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ลักษณะส าคัญขององค์กร 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
1. ลักษณะองค์กร 
ก. ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 
(1)พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย และแนวทาง วิธีการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

- พันธกิจ/ภำรกิจของ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม มีดังนี ้
 1. จัดท ำ บูรณำกำร ผลักดันนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ และขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืน 
 2. จัดท ำระบบสำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ตัวชี้วัดสัญญำณเตือนภัยภำคอุตสำหกรรมที่ ทันสมัย
เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บริกำรเผยแพร่ 
 3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรเป็นองค์กรแห่งควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 
- อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม มีดังนี้ 

1. เสนอแนะนโยบำย แนวทำง และมำตรกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมรวมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมของประเทศ 

2. เสนอแนะนโยบำย ก ำหนดท่ำที แนวทำงควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ
รวมทั้งประชุมเจรจำกับองค์กำรหรือหน่วยงำนต่ำงประเทศด้ำนอุตสำหกรรม 

3. ศึกษำ วิเครำะห์เศรษฐกิจอุตสำหกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรก ำหนดนโยบำยกำรวำงแผน 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม และกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

4. วิเครำะห์ วิจัย คำดกำรณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
5. ประสำน เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
6. ก ำหนดนโยบำยกำรส ำรวจ กำรเก็บรักษำ กำรใช้ประโยชน์ข้อมูลด้ำนอุตสำหกรรม จัดท ำดัชนี

อุตสำหกรรม และท ำหน้ำที่เป็นศูนย์สำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
7. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน หรือตำมที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
 

- แนวทำงและวิธีกำรในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร 
แนวทำงและวิธีกำร ที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมให้บริกำร ทั้งด้ำนนโยบำย  /แผน /ยุทธศำสตร์

ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย ด้ำนองค์ควำมรู้เศรษฐกิจอุตสำหกรรม ดังนี้ 
1. กลุ่มผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงอุตสำหกรรม (ด้ำนนโยบำย  /แผน /ยุทธศำสตร์ ด้ำนสำรสนเทศ

และข้อมูลเตือนภัย ด้ำนองค์ควำมรู้เศรษฐกิจอุตสำหกรรม) น ำเสนอโดย บันทึกชี้แจงด้วยวำจำ กำรประชุม
หำรือ เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

2. กลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่วนรำชกำรภำยในและภำยนอกกระทรวงอุตสำหกรรม น ำเสนอ
โดยเอกสำรชี้แจงด้วยวำจำ ทำงโทรศัพท์ ประชุมหำรือ Road show นิทรรศกำร กำรสัมมนำ Web site และ
เอกสำรเผยแพร่อื่นๆ 

3. กลุ่มผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมน ำเสนอโดยเอกสำรชี้แจงด้วยวำจำทำงโทรศัพท์ ประชุมหำรือ 
Road show นิทรรศกำร กำรสัมมนำ Web site และเอกสำรเผยแพร่ (รำยละเอียดดูในข้อ 8) 
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(2) วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร 
วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์หลัก ค่ำนิยม และวัฒนธรรมของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชี้น ำกำรพัฒนำอุตสำหกรรม” 
 

เป้าประสงค์หลัก 
 1. กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศและได้รับกำรยอมรับ 

          2. ภำคอุตสำหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีสำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและระบบเตือนภัย
ที่เป็นประโยชน์ 
 3. ภำคอุตสำหกรรมมีขีดควำมสำมำรถที่สูงขึ้น 
 4. ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม มีองค์ควำมรู้ที่เข้มแข็งเพียงพอต่อกำรตอบสนองกำร
ด ำเนินงำน และองค์กรได้รับกำรพัฒนำให้เป็นที่ยอมรับ 

 
ค่านิยม “จริยธรรมน ำคน พัฒนำตนเป็นนิจ สร้ำงมิตรร่วมงำน ปฏิบัติกำรเชิงรุก” 
- จริยธรรม (เน้นควำมถูกต้อง มีคุณธรรมคิดดี ท ำดี เป็นประโยชน์ต่อองค์กร มีจิตส ำนึกที่ดีต่อ

สังคม) 
- พัฒนำตน ท ำงำนแบบมืออำชีพ (ขวนขวำยใฝ่รู้ ประยุกต์สู่กำรท ำงำน มีควำมรับผิดชอบและ

จรรยำบรรณผลิตผลงำนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับบริกำรใช้ควำมรู้ข้อเท็จจริงมำกกว่ำควำมรู้สึก) 
- กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมเป็นหนึ่ง (กำรยอมรับซึ่งกันและกันและผสำนควำมคิดที่แตกต่ำง

สนับสนุนซึ่งกันและกัน ยืดหยุ่น ผ่อนปรน และเป็นก ำลังใจซึ่งกันและกัน) 
- ท ำงำนเชิงรุก (ท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค ์ท ำงำนรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์) 
 
วัฒนธรรม “ใช้หลักวิชำกำร ปฏิบัติงำนให้เกิดผลส ำเร็จ” 
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(3)ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ข้อมูล ประเภท/ ระดับ /สำยงำน /ระดับกำรศึกษำ และอำยุเฉลี่ย ข้ำรำชกำรของ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 
ประเภท ระดับ 

(ต าแหน่ง) 
จ านวน 
(คน) 

อายุเฉลี่ย 
(ปี) 

วุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
นักบริหาร สูง 1 59.00 - - 1 - 
นักบริหาร ต้น 2 58.00 - 1 1 - 
อ านวยการ สูง 7 55.00 - 4 1 2 
วิชาการ เชี่ยวชำญ 4 50.80 - 2 2 - 
วิชาการ ช ำนำญกำรพิเศษ 31 50.23 - 11 18 - 
วิชาการ ช ำนำญกำร 60 40.97 - 25 36 1 
วิชาการ ปฏิบัติกำร 9 30.20 - 4 2 3 
ทั่วไป ช ำนำญงำน 17 50.18 11 6 - - 
ทั่วไป ปฏิบัติงำน 2 28.00 1 1 - - 
รวม  133 46.93 12 54 61 6 

 
ข้อมูล ประเภท/ ระดับ /สำยงำน /ระดับกำรศึกษำ และอำยุเฉลี่ย ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำร ของ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 
ประเภท จ ำนวน 

(คน) 
อำยุเฉลี่ย 

(ปี) 
วุฒิกำรศึกษำ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ลูกจ้างประจ า 16 47.31 14 2 - - 
พนักงานราชการ 6 31.67 1 5 - - 
รวม 22 39.40 15 7 - - 
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(4) เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญในการให้บริการและการปฏิบัติงาน 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญในกำร

ให้บริกำรและกำรปฏิบัติงำน ดังนี้  
- กำรให้บริกำร เช่น Internet  ระบบ Intelligence Unit ระบบ Web Service กระดำนข่ำว 

ห้องสมุด 
- กำรปฏิบัติงำน เช่น ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบตู้เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Intranet 

e-library ฐำนข้อมูล Global Trade Atlas ระบบกำรค ำนวณผลดัชนีอุตสำหกรรมรำยเดือน แบบจ ำลอง
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม ห้องประชุม ห้องอบรม Computer ห้อง KM ระบบเสียงตำมสำย ระบบ Server Lan 
และเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
(5) ด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส ำคัญ ดังนี้  
1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม พ.ศ. 2551 
2. กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแจ้งข้อมูลกำรประกอบกิจกำรโรงงำน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 18 ตุลำคม 

2544 ก ำหนดให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่ 2 หรือจ ำพวกที่ 3 (แจ้งข้อมูลรำยเดือน ตำมแบบ ร  .ง . 8 
และข้อมูลรำยปีตำมแบบ ร .ง. 9 ภำยในก ำหนดเวลำ) 

3. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องก ำหนดแบบแจ้งข้อมูลรำยเดือน (แบบร.ง.8) พ.ศ. 2545 ลง
วันที่ 30 เมษำยน 2545 (ก ำหนดวิธีแจ้งข้อมูลรำยเดือน) 

4. ประกำศส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม เรื่องกำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
รำยเดือน ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2545 (ก ำหนดรำยละเอียดที่อยู่และช่องทำงกำรส่งข้อมูลรำยเดือน) 

5. ประกำศส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม เรื่องกำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
รำยเดือน ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 254๗ (เพ่ิมช่องทำงในกำรรำยงำนข้อมูล) 

6. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่อง วิธีกำรในกำรขออนุมัติน ำเข้ำชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีถิ่นก ำเนิดจำก
ญี่ปุ่นโดยได้รับสิทธิช ำระภำษีตำมควำมตกลงระหว่ำงรำชอำณำจักรไทยและญี่ปุ่นส ำหรับควำมเป็นหุ้นส่วนทำง
เศรษฐกิจ (JTEPA) ลงวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2550 

7. ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องคุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงำนมำตรฐำนสำกล ลงวันที่ 21 
ตุลำคม2550 

8. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแห่งชำติ พ.ศ.  2541 ลงวันที่ 13 
พฤศจิกำยน 2541 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 ตุลำคม 2548 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2551 

 
ข.ความสัมพันธ์ภายในภายนอกองค์กร 
(6) โครงสร้างองค์กร และวิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองท่ีดี 

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม มีโครงสร้ำงองค์กรและวิธีกำรจัดกำรที่แสดงถึงกำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี
ดังนี้ 
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  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
และอตัราก าลงัของส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

รองผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำน 
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

 

ผูเ้ช่ียวชำญ 

 

กลุ่มพฒันำระบบบริหำร 

137 

1 

2 

2 

4 

3 

ขำ้รำชกำร                137   อตัรำ 
ลูกจำ้งประจ ำ             16    อตัรำ 
พนกังำนรำชกำร          6    อตัรำ 

ส ำนกับริหำรกลำง 
ผูอ้  ำนวยกำร (ระดบัสูง) 

ศูนยส์ำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
ผูอ้  ำนวยกำร (ระดบัสูง) 

ส ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมมหภำค 
ผูอ้  ำนวยกำร (ระดบัสูง) 

18 18 22 

- ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป (3) 
- กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล (5) 
- กลุ่มบริหำรกำรคลงัและพสัดุ (9) 
- กลุ่มประชำสมัพนัธ์และบริกำรห้องสมุด (4) 
 

- ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป (2) 
- ส่วนดชันีอุตสำหกรรมและกำรวิเครำะห์ (2) 
- ส่วนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร (7) 
- ส่วนขอ้มูลและสถิติเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (6) 
 

- ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป (2) 
- ส่วนยทุธศำสตร์ (8) 
- ส่วนปัจจยักำรพฒันำอุตสำหกรรม (7)  
 

ส ำนกัเศรษฐกิจ 
อุตสำหกรรมระหวำ่งประเทศ 

ผูอ้  ำนวยกำร (ระดบัสูง) 

 

ส ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 1 
ผูอ้  ำนวยกำร (ระดบัสูง) 

 

ส ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 2 
ผูอ้  ำนวยกำร (ระดบัสูง) 

 

ส ำนกัวจิยัเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
ผูอ้  ำนวยกำร (ระดบัสูง) 

17 18 15 17 

- ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป (1) 
- ส่วนอุตสำหกรรม 1 (5) 
- ส่วนอุตสำหกรรม 2 (5) 
- ส่วนอุตสำหกรรม 3 (5) 
 

- ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป (2) 
- ส่วนอุตสำหกรรม 1 (5) 
- ส่วนอุตสำหกรรม 2 (5) 
- ส่วนอุตสำหกรรม 3 (5) 
 

- ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป (2) 
- ส่วนเตือนภยัอุตสำหกรรม (4) 
- ส่วนติดตำมและวิเครำะห์ภำวะอุตสำหกรรม (4) 
- ส่วนพฒันำแบบจ ำลอง (4) 

- ฝ่ำยบริหำรงำนทัว่ไป (2) 
- ท่ีปรึกษำ (2) 
- ส่วนอุตสำหกรรมระหวำ่งประเทศ 1 (6) 
- ส่วนอุตสำหกรรมระหวำ่งประเทศ 2 (6) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2555 
ลักษณะส ำคัญขององค์กร 5 
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วิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลท่ีดี 
1. กำรใช้ระบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มำเป็นแนวทำงของส ำนักงำน

เศรษฐกิจอุตสำหกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและคุณภำพในงำนบริกำร โดยเริ่มเมื่อปี 2550 และด ำเนินกำร
ต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน 

2. กำรบริหำรแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม มีกำรก ำหนด
แนวทำงให้กับหน่วยงำนในระดับส ำนัก/ศูนย์เพ่ือปฏิบัติเป็นแนวทำงเดียวกัน โดยส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมมห
ภำค และส ำนักบริหำรกลำง 

3. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จต่ำงๆ เป็นรำยเดือน และรำยไตรมำส เพ่ือ
น ำเสนอต่อผู้บริหำร ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม โดยส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมมหภำค และกลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

4. กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ระดับส ำนักและระดับบุคคล เพ่ือถ่ำยทอดตัวชี้วัด
ระดับของกรม ไปสู่กำรปฏิบัติ 

5. กำรน ำระบบควบคุมภำยใน (Internal Control System) มำใช้ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำม
ถูกต้อง 

6. กำรมอบอ ำนำจและกำรกระจำยอ ำนำจจำกผู้บริหำรสูงสุดให้หัวหน้ำหน่วยงำนระดับส ำนัก/ศูนย์ 
7. กำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดี 
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(7) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันมีหน่วยงานใดบ้าง มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
-  ข้อก ำหนดที่ส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันมีอะไรบ้ำง 
-  มีแนวทำงและวิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงไร 

ด้ำนกำรจัดท ำนโยบำยและแผน 
ส่วนราชการ / 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหว่างกัน 

1. ส่วนรำชกำร องค์กรหน่วยงำนอื่น 
สถำบันกำรศึกษำ สมำคมภำคเอกชน ที่
เกี่ยวข้องต่อกำรจัดท ำแผน/นโยบำย/
มำตรกำร พัฒนำอุตสำหกรรม 

- มีบทบำทในกำรร่วมให้ข้อมูล (ข้อมูล 
ควำมต้องกำร ปัญหำอุปสรรค ในกำร
จัดท ำแผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม) 
- เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ 

- ข้อมูลที่ได้มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว 
ครอบคลุม ทันต่อเหตุกำรณ์ และใช้
ป้องกันควำมเสี่ยงในภำวะวิกฤติได้ 
 
- กำรน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มี
ควำมถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม ทันต่อ
เหตุกำรณ ์และสำมำรถน ำไปปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนได้ 

- ประชุม 
- อภิปรำย  
- ระดมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
- Web Site ระหว่ำงกัน 
- เอกสำรรำยงำน/หนังสือ/บันทึก 

2. ส่วนรำชกำร องค์กรและหน่วยงำนอื่น ที่
เกี่ยวข้องต่อกำรน ำแผน/นโยบำย/มำตรกำร 
ไปปฏิบัติ (หน่วยงำนที่ปฏิบัติขึ้นอยู่กับแผน) 
 
 

- กำรติดตำม รำยงำน กำรประเมินผล
กำรน ำนโยบำย/แผน ไปปฏิบัติ 
 

- มีควำมถูกต้อง รวดเร็วครอบคลุม ทันต่อ
เหตุกำรณ์  

 

- ประชุมชี้แจง 
- เอกสำรรำยงำนผลควำม
คืบหน้ำตำมรอบระยะเวลำที่
ก ำหนด 
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ด้ำนกำรให้บริกำรสำรสนเทศ 
ส่วนราชการ / 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

- ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด - จัดเก็บข้อมูลอุตสำหกรรมจำกสถำน
ประกอบกำรในจังหวัดต่ำงๆ 

- ข้อมูลที่ได้มีควำมถูกต้อง 
รวดเร็วครอบคลุม ทันต่อ
เหตุกำรณ์  

- จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
- ติดต่อประสำนงำนทำงโทรศัพท์ตำม
ก ำหนดเวลำ 
- จัดส่งข้อมูลทำงโทรสำร ทำงไปรษณีย์ 
ทำงอิเลคทรอนิกส์ 

- ผู้ประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม - รำยงำนข้อมูลตำมแบบ ร.ง.8 ร.ง.9 
 

- วิธีกำรและรำยละเอียดข้อมูล
ตำมกฎกระทรวงกำรแจ้งข้อมูล
กำรประกอบกิจกำรโรงงำน พ.ศ. 
2544 

- จัดส่งข้อมูลทำงโทรสำร ทำงไปรษณีย์ 
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 

- สถำบันอิสระภำยใต้ก ำกับของกระทรวง
อุตสำหกรรมได้แก่ 
สถำบันยำนยนต์  
สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ 
สถำบันอำหำร 
สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย 
สถำบันรับรองมำตรฐำน ISO 

- ร่วมจัดท ำฐำนข้อมูลเชิงลึกรวมทั้ง
สนับสนุนระบบกำรเตือนภัย
อุตสำหกรรมรำยสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

- ส ำรวจและจัดเก็บตำมโครงสร้ำง
ข้อมูลที่ก ำหนด ให้ทันสมัย และ
เพียงพอ ต่อกำรน ำไปวิเครำะห์
และเตือนภัยภำคอุตสำหกรรม 
- มีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลและ
ให้บริกำรข้อมูลอุตสำหกรรมรำย
สำขำ ที่มีประสิทธิภำพ  

- ประชุมหำรือผ่ำนคณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแล ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำบันฯ 
- ประสำนกำรด ำเนินงำนระดับเจ้ำหน้ำที่
ทำงโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์กำรพบปะ
หำรือ  
 
 

- ส่วนรำชกำรอ่ืนๆ ที่เป็นเครือข่ำยภำยนอก
กระทรวงอุตสำหกรรม เช่น
กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงแรงงำน เป็น
ต้น 

- ประสำนควำมร่วมมือ เชื่อมโยง
เครือข่ำย แลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำน
เศรษฐกิจและแรงงำนภำคอุตสำหกรรม 
รวมทั้งกำรวิเครำะห์อุปสงค์/อุปทำน
ก ำลังคนภำคอุตสำหกรรมร่วมกัน 

- มีกำรก ำหนดระดับชั้นของกำร
เข้ำถึงข้อมูล 

- มีกำรประชุมคณะท ำงำนร่วมระหว่ำง
ส่วนรำชกำรทั้งคณะท ำงำนระดับนโยบำย 
และระดับปฏิบัติกำร 
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(8) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความคาดหวัง และแนวทาง วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 
- กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนรำชกำรคือใครบ้ำง 
- กลุ่มผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่ำนี้มีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ส ำคัญอะไรบ้ำง 
- แนวทำงและวิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกันคืออะไร 

กลุ่มผู้รับบริกำร 
/และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเภทบริการที่ให้ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว่างกัน 
1. ผู้รับบริการ 
1.1 กลุ่มผู้บริหำรระดับสูงของ
กระทรวงอุตสำหกรรม 
- ด้ำนนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ 
- ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย  
- ด้ำนองค์ควำมรู้เศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม 

- ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำย/แผน/
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
(ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำย/แผน/
ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมมหภำค 
รำยสำขำอุตสำหกรรมและท่ำทีระหว่ำง
ประเทศ)  

- มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
ก ำหนดขอบเขต ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน 
- มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 
 

- บันทึก/เอกสำร/ชี้แจงด้วย
วำจำ/ประชุมหำรือ 

 - สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและ
ข้อมูลเตือนภัย (ภำวะเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมรำยเดือน รำยไตรมำส และ
รำยปี วำรสำรเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำย
ไตรมำส ดัชนีอุตสำหกรรมรำยเดือน TFP 
ข่ำวรำยวัน) 

- มีควำมถูกต้อง ทันสมัย และทันสถำนกำรณ์ - บันทึก/เอกสำร/ชี้แจงด้วย
วำจำ/ประชุมหำรือ 

 - องค์ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
(ผลงำนศึกษำวิจัย ทั้งด ำเนินกำรเอง และ
จ้ำงที่ปรึกษำ) 

- ทันสถำนกำรณ์ สำมำรถพัฒนำไปสู่กำร
ก ำหนดเป็นนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์  

- บันทึก/เอกสำร/ชี้แจงด้วย
วำจำ/ประชุมหำรือ 

1.2 กลุ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน 
(เช่น กรมโรงงำนอุตสำหกรรม) และ
ภำยนอกกระทรวงอุตสำหกรรม (เช่น 

- นโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม 

- มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
ก ำหนดขอบเขต ตัวชี้วัด ที่ชัดเจน สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติได้ 

- หนังสือ/บันทึก/เอกสำร 
- น ำเสนอในเวทีประชุมหำรือ 
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กลุ่มผู้รับบริกำร 
/และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเภทบริการที่ให้ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว่างกัน 
กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ) 
-ด้ำนนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ 
-ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย  
-ด้ำนองค์ควำมรู้เศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม 

- ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น ท่ำทีควำมร่วมมือ
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ 

- สำมำรถแก้ไขปัญหำและสอดคล้อง
แนวนโยบำยของกระทรวงอุตสำหกรรม 
- มีเหตุและผลตำมหลักวิชำกำร 
- มีควำมเป็นธรรม เป็นผลดีต่อส่วนรวมต่อ
ประเทศชำติ 
- เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

- บันทึก/เอกสำร 
- น ำเสนอในเวทีประชุมหำรือ 
 

- สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและ
ข้อมูลเตือนภัย 

- มีควำมถูกต้องทันเวลำและทันสถำนกำรณ์ 
- เข้ำใจง่ำยและน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
- มีบทวิเครำะห์ที่ตรงตำมควำมต้องกำรให้
มำกขึ้น 

- เอกสำรเผยแพร่ 
- จัดแถลงข่ำว 
- Web site  
 

 - องค์ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
(ผลงำนศึกษำวิจัย ทั้งด ำเนินกำรเอง และ
จ้ำงที่ปรึกษำ) 

- ทันสถำนกำรณ์  - เอกสำรเผยแพร่ Web site 

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

- นโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม 
 

- มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
- แก้ไขปัญหำอย่ำงได้ผล 
- ผู้ประกอบกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นใน
กระบวนกำรจัดท ำแผน/นโยบำย 

- น ำเสนอในเวทีประชุมหำรือ 
- Road show /สัมมนำ 
- เอกสำรเผยแพร่ 

 - ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย - มีควำมถูกต้อง ทันเวลำและทันสถำนกำรณ์  
- เข้ำใจง่ำยและน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
- มีบทวิเครำะห์ให้มำกขึ้น 

- เอกสำรเผยแพร่ 
- จัดแถลงข่ำว 
- Web site  
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กลุ่มผู้รับบริกำร 
/และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเภทบริการที่ให้ ความต้องการ/ความคาดหวัง 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร

ระหว่างกัน 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.1 หน่วยงำนที่ได้รับผลกระทบ (เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 
2.2 ผู้ประกอบกำรในภำคกำรค้ำและ
บริกำร  
2.3 สถำบันกำรศึกษำ 
2.4 ธนำคำรและสถำบันกำรเงิน 

- สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและ
ข้อมูลเตือนภัย 

- จะต้องมีควำมถูกต้องทันเวลำและทัน
สถำนกำรณ์  
- เข้ำใจง่ำยและน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
- มีบทวิเครำะห์ที่ตรงตำมควำมต้องกำรให้
มำกขึ้น 

- เอกสำรเผยแพร่ 
- จัดแถลงข่ำว 
- Web site  

2.5 สื่อมวลชน 
(เช่น กำรให้บริกำรแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ กำรแถลงข่ำว ดัชนี
อุตสำหกรรมรำยเดือน)  

- นโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม 
- ด้ำนสำรสนเทศและข้อมูลเตือนภัย 

- น่ำสนใจ เข้ำใจง่ำย 
- ทันสมัยและทันสถำนกำรณ์  

- จัดแถลงข่ำว 
- ข่ำวแจก 

2.6 บุคลำกรภำยใน ส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 - นโยบำยและกำรจัดกำรภำยในองค์กรที่
ชัดเจน 
- กำรสนับสนุนระหว่ำงหน่วยงำนในองค์กรที่
เพียงพอและรวดเร็ว 

- ประชุมหำรือ 
- เสียงตำมสำย 
- เอกสำรเผยแพร่ 
- ติดบอร์ด 
- Web site 
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2. ความท้าทายต่อองค์กร 
 สภำพกำรแข่งขันควำมท้ำทำยที่ส ำคัญในเชิงยุทธศำสตร์ และระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม แบ่งเป็นประเด็นดังนี้  
ก.สภาพการแข่งขัน 
(9) สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

สภำพกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
ประเภท 

การแข่งขัน คู่แข่ง ประเด็นการแข่งขัน 
ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

1. การแข่งขันภายในประเทศ 
1.1 ด้ำนนโยบำย/แผน/
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ 

- ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) 
- ส ำนักงำนส่งเสริม
วิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม (สสว.) 
- ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร (สศก.) 

- กำรจัดท ำและผลักดัน
นโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำเศรษฐกิจ 

- มีควำมครอบคลุมทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นที่ยอมรับ และน ำไปใช้
ประโยชน์ (เช่น แผน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมเชิง
สร้ำงสรรค์) 

- กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
- นโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรระดับสูง 
ของกระทรวงอุตสำหกรรม หรือ
คณะกรรมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแห่งชำติ 
หรือคณะรัฐมนตรี 

1.2 ด้ำนสำรสนเทศ และ
ข้อมูลเตือนภัย (ดัชนี
อุตสำหกรรม/ภำวะ
อุตสำหกรรม) 

- ส ำนักดัชนีเศรษฐกิจ
กำรค้ำ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์ 
(ดัชนีผู้บริโภค) 
- ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร (สศก.) 
(รำยงำนภำวะเศรษฐกิจ
สินค้ำเกษตร) 
 

- กำรจัดท ำและแผยแพร่ข้อมูล
สำรสนเทศทันต่อควำมต้องกำร 

- มีกระบวนกำรจัดท ำดัชนี
อุตสำหกรรมทีเ่ป็นมำตรฐำน
และเผยแพร่เป็นรำยเดือน 
- สรุปข่ำวเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม และเผยแพร่
ให้กับผู้รับบริกำรเป็นรำยวัน 

- กำรจัดเก็บและบริหำรฐำนข้อมูลให้
ทันสมัยเป็นรำยเดือน 
- กำรจัดท ำอย่ำงต่อเนื่อง ทันเวลำ 
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ประเภท 
การแข่งขัน คู่แข่ง ประเด็นการแข่งขัน 

ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

2. การแข่งขันภายนอกประเทศ 
2.1 ด้ำนนโยบำย/แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ 

- ประเทศมำเลเซีย  
(Malaysian Industrial 
Development 
Authority (MIDA) : 
แผนแม่บทกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม พ.ศ. 
2549 – พ.ศ. 2563) 

- กำรก ำหนดแผนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมระยะยำวมีควำม
ชัดเจนเป็นที่รับรู้อย่ำง
กว้ำงขวำงระดับนำนำชำติ 
- กำรก ำหนดแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมรำยสำขำ 

- กำรก ำหนดแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม 20 
ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 
2574 (ภำษำไทย) 
- กำรก ำหนดแผนพัฒนำ
อุตสำหกรรมรำยสำขำ 
- กำรเผยแพร่ทำง Web Site 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม 

- กำรผลักดันโดยคณะกรรมกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมแห่งชำติ 
- กำรเผยแพร่ให้หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
น ำไปใช้ประโยชน์ 
- กำรเผยแพร่ Executive Summary เป็น
ภำษำอังกฤษ เพ่ือเผยแพร่ระดับนำนำชำติ 

2.2 ด้ำนสำรสนเทศและ
ข้อมูลเตือนภัย (ดัชนี
อุตสำหกรรม) 
 

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

- กำรจัดท ำดัชนีอุตสำหกรรม 
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
- เป็นที่ยอมรับของ
อำรยประเทศ 
 

- มีกำรจัดท ำและเผยแพร่
ดัชนีอุตสำหกรรมรำยเดือน 
- ได้รับควำมไว้วำงใจจำก
หน่วยงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

- ใช้แบบจ ำลอง (Model) ตำมหลักทำงสถิติ 
(Regression Model) 
- มีกำรก ำหนดจ ำนวนข้อมูลตัวอย่ำง
เพียงพอตำมหลักสถิติ 
- มีกำรประสำนกับอุตสำหกรรมจังหวัด ใน
กำรจัดเก็บข้อมูลจำกผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม 
- มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมส ำคัญ
และกำรน ำไปใช้ประโยชน์ของดัชนี
อุตสำหกรรม กำรกรอกแบบสอบถำม ให้กับ
ผู้ประกอบกำร 
- กำรให้สิ่งจูงใจในกำรกรอกแบบสอบถำม
อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
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(10)ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จ และปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสภาพการแข่งขัน 
 
ปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้ส่วนรำชกำรประสบควำมส ำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 
1. ผู้บริหำรกระทรวงอุตสำหกรรม ให้ควำมส ำคัญและเชื่อม่ัน 
2. มีระบบจัดเก็บและบริหำรฐำนข้อมูลที่เป็นมำตรฐำนสำกลและทันสมัย 
3. มีสถำบันภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งเป็นเครือข่ำยส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำน 
4. มีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอ่ืนๆ และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนจำกหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. บุคลำกร เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนที่เชี่ยวชำญในเรื่องแผน

ยุทธศำสตร์ นโยบำยและควำมเชี่ยวชำญด้ำนสถิติในกำรจัดท ำสำรสนเทศเตือนภัยในภำคอุตสำหกรรม 
6. มีช่องทำงกำรเผยแพร่ผลงำนของ ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในหลำยช่องทำง 
 
ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภำพกำรแข่งขัน 
1. ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Socio-culture) ในเรื่องกำรยอมรับ ควำมเชื่อถือต่อหน่วยงำนภำครัฐ 

กำรมีส่วนร่วม และบทบำทของชุมชนหรือท้องถิ่น มีอิทธิพลต่อนโยบำยแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
2. ด้ำนเทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีและข้อมูลสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ท ำ

ให้ต้องมีกำรปรับตัวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
3. ด้ำนเศรษฐกิจ (Economy) ภำวะเศรษฐกิจที่ผันผวนท ำให้กำรด ำเนินงำนในเชิงนโยบำย แผน 

ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมมีควำมยำกล ำบำก 
4. ด้ำนกฎหมำย (Legal) บทบัญญัติของกฎหมำยมหำชน อำทิ กฎหมำยคดีปกครองและคดี

สิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรอุตสำหกรรม 
5. กำรเมือง (Politics) กำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรของฝ่ำยกำรเมืองท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องเชิงนโยบำย 
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(11) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง 
(12) ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขัน 
 

ประเภทการแข่งขัน คู่แข่ง 
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูล

เชิงแข่งขัน 
ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล 

1. การแข่งขันภายในประเทศ 
- ด้ำนนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) 
- ส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(สสว.) 
- ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) 

- กำรมีส่วนร่วม : ข้อมูลรำยชื่อผู้ร่วม
จัดท ำแผน 
- กำรน ำไปใช้ประโยชน์ : ข้อมูลโครงกำร/
กิจกรรมภำยใต้แผน (เช่น ยุทธศำสตร์
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมเชิงสร้ำงสรรค์) 

- กำรเชื่อมโยง บูรณำกำรข้อมูลที่
ชัดเจนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่สมบูรณ์ 

- ด้ำนสำรสนเทศ และข้อมูลเตือน
ภัย (ดัชนีอุตสำหกรรม/ภำวะ
อุตสำหกรรม) 

- ส ำนักดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
พำณิชย์ (ดัชนีผู้บริโภค) 
- ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร (สศก.) (ภำวะ
เศรษฐกิจสินค้ำเกษตร) 

- กำรเผยแพร่สำรสนเทศ ทำง Web Site 
- บัญชี E-mail ของผู้รับบริกำรภำวะ
อุตสำหกรรม 

- ไม่มีข้อจ ำกัด 

2. การแข่งขันภายนอกประเทศ 
- ด้ำนนโยบำย/แผนยุทธศำสตร์ - ประเทศมำเลเซีย ได้แก่ Malaysian Industrial 

Development Authority : MIDA 
- กำรเผยแพร่สำรสนเทศ ทำง Web Site - กำรเชื่อมโยง บูรณำกำรข้อมูลที่

ชัดเจนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่สมบูรณ ์

- ด้ำนสำรสนเทศ และข้อมูลเตือน
ภัย (ดัชนีอุตสำหกรรม) 

- ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Ministry of Economic 
Trade and Industry : METI 

- กำรเผยแพร่สำรสนเทศ ทำง Web Site - ไม่มีข้อจ ำกัด 
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ข.ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
(13) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ สิ่งท้ำทำย 

ควำมท้ำทำยด้ำนพันธกิจ 
(ด้ำนนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ 
ด้ำนสำรสนเทศ และข้อมูลเตือน
ภัย ด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม) 

 กำรมีนโยบำยที่ชัดเจน น่ำเชื่อถือ มีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆ และ
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และส่งผลต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคมอย่ำงสมดุลย์และยั่งยืน 

 กำรมีระบบเตือนภัยที่มีควำมรวดเร็วแม่นย ำและทันสถำนกำรณ์เป็นที่
ยอมรับและน ำไปใช้ได้อย่ำงกว้ำงขวำง 

ควำมท้ำทำยด้ำนปฏิบัติกำร  กระบวนกำรจัดท ำนโยบำย/แผน/ยุทธศำสตร์ อย่ำงบูรณำกำรและมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

 กำรมกีลไกและเครื่องมือในกำรผลักดัน ติดตำม ประเมินผล นโยบำย/
แผน/ยุทธศำสตร์ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 

 กำรปรับปรุงและพัฒนำระบบเตือนภัยและกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศ
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพและมีควำมน่ำเชื่อถือ 

 กระบวนกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศไปยังกลุ่มเป้ำหมำยทีมี่
ประสิทธิภำพ 

 กำรมีเครือข่ำย/พันธมิตร ทั้งหน่วยงำนภำยในและนอกกระทรวง
อุตสำหกรรม ร่วมในกำรปฏิบัติงำน 

 กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) เขำ้มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและจัดเก็บ
ฐำนข้อมูล 

ควำมท้ำทำยด้ำนทรัพยำกร
บุคคล 

 บุคลำกรมสีมรรถนะ (Competency) และควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม
ต ำแหน่งและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงมืออำชีพ 

 บุคลำกรสำมำรถปรับตัวให้ทันต่อสภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

 บุคลำกรมีควำมผำสุขในกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร 
 บุคลำกรยึดค่ำนิยมองค์กรเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
 บุคลำกรจิตส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

 
ค.ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(14) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง 

- กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ระดับกรม/ส ำนัก ระดับบุคคล รวมถึงกำรติดตำมรอบ 6 
9 และ 12 เดือน ปรับปรุงแก้ไขปัญหำและอุปสรรค อย่ำงต่อเนื่อง 

- จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ระดับกรมและระดับส ำนัก รวมถึงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- กำรก ำหนดตัวชี้วัดที่ส ำคัญระดับกรม ที่จะต้องติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และน ำเสนอเข้ำ
ที่ประชุมผู้บริหำร 
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- จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
ประจ ำปอีย่ำงต่อเนื่อง 

- กำรติดตำมผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำพรวม แผนงำนโครงกำรที่ส ำคัญเป็นประจ ำทุกเดือน 
- ระบบติดตำมผล โดยมีตัวชี้วัด (KPI) ระดับกรม และส ำนัก/ศูนย์ ระดับบุคคล  
- กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง/เร่งรัดกำรท ำงำน

ทบทวนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ทุกปี 
- ปรับปรุงกระบวนงำนสร้ำงคุณค่ำและกระบวนงำนสนับสนุนทุกส ำนัก/ศูนย์ 
- พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลตำมแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Scorecard)

และพัฒนำสมรรถนะ (Competency) เพ่ือรองรับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแนวใหม่ 
- พัฒนำภำวะผู้น ำตั้งแต่ผู้บริหำรระดับกลำงขึ้นไป 
- สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับค่ำนิยมองค์กร (จริยธรรม มืออำชีพ ท ำงำนเป็นทีม ท ำงำนเชิงรุก) 

 
(15) ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ 
       ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมก ำหนดแนวทำงในกำรเรียนรู้และมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ดังต่อไปนี้ 
 -   กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปีครอบคลุมประเด็นยุทธศำสตร์ของ ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม โดยมีองค์ควำมรู้ที่สอดคล้องประเด็นยุทธศำสตร์ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 
 -   กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุน 
รวมทั้งสร้ำงบรรยำกำศที่เปิดกว้ำงให้บุคลำกรแสดงควำมคิดเห็นและกำรแบ่งปันควำมรู้ 
 -   กำรสื่อสำรภำยในองค์กรเกี่ยวกับบริหำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือเน้นย้ ำให้บุคลำกรทุกคนเข้ำใจถึงสิ่งที่
องค์กรจะด ำเนินกำร รวมถึงกำรที่บุคลำกรแต่ละคนจะมีส่วนร่วม โดยกำรจัดประชำสัมพันธ์กิจกรรมและ
ควำมก้ำวหน้ำ กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เช่น เสียงตำมสำย กำรจัดประชุม  บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ วำรสำรเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยไตรมำส งำน KM Kick off , KM day และ Facebook เป็นต้น 
 -   กำรส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนควำมรู้  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกร
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เช่น ห้องสมุดส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมเว็บไซต์ ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม (WWW.OIE.go.TH) ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) กิจกรรม KM Kick off , KM day , 
CoP , สภำกำแฟ , กำรเสวนำ Morning Talk , กิจกรรมเล่ำสู่กันฟัง เป็นต้น 
 -   กำรอบรมให้ควำมรู้ กำรศึกษำดูงำน เล่ำสู่กันฟัง เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ใหม่ๆและเรียนรู้ประสบกำรณ์จำก
องค์กรที่ประสบควำมส ำเร็จ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร  
 -   กำรยกย่องชมเชยและกำรให้รำงวัล เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกำรมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรในทุกระดับ 
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