวทำงของสำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และคุณภำพในงำนบริกำร โดยเริ่มเมื่อปี 2550 และดำเนินกำร
ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน
2. กำรบริหำรแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ ประจำปี มีกำรกำหนดแนวทำงให้กับหน่วยงำนใน
ระดับสำนัก/ศูนย์ เพื่อปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน
3. กำหนดตัวชี้วัดสำคัญ และติดตำมผลกำรดำเนินงำน เป็นรำยเดือน และรำยไตรมำส และนำเสนอ
ต่อผู้บริหำร สศอ.
4. กำรจัดทำคำรับรองฯ ระดับสำนักและระดับบุคคบ เพื่อถ่ำยทอดตัวชี้วัดระดับของกรม ไปสู่กำร
ปฏิบัติ
5. กำรนำระบบควบคุมภำยใน (Internal Audit) มำใช้ควบคุมกำรดำเนินงำนให้ เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และกระบวนกำรที่กำหนด
6. กำรมอบอำนำจและกำรกระจำยอำนำจจำกผู้บริหำรสูงสุดให้หัวหน้ำหน่วยงำนระดับสำนัก /ศูนย์
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน
7. กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมนโยบำยและแผน กำรกำกับองค์กำรที่ดี
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(7) สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- ข้อกำหนดที่สำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันมีอะไรบ้ำง
- มีแนวทำงและวิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงไร
ด้ำนกำรจัดทำนโยบำยและแผน
ส่วนราชการ /
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน
ข้อกาหนดที่สาคัญในการปฏิบัติงาน
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกัน
1. ส่วนรำชกำร องค์กรหน่วยงำนอื่น
- มีบทบำทในกำรร่วมให้ข้อมูล (ข้อมูล - ข้อมูลที่ได้มีควำมถูกต้อง รวดเรบว
สถำบันกำรศึกษำ สมำคมภำคเอกชน ที่
ควำมต้องกำร ปัญหำอุปสรรค ในกำร
ครอบคลุม ทันต่อเหตุกำรณ์ และใช้
เกี่ยวข้องต่อกำรจัดทำแผน/นโยบำย/
จัดทำแผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ป้องกันควำมเสี่ยงในภำวะวิกฤติได้
มำตรกำร พัฒนำอุตสำหกรรม
อุตสำหกรรม)
- เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมี
- กำรนำข้อคิดเหบนและข้อเสนอแนะ มี
ส่วนร่วมแสดงควำมคิดเหบน/
ควำมถูกต้อง รวดเรบว ครอบคลุม ทันต่อ
ข้อเสนอแนะ
เหตุกำรณ์ และสำมำรถนำไปปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนได้
2. ส่วนรำชกำร องค์กรและหน่วยงำนอื่น ที่ - กำรติดตำม รำยงำน กำรประเมินผล - มีควำมถูกต้อง รวดเรบวครอบคลุม ทันต่อ
เกี่ยวข้องต่อกำรนำแผน/นโยบำย/มำตรกำร กำรนำนโยบำย/แผน ไปปฏิบัติ
เหตุกำรณ์
ไปปฏิบัติ (หน่วยงำนที่ปฏิบัติขึ้นอยู่กับแผน)

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
- ประชุม
- อภิปรำย
- ระดมข้อคิดเหบนข้อเสนอแนะ
-Web Site ระหว่ำงกัน
- เอกสำรรำยงำน/หนังสือ/บันทึก

- ประชุมชี้แจง
- เอกสำรรำยงำนผลควำม
คืบหน้ำตำมรอบระยะเวลำที่
กำหนด
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ด้ำนกำรให้บริกำรสำรสนเทศ
ส่วนราชการ /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
- สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด

บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน
- จัดเกบบข้อมูลอุตสำหกรรมจำกสถำน
ประกอบกำรในจังหวัดต่ำงๆ

- ผู้ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม

- รำยงำนข้อมูลตำมแบบ ร.ง.8 ร.ง.9

- สถำบันอิสระภำยใต้กำกับของกระทรวง
อุตสำหกรรมได้แก่
สถำบันยำนยนต์
สถำบันไฟฟ้ำและอลบกทรอนิกส์
สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ
สถำบันอำหำร
สถำบันเหลบกและเหลบกกล้ำแห่งประเทศไทย
สถำบันรับรองมำตรฐำนISO
-ส่วนรำชกำรอื่นๆ ที่เป็นเครือข่ำยภำยนอก
กระทรวงอุตสำหกรรม เช่น
กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงแรงงำน เป็น
ต้น

-ร่วมจัดทำฐำนข้อมูลเชิงลึกรวมทั้ง
สนับสนุนระบบกำรเตือนภัย
อุตสำหกรรมรำยสำขำที่เกี่ยวข้อง

-ประสำนควำมร่วมมือ เชื่อมโยง
เครือข่ำย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำน
เศรษฐกิจและแรงงำนภำคอุตสำหกรรม
รวมทั้งกำรวิเครำะห์อุปสงค์/อุปทำน
กำลังคนภำคอุตสำหกรรมร่วมกัน

ข้อกาหนดที่สาคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
- ข้อมูลที่ได้มีควำมถูกต้อง
รวดเรบวครอบคลุม ทันต่อ
เหตุกำรณ์
- วิธีกำรและรำยละเอียดข้อมูล
ตำมกฎกระทรวงกำรแจ้งข้อมูล
กำรประกอบกิจกำรโรงงำนพ.ศ.
2544
- สำรวจและจัดเกบบตำมโครงสร้ำง
ข้อมูลที่กำหนด ให้ทันสมัย และ
เพียงพอ ต่อกำรนำไปวิเครำะห์
และเตือนภัยภำคอุตสำหกรรม
- มีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลและ
ให้บริกำรข้อมูลอุตสำหกรรมรำย
สำขำ ที่มีประสิทธิภำพ
- มีกำรกำหนดระดับชั้นของกำร
เข้ำถึงข้อมูล

แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน
- จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำน
- ติดต่อประสำนงำนทำงโทรศัพท์ตำม
กำหนดเวลำ
- จัดส่งข้อมูลทำงโทรสำร ทำงไปรษณีย์
ทำงอิเลคทรอนิคส์
- จัดส่งข้อมูลทำงโทรสำร ทำงไปรษณีย์
ทำงอิเลคทรอนิคส์
- ประชุมหำรือผ่ำนคณะกรรมกำรกำกับ
ดูแล ติดตำม กำรดำเนินงำนของสถำบัน
ฯ
- ประสำนกำรดำเนินงำนระดับเจ้ำหน้ำที่
ทำงโทรศัพท์อิเลคทรอนิคส์กำรพบปะ
หำรือ
- มีกำรประชุมคณะทำงำนร่วมระหว่ำง
ส่วนรำชกำรทั้งคณะทำงำนระดับนโยบำย
และระดับปฏิบัติกำร

ลักษณะสำคัญขององค์กร หน้ำที่ 8

ลักษณะสำคัญขององค์กร สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

(8) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง และแนวทาง วิธีการสื่อสารระหว่างกัน
- กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนรำชกำรคือใครบ้ำง
- กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่ำนี้มีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่สำคัญอะไรบ้ำง
- แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกันคืออะไร
กลุ่มผู้รับบริกำร
ประเภทบริการที่ให้
ความต้องการ/ความคาดหวัง
/และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ผู้รับบริการ
1.1 กลุ่มผู้บริหำรระดับสูงของ
- ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำย/แผน/
- มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
กระทรวงอุตสำหกรรม
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
กำหนดขอบเขต ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน
- ด้ำนนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์
(ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำย/แผน/
- มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
- ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมมหภำค
- ด้ำนองค์ควำมรู้เศรษฐกิจ
รำยสำขำอุตสำหกรรมและท่ำทีระหว่ำง
อุตสำหกรรม
ประเทศ)
- สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและ
-มีควำมถูกต้อง ทันสมัย และทันสถำนกำรณ์
ข้อมูลเตือนภัย (ภำวะเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมรำยเดือน รำยไตรมำส และ
รำยปี วำรสำรเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำย
ไตรมำส ดัชนีอุตสำหกรรมรำยเดือน TFP
ข่ำวรำยวัน)
- องค์ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
- ทันสถำนกำรณ์ สำมำรถพัฒนำไปสู่กำร
(ผลงำนศึกษำวิจัย ทั้งดำเนินกำรเอง และ
กำหนดเป็นนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์
จ้ำงที่ปรึกษำ)
1.2. กลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน - นโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
- มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
(เช่น กรมโรงงำน) และภำยนอก
อุตสำหกรรม
กำหนดขอบเขต ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน สำมำรถ
กระทรวงอุตสำหกรรม (เช่น กรม
นำไปปฏิบัติได้

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
-บันทึก/เอกสำร/ชี้แจงด้วย
วำจำ/ประชุมหำรือ

-บันทึก/เอกสำร/ชี้แจงด้วย
วำจำ/ประชุมหำรือ

-บันทึก/เอกสำร/ชี้แจงด้วย
วำจำ/ประชุมหำรือ
- หนังสือ/บันทึก/เอกสำร
- นำเสนอในเวทีประชุมหำรือ
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กลุ่มผู้รับบริกำร
/และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ)
-ด้ำนนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ กำร
พัฒนำอุตสำหกรรม
-ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย
-ด้ำนองค์ควำมรู้เศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม

ประเภทบริการที่ให้

ความต้องการ/ความคาดหวัง

- ข้อเสนอแนะข้อคิดเหบน ท่ำทีควำมร่วมมือ
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ

- สำมำรถแก้ไขปัญหำและสอดคล้อง
แนวนโยบำยของกระทรวงอุตสำหกรรม
- มีเหตุและผลตำมหลักวิชำกำร
- มีควำมเป็นธรรม เป็นผลดีต่อส่วนรวมต่อ
ประเทศชำติ
- เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
- มีควำมถูกต้องทันเวลำและทันสถำนกำรณ์
- เข้ำใจง่ำยและนำไปใช้ประโยชน์ได้
- มีบทวิเครำะห์ที่ตรงตำมควำมต้องกำรให้
มำกขึ้น
- ทันสถำนกำรณ์

- สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและ
ข้อมูลเตือนภัย

1.3. กลุ่มผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรม
-ด้ำนนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์
-ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย
-ด้ำนองค์ควำมรู้เศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม

- องค์ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
(ผลงำนศึกษำวิจัย ทั้งดำเนินกำรเอง และ
จ้ำงที่ปรึกษำ)
- นโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม

- ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน
- บันทึก/เอกสำร
- นำเสนอในเวทีประชุมหำรือ

-เอกสำรเผยแพร่
- จัดแถลงข่ำว
- Web site
-เอกสำรเผยแพร่ Web site

- มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
- แก้ไขปัญหำอย่ำงได้ผล
- ผู้ประกอบกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นใน
กระบวนกำรจัดทำแผน/นโยบำย

- นำเสนอในเวทีประชุมหำรือ
- Road show /สัมมนำ
- เอกสำรเผยแพร่

- มีควำมถูกต้อง ทันเวลำและทันสถำนกำรณ์
- เข้ำใจง่ำยและนำไปใช้ประโยชน์ได้
-มีบทวิเครำะห์ให้มำกขึ้น

-เอกสำรเผยแพร่
-จัดแถลงข่ำว
- Web site
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กลุ่มผู้รับบริกำร
/และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1. หน่วยงำนที่ได้รับผลกระทบ
(เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงวิทยำศำสตร์)
2.2ผู้ประกอบกำรในภำคกำรค้ำและ
บริกำร
2.3สถำบันกำรศึกษำ
2.4ธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
2.5.สื่อมวลชน
(เช่น กำรให้บริกำรแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ กำรแถลงข่ำว ดัชนี
อุตสำหกรรมรำยเดือน)
2.6. บุคลำกรภำยใน สศอ.

ประเภทบริการที่ให้

- นโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม
- สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและ
ข้อมูลเตือนภัย

- ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย

ความต้องการ/ความคาดหวัง

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน

-เป็นข้อมูลประกอบวำงแผน

เอกสำรเผยแพร่

- จะต้องมีควำมถูกต้องทันเวลำและทัน
สถำนกำรณ์
- เข้ำใจง่ำยและนำไปใช้ประโยชน์ได้
- มีบทวิเครำะห์ที่ตรงตำมควำมต้องกำรให้
มำกขึ้น
- น่ำสนใจ เข้ำใจง่ำย
- ทันสมัยและทันสถำนกำรณ์

-เอกสำรเผยแพร่
- จัดแถลงข่ำว
- Web site

- นโยบำยและกำรจัดกำรภำยในองค์กรที่
ชัดเจน
- กำรสนับสนุนระหว่ำงหน่วยงำนในองค์กรที่
เพียงพอและรวดเรบว

- ประชุมหำรือ
- เสียงตำมสำย
- เอกสำรเผยแพร่
- ติดบอร์ด
- Web site

- จัดแถลงข่ำว
- ข่ำวแจก
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2. ความท้าทายต่อองค์กร
สภำพกำรแข่งขันควำมท้ำทำยที่สำคัญในเชิงยุทธศำสตร์ และระบบกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม แบ่งเป็นประเดบนนี้
ก.สภาพการแข่งขัน
(9) สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สภำพกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ
ประเภท
คู่แข่ง
ประเด็นการแข่งขัน
ผลการดาเนินงานในปัจจุบัน
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
การแข่งขัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
1. การแข่งขันภายในประเทศ
1.1 ด้ำนนโยบำย/แผน/
- สำนักงำน
- กำรจัดทำและผลักดันนโยบำย - มีควำมครอบคลุมทุกภำค
- กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนจำก
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
คณะกรรมกำร
และแผน (กำรพัฒนำ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงำนต่ำงๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่
อุตสำหกรรม
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและ อุตสำหกรรม)
- เป็นที่ยอมรับ และนำไปใช้
เกี่ยวข้องครบทุกภำคส่วน
สังคมแห่งชำติ (สศช.)
ประโยชน์ (เช่น แผน
- กำรนำเสนอนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์
- สำนักงำนส่งเสริม
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมเชิง
กำรพัฒนำ ผ่ำนกลไกคณะกรรมกำร กอช.
วิสำหกิจขนำดกลำงและ
สร้ำงสรรค์)
ที่มีองค์ประกอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ขนำดย่อม (สสว.)
- สำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร (สศก.)
1.2 ด้ำนสำรสนเทศ เตือน
- สำนักดัชนีเศรษฐกิจ
- กำรจัดทำและแผยแพร่
- มีกระบวนกำรจัดทำดัชนี
- กำรจัดเกบบและบริหำรฐำนข้อมูลให้
ภัยอุตสำหกรรม (ดัชนี
กำรค้ำ สำนักงำน
สำรสนเทศ เตือนภัย ทันต่อ
อุตสำหกรรมที่ชัดเจน และ
ทันสมัย เป็นรำยเดือน
อุตสำหกรรม/ภำวะ
ปลัดกระทรวงพำณิชย์
ควำมต้องกำร
เผยแพร่เป็นรำยเดือน
- กำรจัดทำและเผยแพร่อย่ำงต่อเนื่อง
อุตสำหกรรม)
(ดัชนีผู้บริโภค)
- สรุปภำวะเศรษฐกิจ
- สำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม และเผยแพร่
กำรเกษตร (สศก.)
ให้กับผู้รับบริกำรเป็นรำยวัน
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ประเภท
คู่แข่ง
การแข่งขัน
2. การแข่งขันภายนอกประเทศ
2.1ด้ำนนโยบำย/แผน/
- ประเทศมำเลเซีย
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
(Malaysian Industrial
อุตสำหกรรม
Development
Authority (MIDA):
แผนแม่บทกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม พ.ศ.
2549 – พ.ศ. 2563)
2.2 ด้ำนสำรสนเทศ เตือน
ภัยอุตสำหกรรม (ดัชนี
อุตสำหกรรม)

- ประเทศญี่ปุ่น
(Ministry of
Economic Trade and
Industry: METI)

ประเด็นการแข่งขัน

- กำรกำหนดแผนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมระยะยำวมีควำม
ชัดเจนเป็นที่รับรู้อย่ำง
กว้ำงขวำงระดับนำนำชำติ
- กำรกำหนดแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมรำยสำขำ
- กำรจัดทำดัชนีอุตสำหกรรม
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
- เป็นที่ยอมรับของ
อำรยประเทศ

ผลการดาเนินงานในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ประสบความสาเร็จ

- กำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม 20
ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ.
2574(ภำษำไทย)
- กำรกำหนดแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมรำยสำขำ
- กำรเผยแพร่ทำง Web Site
สศอ.
- มีกำรจัดทำและเผยแพร่
ดัชนีอุตสำหกรรมรำยเดือน
- ได้รับควำมไว้วำงใจจำก
หน่วยงำนที่นำไปใช้ประโยชน์
เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทย

- กำรผลักดันโดยคณะกรรมกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมแห่งชำติ
- กำรเผยแพร่ให้หน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
นำไปใช้ประโยชน์
- กำรเผยแพร่ Executive Summary เป็น
ภำษำอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ระดับนำนำชำติ
- ใช้แบบจำลอง (Model) ตำมหลักทำงสถิติ
(Regression Model)
- มีกำรกำหนดจำนวนข้อมูลตัวอย่ำง
เพียงพอตำมหลักสถิติ
- มีกำรประสำนกับอุตสำหกรรมจังหวัด ใน
กำรจัดเกบบข้อมูลจำกผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม
- มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมสำคัญ
และกำรนำไปใช้ประโยชน์ของดัชนี
อุตสำหกรรม กำรกรอกแบบสอบถำม ให้กับ
ผู้ประกอบกำร
- กำรให้สิ่งจูงใจในกำรกรอกแบบสอบถำม
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
ลักษณะสำคัญขององค์กร หน้ำที่ 13

ลักษณะสำคัญขององค์กร สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

(10) ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ส่วนราชการประสบความสาเร็จ และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสภาพการแข่งขัน
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ส่วนรำชกำรประสบควำมสำเรบจเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
1.บุ ค ลำกร เป็ น ผู้ มี ค วำมรู้ ค วำมสำมำรถมี ศั ก ยภำพในกำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ เ ชี่ ย วชำญในเรื่ อ งแผน
ยุทธศำสตร์ นโยบำยและกำรจัดทำสำรสนเทศเตือนภัยในภำคอุตสำหกรรม
2. มีระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (มีระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี) เอื้ออำนำยในกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
3.มีสถำบันภำยใต้กำรกำกับดูแลของกระทรวงอุตสำหกรรม ซึง่ เป็นเครือข่ำยสำคัญต่อกำรปฏิบัติงำน
ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภำพกำรแข่งขัน
1.ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Socio-culture)ในเรื่องกำรยอมรั บ ควำมเชื่อถือต่อหน่วยงำนภำครัฐ
กำรมี ส่ ว นร่ ว ม และบทบำทของชุ ม ชนหรื อ ท้ อ งถิ่ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ นโยบำยแผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำ
อุตสำหกรรม
2.ด้ำนเทคโนโลยี(Technology) เทคโนโลยีและข้อมูลสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรบว ทำ
ให้ต้องมีกำรปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
3.ด้ำนเศรษฐกิจ (Economic) ภำวะเศรษฐกิจที่ผันผวนทำให้ กำรดำเนินงำนในเชิง นโยบำย แผน
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมมีควำมยำกลำบำก
4. ด้ำนกฎหมำยและกำรเมือง (Politic and Legal)เช่น
- กำรจำกัดอัตรำกำลังของภำครัฐไม่สำมำรถปรับอัตรำกำลังเพิ่ม ให้เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจที่เพิ่มขึ้นได้
- บทบัญญัติของกฎหมำยมหำชนอำทิ กฎหมำยคดีปกครองมีผลต่อกำรกำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำกำรอุตสำหกรรม
- นโยบำยระดับกระทรวงขำดควำมต่อเนื่องและชัดเจน
- ควำมไม่ แน่ น อนในระบบกำรบริ ห ำรของฝ่ ำ ยกำรเมื อ ง ท ำให้ เ กิ ดควำมไม่ ชั ดเจนในกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
- กำรเมืองเข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรทำงำนทำให้ ต้องทุ่มเทเวลำกำรทำงำนกับงำนเฉพำะกิจ
มำกกว่ำงำนตำมภำรกิจหลัก
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(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง
(12)ข้อจากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขัน
ประเภทการแข่งขัน
1. การแข่งขันภายในประเทศ
- ด้ำนนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม

คู่แข่ง

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และ
ข้อมูลเชิงแข่งขัน

ข้อจากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล

- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.)
- สำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
(สสว.)
- สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.)

- กำรมีส่วนร่วม : ข้อมูลรำยชื่อผู้ร่วม
จัดทำแผน
- กำรนำไปใช้ประโยชน์ : ข้อมูล
โครงกำร/กิจกรรมภำยใต้แผน (เช่น
ยุทธศำสตร์เศรษฐกิจอุตสำหกรรม
เชิงสร้ำงสรรค์)
- กำรเผยแพร่สำรสนเทศ ทำง Web
Site
- บัญชี E-mail ของผู้รับบริกำรภำวะ
อุตสำหกรรม

- ไม่ มี ข้ อ จ ำกั ด ในกำรจั ด เกบ บ
ข้อมูล
- ขำดข้อมูลเชิงลึกในกำรนำไปใช้
ประโยชน์

- กำรเผยแพร่สำรสนเทศ ทำง Web
Site
- กำรเผยแพร่สำรสนเทศ ทำง Web
Site

- ไม่ มี ข้ อ จ ำกั ด ในกำรจั ด เกบ บ
ข้อมูล
- ไม่ มี ข้ อ จ ำกั ด ในกำรจั ด เกบ บ
ข้อมูล

- ด้ำนสำรสนเทศ เตือนภัย
อุตสำหกรรม (ดัชนีอุตสำหกรรม/
ภำวะอุตสำหกรรม)

- สำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ สำนักงำนปลัดกระทรวง
พำณิชย์ (ดัชนีผู้บริโภค)
- สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.)

2. การแข่งขันภายนอกประเทศ
-ด้ำนนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
-ด้ำนสำรสนเทศ เตือนภัย
อุตสำหกรรม (ดัชนีอุตสำหกรรม)

- ประเทศมำเลเซีย ได้แก่(Malaysian Industrial
Development Authority : MIDA)
- ประเทศญี่ปุ่น(Ministry of Economic Trade and
Industry: METI)

- ไม่มีข้อจำกัดในกำรจัดเกบบ
ข้อมูล
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ข.ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
(13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ของสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์
สิ่งท้ำย
ควำมท้ำทำยด้ำนพันธกิจด้ำน )
 กำรมีนโยบำยที่ชัดเจน น่ำเชื่อถือมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆ และ
นโยบำยด้ำนสำรสนเทศเตือนภัย
บรรลุผลสำเรบจ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด และส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน
เศรษฐกิจ สังคมอย่ำงสมดุลย์และยั่งยืน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม(
 กำรมีระบบเตือนภัยที่มีควำมรวดเรบวแม่นยำและทันกำรณ์เป็นที่ยอมรับ
และนำไปใช้ได้อย่ำงกว้ำงขวำง
ควำมท้ำทำยด้ำนปฏิบัติกำร
 กระบวนกำรจัดทำนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ อย่ำงบูรณำกำรและมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
 กำรมีกลไกและเครื่องมือในกำรผลักดัน ติดตำม ประเมินผล นโยบำย/
แผน/ยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
 กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบเตือนภัยและกำรจัดเกบบข้อมูลสำรสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมทีม่ ีศักยภำพและมีควำมน่ำเชื่อถือ
 กระบวนกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศไปยังกลุ่มเป้ำหมำยทีม่ ี
ประสิทธิภำพ
 กำรมีเครือข่ำย/พันธมิตร ทั้งหน่วยงำนภำยในและนอกกระทรวง อก.
ร่วมในกำรปฏิบัติงำน
 กำรนำ IT เข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและจัดเกบบฐำนข้อมูล
ควำมท้ำทำยด้ำนทรัพยำกร
 บุคลำกรมีพฤติกรรม(Competency)และควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม
บุคคล
ตำแหน่งและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ อย่ำงมืออำชีพ
 บุคลำกรสำมำรถปรับตัวให้ทันต่อสภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรบว
 บุคลำกรมีควำมผำสุกในกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร
 บุคลำกรยึดค่ำนิยมองค์กรเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน
 บุคลำกรมีสำนึกควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
ค.ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง
- กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปี ระดับกรม/สำนัก ระดับบุคคล รวมถึงกำรติดตำมรอบ 6
9 และ 12 เดือน ปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรค อย่ำงต่อเนื่อง
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี ระดับกรมและระดับสำนัก รวมถึงกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
- กำรกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกรม ที่จะต้องติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และนำเสนอเข้ำ
ที่ประชุมผู้บริหำร
- จัดทำแลดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร สศอ. ประจำปี อย่ำงต่อเนื่อง
- กำรติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำพรวม แผนงำนโครงกำรที่สำคัญเป็นประจำทุกเดือน
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- ระบบติดตำมผล โดยมี KPI ระดับกรม และสำนัก/กอง ระดับบุคคล
- กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำน เพื่อนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง/เร่งรัดกำรทำงำน
ทบทวนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทุกปี
- ปรับปรุงกระบวนงำน สร้ำงคุณค่ำและกระบวนงำนสนับสนุนทุกสำนัก/กอง
- พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำง HR Scorecard และพัฒนำสมรรถนะ
(Competency) รองรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่
- พัฒนำภำวะผู้นำตั้งแต่ผู้บริหำรระดับกลำงขึ้นไป
- สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร (จริยธรรม มืออำชีพ ทำงำนเป็นทีม ทำงำนเชิงรุก)
(15) ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนความรู้
สศอ.กำหนดแนวทำงในกำรเรียนรู้และมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ดังต่อไปนี้
- กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ประจำปีครอบคลุมประเดบนยุทธศำสตร์ของ สศอ. ทุกประเดบนยุทธศำสตร์
โดยมีองค์ควำมรู้ที่สอดคล้องประเดบนยุทธศำสตร์ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร
- กำรส่งเสริมสนับ สนุน กำรปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงกำรมีส่ว นร่ว มและสนับสนุน
รวมทั้งสร้ำงบรรยำกำศที่เปิดกว้ำงให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเหบน กำรแบ่งปันควำมรู้
- กำรสื่อสำรภำยในองค์กรเกี่ยวกับ บริหำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อเน้นย้ำให้บุคลำกรทุกคนเข้ำใจถึงสิ่งที่องค์กร
จะทำ รวมถึงกำรที่แต่ละคนจะมีส่วนร่วม โดยกำรจัดประชำสัมพันธ์กิจกรรมและควำมก้ำวหน้ำ กำรบริหำรจัดกำร
ควำมรู้ ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น เสียงตำมสำย, กำรจัดประชุม,บอร์ดประชำสัมพันธ์,วำรสำรเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำย
ไตรมำส,KM webจุลสำร PMQA เป็นต้น
- กำรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ห้องสมุด สศอ. เวบบไซต์ สศอ. ระบบห้องสมุดอิเลบกทรอนิกส์ (e-library)กิจกรรม CoP
สภำกำแฟกำรเสวนำ Morning Talkเป็นต้น
- กำรอบรมให้ควำมรู้ กำรดูงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ใหม่ๆและเรียนรู้ประสบกำรณ์ จำกองค์กรณ์ที่ประสบ
ควำมสำเรบจ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร
- กำรยกย่องชมเชยและกำรให้รำงวัล เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรในทุกระดับ

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