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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)  
 

 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

1. ภารกิจด้านนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม  
 1.1 งานเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดท าแผนพัฒนา 

     อุตสาหกรรมของประเทศ 
 

 -  การบรรยายในหัวข้อ  
“ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0” ในงาน
สัมมนา การพัฒนาผลิตภาพ
แรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
“ประเทศไทย 4.0”    

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การ 
  พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0” ในงาน 
  สัมมนา การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตาม 
  แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา 
  เศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายกฤศ จันทร์
สุ ว ร ร ณ  ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง น โ ย บ า ย
อุตสาหกรรมรายสาขา 2 เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0” ในงานสัมมนา การ
พัฒนาผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ “ประเทศ
ไทย 4.0” ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

1 ครั้ง กร.2 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 27 ก.พ. 62   
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การประชุมบูรณาการความ 
ร่วมมือภายใต้ “โครงการ
ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษด้วยการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก”  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การประชุมบูรณาการความร่วมมือภายใต้  
 “โครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
  พิเศษด้วยการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

เชิงรุก”  
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดการประชุมบูรณา
การความร่วมมือภายใต้“โครงการขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วยการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก” โดยมี  
นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล ผู้อ านวยการกอง
นโยบายอุตสาหกรรมมหภาค เป็นผู้แทนจาก
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ณ โรงแรม
ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น 

1 ครั้ง กม.  

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 22 ก.พ. 62 
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ที ่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การสัมมนา Quality and  
  Safety Management for  
  Packaging Industry ภายใต ้
  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิง 
  ลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และ 
  บรรยายหัวข้อ “Packaging  
  Trend 2019” และการ 
  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง 
  ภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 
  บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรม 
  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ 
  เพ่ิมศักยภาพในการผลิตและ 
  โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรม  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การสัมมนา Quality and Safety  
Management for Packaging 
Industry ภายใต้โครงการพฒันาระบบ
ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และ
บรรยายหัวข้อ “Packaging Trend 
2019”และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพใน
การผลิตและโอกาสในการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายอิทธิชัย  
ยศศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา 
Quality and Safety Management for 
Packaging Industry ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์  แ ล ะ บ ร ร ย า ย หั ว ข้ อ 
“Packaging Trend 2019” และการ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐและ
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์  แ ล ะ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เ พ่ือให้
สามารถเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและโอกาส
ใ น ก า ร พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

1 ครั้ง กร.1  

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 18 ก.พ. 62 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การประชุมหารือเรื่อง การ 
  จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2563 แผนงานบูรณา
การพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต  
 

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การประชุมหารือเรื่อง การจัดท าค าขอ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  
  แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  และบริการแห่งอนาคต  

วันที่ 24 ม.ค. 62 นายอดิทัติ วะสีนนท์  
รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือ
เรื่องการจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ณ ห้อง
ประชุม 601 อาคารส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กม.  

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 24 ม.ค. 62   
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การประชุมหารือโครงการลงทุน 
  จัดตั้ง Bio Hub ในพ้ืนที่ จ. 
  ฉะเชิงเทรา  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การประชุมหารือโครงการลงทุน 
  จัดตั้ง Bio Hub ในพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรา  
  วันที่ 25 ธันวาคม 61 นายณัฐพล รังสิตพล  

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม
หารือโครงการลงทุนจัดตั้ง Bio Hub ใน
พ้ืนที่ จ.ฉะเชิงเทรา ณ อาคารส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กร.2 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 25 ธ.ค. 61 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - งานแถลงข่าวเผยมาตรการใหม่ 
ปีงบประมาณ 2562 เดินหน้า
สนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติเต็มสูบ เผย
มาตรการสนับสนุนการใช้
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
(R&A) ประจ าปี 2562 ผลักดัน
ผู้ประกอบการทั้งภาค 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนถึง
ระดับ SMEs ขยายผลการใช้ 
R&A บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
และเอกชน  

ระดับการให้
ข้อมูล 

- งานแถลงข่าวเผยมาตรการใหม่ 
ปีงบประมาณ 2562 เดินหนา้สนับสนุนการ
ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเต็มสูบ เผย
มาตรการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ (R&A) ประจ าปี 2562 
ผลักดันผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่จนถึงระดับ SMEs ขยายผลการ
ใช้ R&A บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายณัฐพล 
รังสิตพล ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) พร้อมด้วย ดร.ประพิณ 
อภินรเศรษฐ นายกสมาคมผู้ประกอบการ 
Thai Automation and Robotics 
Association (TARA) นายสมหวัง บุญรักษ์
เจริญ ผู้อ านวยการสถาบันไทย – เยอรมัน 
และนายอิสระ บุรินทรามาตย์ กรรมการ
ผู้จัดการ รี้ด เทรดเด็กซ์ ให้เกียรติร่วมกัน
แถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กร.1 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 15 พ.ย. 61 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การประชุมหารือแนวทางการ 
พัฒนาเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจ
รองรับ Bioeconomy  

  
 

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเฮมพ์ 
  เป็นพืชเศรษฐกิจรองรับ Bioeconomy   
  วันที่ 4 ตุลาคม 2561นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์  

รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือ
แนวทางการพัฒนาเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจ
รองรับ Bioeconomy โดยมี คุณดาวน้อย 
สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศ
ไทย คุณช่อทิพย์ วิเศษพงษ์พันธุ์ สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท เบอร์ลี่ ยุค
เกอร์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ 
จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มไทยเจริญคอร์
ปอเรชั่น ณ ห้องประชุม 202 อาคารส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กร.2 
 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 4 ต.ค. 61 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การประชุมดังกล่าวจะมีพิธีการ 
แลกเปลี่ยน Joint 
Communique ระหว่างไทย 
กับ UNIDO โดยมีรัฐมนตรีจาก 
7 ประเทศ ผู้บริหารระดับสูง 
นักวิชาการภาคอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม 

  

 

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การประชุมดังกล่าวจะมีพิธีการ 
แลกเปลี่ยน Joint Communique ระหว่าง
ไทยกับ UNIDO โดยมีรัฐมนตรีจาก 7 
ประเทศ ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ
ภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายณัฐพล รังสิตพล 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เข้าร่วมการประชุม Green Industry 
Conference (GIC) ครั้งที่ 5 และในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – 
UNIDO โดยภายในการประชุมดังกล่าวจะมีพิธี
การแลกเปลี่ยน Joint Communique 
ระหว่างไทยกับ UNIDO โดยมีรัฐมนตรีจาก 7 
ประเทศ ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ
ภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมกว่า 500 คน 
เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ 

 

1 ครั้ง กท. 
 

 
ภาพกิจกรรม วันทื่ 3 ต.ค. 61 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การประชุมคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของ
ประเทศ  

ระดับการ
วางแผนร่วมกัน 

- การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ 
  พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพของ 
  ประเทศ    
  วันที่ 11 กันยายน 2561 นายพสุ โลหารชุน  
  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนาย 

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน 
คณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S-curve (D5) 
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ให้เกียรติ
เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพของประเทศ โดยมี นายณัฐพล 
รังสิตพล ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ผู้แทนจากกระทรวง และ
ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศให้
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ณ ห้อง
ประชุม 601 อาคารส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กม. 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 11 ก.ย.61 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 -  งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
“ยุทธศาสตร์ สศอ. ในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุก
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
Thailand 4.0”  

ระดับการให้
ข้อมูล 

 -  งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
  “ยุทธศาสตร์ สศอ. ในการขับเคลื่อน 
  แผนปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเตรียมความ 
  พร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0” 

วันที่ 1 กันยายน 2561 นายณัฐพล รังสิต
พล ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์ สศอ. ในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุกเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0” ในวันที่ 
31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 ณ 
โรงแรมไมด้า จ.กาญจนบุรี 

1 เรื่อง สล. 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 1 ก.ย. 62 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

  - งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อ "Eastern Economic 
Corridor (EEC) Workshop"  

  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนัก
ลงทุนญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนใน 

  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) จัดโดย กระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกับ องค์การ
ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ
ญี่ปุ่น (JETRO) และหอการค้า
ญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) ณ โรงแรม
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

 -  งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Eastern  
    Economic Corridor (EEC) Workshop"  
    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายอุตตม  

สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "Eastern 
Economic Corridor (EEC) Workshop" 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นที่
จะเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) จัดโดย กระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) ณ โรงแรม
อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

1 ครั้ง กม./กท. 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 10 ส.ค. 61 
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ที ่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง 
โอกาสและศักยภาพในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ และอากาศยาน 
ของไทย  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โอกาสและ
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และอากาศยาน 
ของไทย 

  วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายณัฐพล รังสิต
พล เลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว
เปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โอกาส
และศักยภาพในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
อากาศยาน ของไทย ณ โรงแรมเดอะ  

   สุโกศล กรุงเทพฯ 

1 ครั้ง กร.1  

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 22 มิ.ย. 61 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง  
โอกาสและศักยภาพในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการ 
แปรรูปอาหารไบโอเทคโนโลยี 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของ
ไทย  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- งานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โอกาสและ 
  ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 
  การแปรรูปอาหารไบโอเทคโนโลยี ระบบ 
  อัตโนมัติและหุ่นยนต์ของไทย 
  วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายณัฐพล  
  รังสิตพล เลขาธิการส านักงานมาตรฐาน 
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว
เปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง โอกาสและ
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหารไบโอเทคโนโลยี ระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ของไทย ณ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

1 ครั้ง กร.1 กร.2 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 18 มิ.ย. 61 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ  
  Robotics Cluster Pavilion  

เผยมาตรการสนับสนุน SMEs 
ใช้หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตฯ  

ระดับการให้
ข้อมูล 

- งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Robotics  
  Cluster Pavilion เผยมาตรการสนับสนุน  

SMEs ใช้หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตฯ  
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายณัฐพล  
รังสิตพล เลขาธิการส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ชิต 
เหล่าวัฒนา กรรมการคลัสเตอร์หุ่นยนต์ 
นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อ านวยการ
สถาบันไทย – เยอรมัน ดร.ประพิณ อภิ
นรเศรษฐ นายกสมาคมผู้ประกอบการ 
Thai Automation and Robotics 
Association (TARA) และนายอิสระ บุ
รินทรามาตย์ กรรมการผู้จัดการ รี้ด เทรด
เด็กซ์ ให้เกียรติร่วมกันแถลงข่าว เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 
อาคารส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กร.1  

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 13 มิ.ย. 61 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริม
การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น 
(JETRO BANGKOK) กับสถาบัน
ยานยนต์ และการประชุมความ
ร่วมมือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ 
  ร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริมการค้า 
  ต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO   
  BANGKOK) กับสถาบันยานยนต์ และการ 
  ประชุมความร่วมมือ เพื่อพัฒนา 
  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายศิริรุจ  

จุลกะรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ใน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (JETRO BANGKOK) กับสถาบัน
ยานยนต์ และการประชุมความร่วมมือ เพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ณ 
ห้องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

1 ครั้ง กร.1  

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 2 พ.ค. 61 
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ที ่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การประชุมหารือระบบ ECO  
  Sticker และระบบใบอนุญาต  
  สมอ.  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การประชุมหารือระบบ ECO Sticker และ 
  ระบบใบอนุญาต สมอ.  
  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นางสาวนพมาศ  
  ช่วยนุกูล ผู้อ านวยการกองนโยบาย

อุตสาหกรรมรายสาขา 1 เป็นประธาน 
“การประชุมหารือระบบ ECO Sticker 
และระบบใบอนุญาต สมอ.” ณ ห้อง
ประชุม 601 อาคารส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กร.1  

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 27 เม.ย. 61 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การประชุมคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของ
ประเทศ  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

-  การประชุมคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพของประเทศ  
วันที่ 30 มกราคม 2561  
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม ผู้แทนจากกระทรวง 
และผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ณ 
ห้องประชุม 601 อาคารส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กม. 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 30 ม.ค. 61 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

  - การประชุมหารือ เรื่อง  
การบูรณาการมาตรการ
สนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าใน
ประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การประชมุหารือ เรื่อง การบูรณาการ 
  มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ 
  ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศ 
  ไทย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างเป็น 
  รูปธรรม 
  วันที่ 18 มกราคม 2561 นายศิริรุจ  

จุลกะรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือ 
เรื่องการบูรณาการมาตรการสนับสนุนการ
ผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ในประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 601 
อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กร.1  

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 18 ม.ค. 61 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 8 
หน่วยงาน เพ่ือจัดตั้ง Center of 
Robotic Excellence (CoRE) 
และระหว่าง 141 หน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนเพ่ือขับเคลื่อน
มาตรการหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ 
พิธีลงนามข้อตกลงรวมพลังความ
ร่วมมือการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่
ประเทศไทย 4.0 งานสัมมนาเชิง
วิชาการ เรื่อง  

โอกาสและศักยภาพในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการ 
แปรรูปอาหาร ไบโอเทคโนโลยี 
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ของ
ไทย  

ระดับการร่วม
ปฏิบัติ 

- พิธีลงนามข้อตกลงรวมพลังความร่วมมือ 
  การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ 
  ระบบอัตโนมัติสู่ประเทศไทย 4.0  

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เข้ารว่มพิธีลง
นามข้อตกลงรวมพลังความร่วมมือ 

  การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ 
ระบบอัตโนมัติสู่ประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

1 ครั้ง กร.1 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 30 ส.ค. 60 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 1.2 งานเสนอแนะนโยบาย ท่าที แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้ง 
     ประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม  

 

 - การประชุมหารือระหว่าง 
  กระทรวงอุตสาหกรรมและ 

คณะกรรมการจัดท าหนังสือ
เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและ
การลงทุนของประเทศไทย ของ 
Business Mutual Aid 
Association ประเทศญี่ปุ่น 

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

-  การประชุมหารือระหว่างกระทรวง 
อุตสาหกรรมและคณะกรรมการจัดท า
หนังสือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและการ
ลงทุนของประเทศไทย ของ Business 
Mutual Aid Association ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายอดิทัต  
วะสีนนท์ รองผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการ
ประชุมหารือระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม
และคณะกรรมการจัดท าหนังสือเก่ียวกับ
นโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
ไทย ของ Business Mutual Aid 
Association ประเทศญีปุ่่น ณ อาคาร
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กท. 
 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 4 มี.ค. 62   
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ที ่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 -  งานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็น 
   และเผยแพร่ผลการศึกษา  
   “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ 
   ในการจัดตั้งส านักงานที่ปรึกษา 
   ด้านอุตสาหกรรมใน 
   ต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 1”  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

-  งานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและเผยแพร่ผล 
   การศึกษา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ 
   ในการจัดตั้งส านักงานที่ปรึกษาด้าน 
   อุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่  
   1” 
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดิทัติ  

วะสี นนท์  รองผู้ อ า นวยการส านั ก งาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าว
เปิดงานสัมมนารับฟังข้อคิดเห็นและเผยแพร่
ผลการศึกษา “โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง ส า นั ก ง าน ที่ ป รึ กษ าด้ า น
อุตสาหกรรมในต่างประเทศ (สทอ.) ระยะที่ 
1”แ ล ะ ร่ ว ม เ ส ว น า ใ น เ รื่ อ ง  “ปั ก ธ ง
อุตสาหกรรมจีน-ไทย พิชิตชัยในยุค 4.0” ณ 
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 

1 ครั้ง กท. 
 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 20 ก.พ. 62   
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การประชุมดังกล่าวจะมีพิธีการ 
แลกเปลี่ยน Joint 
Communique ระหว่างไทย 
กับ UNIDO โดยมีรัฐมนตรีจาก 
7 ประเทศ ผู้บริหารระดับสูง 
นักวิชาการภาคอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม 

  

 

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การประชุมดังกล่าวจะมีพิธีการ 
แลกเปลี่ยน Joint Communique ระหว่าง
ไทยกับ UNIDO โดยมีรัฐมนตรีจาก 7 
ประเทศ ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ
ภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายณัฐพล รังสิตพล 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เข้าร่วมการประชุม Green Industry 
Conference (GIC) ครั้งที่ 5 และในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – 
UNIDO โดยภายในการประชุมดังกล่าวจะมีพิธี
การแลกเปลี่ยน Joint Communique 
ระหว่างไทยกับ UNIDO โดยมีรัฐมนตรีจาก 7 
ประเทศ ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ
ภาคอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมกว่า 500 คน 
เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์การประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ 

 

1 ครั้ง กท. 
 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 3 ต.ค. 61   
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือระหว่างองค์การ
ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ
ญี่ปุ่น (JETRO BANGKOK) กับ
สถาบันยานยนต์ และการ
ประชุมความร่วมมือ เพ่ือ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 

  

 

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
  ระหว่าง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ 
  ของญี่ปุ่น (JETRO BANGKOK) กับสถาบัน 
  ยานยนต์ และการประชุมความร่วมมือ เพื่อ 
  พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายศิริรุจ จุลกะรัตน์  
  ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
  เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ในพิธีลงนามบันทึก 
  ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง องค์การส่งเสริม 
  การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO  
  BANGKOK) กับสถาบันยานยนต์ และการ 
  ประชุมความร่วมมือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ยานยนต์สมัยใหม่ ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3  

1 ครั้ง กร.1 
 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 2 พ.ค. 61   
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การประชุมหารือแนวทางการ 
ด าเนินงานส าหรับรถยนต์ไฟฟ้า
แบบแบตเตอรี่ (BEV) ภายใต้
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีน  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

-  การประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน 
 ส าหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) 
ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน  
วันที่ 31 มกราคม 2561 นายศิริรุจ  
จุลกะรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นประธานการประชุม
หารือแนวทางการด าเนินงานส าหรับรถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEV) ภายใต้ข้อตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ณ ห้องประชุม 
601 อาคารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กท. 
 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 31 ม.ค. 61   
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 1.3 งานประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม   
 - การประชุม เรื่อง การเร่งรัด 

  ยกระดับมาตรฐานมลพิษ 
  รถยนต์เป็น Euro 5 และ 6  
  เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นละออง 
  ขนาดเล็ก  
 

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การประชุม เรื่อง การเร่งรัดยกระดับ 
  มาตรฐานมลพิษรถยนต์เป็น Euro 5  
  และ 6 เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นละออง 
  ขนาดเล็ก  

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 นายณัฐพล รังสิตพล 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส า นั ก ง า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม เรื่อง 
การเร่งรัดยกระดับมาตรฐานมลพิษรถยนต์
เป็น Euro 5 และ 6 เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก ณ ห้องประชุม 601 อาคาร
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

1 ครั้ง กร.1  

 

 ภาพกิจกรรม วันที่ 8 ก.พ. 2562 
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

2. ภารกิจด้านการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ  
 2.1 งานก าหนดนโยบายการส ารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดท าดัชนี

อุตสาหกรรม และท าหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 - การแถลงข่าว “ดัชนี 
  อุตสาหกรรมเดือนแรกปี  
  2562” 

ระดับการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

- การแถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือน 
  แรกปี 2562”  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายณัฐพล 
รังสิตพล ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรม
เดือนแรกปี 2562” ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ที่ร้อยละ 0.18 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกัน
ข อ ง ปี ก่ อ น  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ดั ช นี ผ ล ผ ลิ ต
อุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน
ติดต่อกัน โดยอุตสาหกรรมส าคัญที่ส่งผล
บวกต่อ MPI เดือนมกราคม 2562 ได้แก่ 
รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ น้ าตาล น้ ามัน
ปิโตรเลียม และยา ณ อาคารส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เดือนละ
1 ครั้ง 

สล. 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 26 ก.พ. 62   
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - - การแถลงข่าว  
   “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือน 
    ธันวาคม และไตรมาสที่  

4/2561” 
  

 

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การแถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือน 
  ธันวาคม และไตรมาสที่ 4/2561” 

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายณัฐพล รังสิตพล 
ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
แถลงข่าว“ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 
และไตรมาสที่ 4/2561” เผย ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI) เดือนธันวาคม 2561 
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 0.75 เมื่อ
เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่การผลิตขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตร
มาสที่ 4 ขยายตัวร้อยละ 2.43 เมื่อเทียบจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และภาพรวมดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมของปี 2561 ขยายตัวร้อย
ละ 2.80 ณ อาคารส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 

1 ครั้ง สล. 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 29 ม.ค. 62   
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การแถลงข่าว “ดัชนี 
อุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 
2561” เผยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม(Manufacturing 
Production Index - MPI) 
ประจ าเดือนตุลาคม 2561  

ระดับการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

- การแถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือน 
ตุลาคม 2561” เผยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม(Manufacturing 
Production Index - MPI) ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายอดิทัต  
วะสีนนท์ รองผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนี
อุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2561” เผยดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing 
Production Index - MPI) ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.08 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ณ อาคารส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กส./สล. 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 27 พ.ย. 61   
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การแถลงข่าว “ดัชนี 
อุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 
2561” เผยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม(Manufacturing 
Production Index - MPI) 
ประจ าเดือนตุลาคม 2561  

ระดับการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

- การแถลงข่าว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือน 
ตุลาคม 2561” เผยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม(Manufacturing 
Production Index - MPI) ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายอดิทัต  
วะสีนนท์ รองผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงข่าว “ดัชนี
อุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2561” เผยดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing 
Production Index - MPI) ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.08 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ณ อาคารส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1 ครั้ง สล. 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 27 พ.ย. 61   
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ที ่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถ่ี 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

2. ภารกิจด้านการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ  
 2.2 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม  
 - การประชุมและหารือ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมและแนวโน้มการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การอุตสาหกรรมของไทย กับ
คณะผู้แทนของมณฑลอานฮุย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การประชุมและหารือยุทธศาสตร์การ  
  พัฒนาอุตสาหกรรมและแนวโน้มการใช้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
  อุตสาหกรรมของไทย กับคณะผู้แทนของ 
  มณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  

น า ย ธี ร ทั ศ น์  อิ ศ ร า ง กู ล  ณ  อ ยุ ธ ย า 
ผู้อ านวยการกองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจ
อุ ต ส า หก ร ร ม  เ ป็ น ผู้ แ ท น ก ระท ร ว ง
อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับและบรรยาย
สรุปและหารือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการอุตสาหกรรมของไทย 
กั บ ค ณ ะ ผู้ แ ท น ข อ ง ม ณ ฑ ล อ า น ฮุ ย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน น าโดย Mr.Sun 
Yong อธิบดีส านักงานการต่างประเทศ ใน
โอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 
ณ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1 ครั้ง กส. 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 26 ก.พ. 62   
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - โครงการฝึกอบรม Third  
  Country Training  
  Programme หลักสูตร  
  “Introduction to Industrial  
  Production Indices for  
  Mekong Countries”  
 

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- โครงการฝึกอบรม Third Country  
  Training Programme หลักสูตร  
  “Introduction to Industrial  
  Production Indices for Mekong  
  Countries” 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายอิทธิชัย    
ยศศรี รองผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ
ฝึกอบรม Third Country Training 
Programme หลักสูตร “Introduction to 
Industrial Production Indices for 
Mekong Countries” พร้อมทั้งมอบเกียรติ
บัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ โรงแรมเซ็น 
จูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ 

1 ครั้ง กส. 

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 18 ก.พ. 62   
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 ที่ ภารกิจ/งาน ระดับ 
การมีส่วนร่วม 

กิจกรรม  ความถี่ 
/จ านวน 

  หน่วยงาน   
  ผู้รับผิดชอบ 

 - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลไก 
  การขับเคลื่อน Industrial  
  Transformation Platform  

ระดับการ
ปรึกษาหารือ 

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลไกการ 
  ขับเคลื่อน Industrial Transformation  
  Platform  
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดิทัต  
  วะสีนนท์ รองผู้อ านวยการส านักงาน 
  เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าว 
  เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กลไกการ 
  ขับเคลื่อน Industrial Transformation  
  Platform ณ ศูนย์นิทรรศการและการ 
  ประชุมไบเทค บางนา 

1 ครั้ง สล.  

 
ภาพกิจกรรม วันที่ 14 ก.พ. 62   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


