
การประเมินผลและข้อเสนอแนะการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

 ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ. ) มีหน้ำที่หลักในกำรเสนอแนะนโยบำย แนวทำง มำตรกำรด้ำน
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมและจัดท ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศ อีกทั้งกำรก ำหนดท่ำทีแนวทำงควำม
ร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ กำรประชุมเจรจำกับองค์กำรหรือหน่วยงำนต่ำงประเทศด้ำน
อุตสำหกรรม กำรวิเครำะห์เศรษฐกิจอุตสำหกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมกำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำเทคโนโลยีรวมถึงกำรวิเครำะห์ วิจัย คำดกำรณ์ แนวโน้ม และ
เตือนภัยด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมกำรประเมินผลกำรพัฒนำอุตสำหกรรม กำรส ำรวจเก็บรักษำกำรใช้
ประโยชน์ข้อมูลด้ำนอุตสำหกรรมกำรจัดท ำดัชนีอุตสำหกรรม และกำรท ำหน้ำที่เป็นศูนย์สำรสนเทศด้ำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สศอ. ได้ก ำหนดผลผลิตซึ่งสอดคล้องกับภำรกิจตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบหลักและปรำกฏผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมผลผลิตงบประมำณ ดังนี้ 

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลผลิตที่ 1 การจัดท านโยบาย แผน และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ภำยใต้ผลผลิตที่ 1  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สศอ. มีกำรด ำเนินกำรเสนอแนะนโยบำย มำตรกำร 
แผนพัฒนำอุตสำหกรรมมหภำค อุตสำหกรรมรำยสำขำ และกำรเสนอแนะท่ำทีเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำง
ประเทศ จำกเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 117 เรื่อง สศอ. มีผลกำรด ำเนินงำน ทั้งสิ้น 181 เรื่อง โดยมีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญ อำทิเช่น 

- กำรก ำหนดพื้นที่อุตสำหกรรม (Zoning)  เพ่ือรองรับกำรลงทุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
- แนวทำงควำมร่วมมือตำมนโยบำยประชำรัฐเพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลไทย 
- มำตรกำรส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลำงวิจัย พัฒนำหรือทดสอบสมรรถนะยำนยนต์ต้นแบบใน

ภูมิภำค 
- แผนปฏิบัติกำรด้ำนคมนำคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 เพ่ือขับเคลื่อนกำรลงทุนด้ำน

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ และแนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งตำมแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (E-W Corridor) 
- ร่ำง พรบ. กองทุนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันส ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย พ.ศ. ...) 
- แนวทำงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์  
- แนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรขนส่งระบบรำงและอุตสำหกรรมเก่ียวเนื่อง 
- แนวทำงควำมร่วมมือตำมนโยบำยประชำรัฐ เพ่ือกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลไทยร่ำง

ยุทธศำสตร์สับปะรด ปี 2560-2569 
- เจรจำขยำยขอบเขตสินค้ำภำยใต้ควำมตกลงเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ITA Expansion) 
- กำรทบทวนกฎว่ำด้วยถิ่นก ำเนินสินค้ำเฉพำะรำย (PSRs) ส ำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรเจรจำ

กำรค้ำภำยใต้กรอบควำมตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภำค (RCEP)  



- โครงกำรกำรเตือนภัยภำคอุตสำหกรรมไทยและสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนภำยใต้
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

โดยมีผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นในภำพรวมต่อนโยบำย มำตรกำรหรือข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรของ สศอ. เฉลี่ย
ร้อยละ 80.40  

ผลผลิตที่ 2 การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภำยใต้ผลผลิตที่ 2  ในปีงบประมำณ 2560 สศอ. มีกำรด ำเนินกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อำทิเช่น ดัชนีอุตสำหกรรมรำยเดือน กำรส ำรวจข้อมูลกำรผลิต
อุตสำหกรรมรำยปี สรุปข่ำวรำยวัน รำยงำนภำวะอุตสำหกรรมรำยเดือน รำยไตยมำส รำยปี วำรสำรเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมรำยไตรมำส วำรสำร OIE share   รวมทั้งกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศผ่ำน Web site , face 
books สศอ. จำกเป้ำหมำยหมำยที่ก ำหนดผู้รับบริกำรไว้ 117 ,950  รำย  มีผลกำรด ำเนินงำนทั้งสิน 
122,813 รำย  โดยมีผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

- บริกำรด้ำนดัชนีอุตสำหกรรม จ ำนวนผู้รับบริกำร  60,436 รำย 
- บริกำรสำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม  จ ำนวนผู้รับบริกำร  62,377  รำย 
ประกอบด้วย สรุปข่ำวเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยวัน จ ำนวน 51 ,677 รำย  รำยงำนผลิตภำพรำยปี 

4,000 รำย  ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยเดือน จ ำนวน 1,100  รำย  ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยปี
จ ำนวน  380 รำย ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยไตรมำส 1,420 รำย  รำยงำนประจ ำปี จ ำนวน 800  รำย 
และวำรสำรเศรษฐกิจอุตสำหกรรม จ ำนวน 3,000  รำย นอกจำกกำรให้บริกำรข้อมูลผ่ำนสื่อต่ำง ๆ  สศอ. ยังมี
กำรเปิดแถลงข่ำวดัชนีอุตสำหกรรม เป็นประจ ำทุกเดือน เพ่ือให้ผู้ประกอบกำร ผู้สนใจ และประชำชนทั่วไปได้
รับทรำบข้อมูลภำวะกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมของประเทศ 

โดยมีผลกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่นในภำพรวมต่อบริกำรสำรสนเทศและระบบเตือนภัยของ สศอ. เฉลี่ย
ร้อยละ 75.00  

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมมีกำรด ำเนินงำนผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
สำมำรถแยกเป็นแผนงำนส ำคัญ ๆดังนี้ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีกำรด ำเนินงำนผ่ำนโครงกำร จ ำนวน 
14 โครงกำร ที่ส ำคัญ อำทิเช่น  กำรพัฒนำอุตสำหกรรมพลำสติก  กำรพัฒนำศูนย์วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก
อุตสำหกรรมกำรพัฒนำเครือข่ำยนวัตกรรมภำคอุตสำหกรรม กำรศึกษำและพัฒนำดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมเพ่ือ
รองรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรมใหม่  กำรเตรียมควำมพร้อมภำคอุตสำหกรรมไทยเพ่ือรองรับกำรเชื่อมโยงใน
ภูมิภำคด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล  กำรศึกษำกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงอุตสำหกรรมกำรผลิตและบริกำรของไทย
ภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือรองรับป้ำย
ข้อมูลรถยนต์ เป็นต้น 

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ มีกำรด ำเนินงำนผ่ำนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ และ
ผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม 3 ด้ำน คือ  

1) กำรยกระดับผลิตภำพภำคอุตสำหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและระบบกำรบริหำร
จัดกำร สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรฯให้มีต้นทุนกำรผลิตที่ลดลงร้อยละ 10 



และมีกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสำมำรถยกระดับคุณภำพมำตรฐำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพและผลิตภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรม จ ำนวน 532 โรงงำน 

2) กำรพัฒนำปัจจัยแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมและผลักดันกำรเพ่ิมผลิตภำพ 
ผู้ประกอบกำรมีกำรรวมกลุ่มเครือข่ำยของกลุ่มคลัสเตอร์ที่มีควำมเข้มแข็ง จ ำนวน 3 กลุ่ม  

3) กำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับกำรวำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรม ได้จัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับ
กำรวำงยุทธศำสตร์พัฒนำอุตสำหกรรมจ ำนวน 1 ฐำนข้อมูล เป็นแบบจ ำลองในกำรวิเครำะห์อนำคต (Foresight 
Framework) และกำรสร้ำงภำพเหตุกำรณ์จ ำลองอนำคต (Scenarios) เพ่ือกำรประกอบกำรพิจำรณำในกำร
วำงแผนยุทธศำสตร์  

กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำรทั้งสองแผนงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน และบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา  

ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ. ) มีภารกิจส าคัญในการจัดท า/ผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และการจัดท าระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม โดยการก าหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันกับสถานการณ์
หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมอย่างรอบด้านมากขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน
สถานการณ์ดังกล่าวมี   การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเป็น
เครื่องมือช่วยให้การติดตามข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดังนั้น กระบวนการติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมและการจัดท านโยบายจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน
และมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการเสริมศักยภาพการท างาน ให้พร้อมรองรับกับข้อมูลจ านวนมาก
(Volume)  ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Velocity) และข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น (Variety) 
ทั้งในรูปแบบข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structure Data) และข้อมูลไม่เป็นโครงสร้าง (Unstructure Data) จาก
เครือข่ายสื่อออนไลน์ต่าง ๆ สศอ. จึงได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และยังมีการพัฒนาระบบงาน
บริหารงานบุคคล ที่มีความพร้อมใช้งาน Application โดยผ่านทาง Smart Phone และ Web Application 
และระบบเว็บไซต์ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีรูปแบบการน าเสนอท่ีสวยงาม มีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย 
เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด และรองรับปฏิบัติการ IPv6  (Internet Protocol version 6) ทั้งนี้เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติภารกิจในการบริหารราชการและการให้บริการบนฐานดิจิทัล ตามนโยบายเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของ
รัฐบาลและกระแสโลกาภิวัตน์สากล ภายใต้ระบบ ICT ที่มีมาตรฐานพร้อมด้วยระบบความมั่นคงปลอดภัย 
บุคลากรสามารถท างานได้ในทุกสถานท่ี (Virtual Office) 

นอกจากนั้น สศอ. ยังมุ่งเน้นในการกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและผลิตภำพกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม จะ
ช่วยยกระดับผลิตภำพกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมด้วยกำรเพ่ิมขี ดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ภำคอุตสำหกรรม ยกระดับผลิตภำพแรงงำนในภำคอุตสำหกรรมไทยให้สำมำรถแข่งขันได้ภำยใต้สภำวะกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนำศักยภำพของปัจจัยแวดล้อม โดยมีแนวทำงส ำคัญในกำรด ำเนินกำร 



1. ยกระดับผลิตภำพอุตสำหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จ ำเป็นที่ช่วยยกระดับ
ภำคอุตสำหกรรมไทยให้สำมำรถแข่งขันกับตลำดโลก โดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต และยกระดับเทคโนโลยี
ในกระบวนกำรผลิตสินค้ำสู่ Industry 4.0 ด้วยกำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำร อำทิ กำรใช้เทคนิคทำง
วิศวกรรมอุตสำหกำร กำรปรับปรุงมำตรฐำน กำรปรับเทคโนโลยีเพ่ือกำรผลิต เป็นต้น   

2. ยกระดับผลิตภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีทักษะรอบด้ำน สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในภำคอุตสำหกรรมทุกระดับ ให้มีควำมเชี่ยวชำญ และทักษะแบบ 
Multi-Functional Skill รวมถึ งสร้ ำงนักฝึ กอบรม (Training the Trainers) และผู้ เชี่ ยวชำญด้ ำนผลิตภำพ 
(Productivity Facilitator & Productivity Specialist) ที่พร้อมด้วยควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ 
ไปพร้อมกับวำงแผนก ำลังคนและพัฒนำผู้ที่ก ำลังเข้ำสู่ภำคอุตสำหกรรมให้มีควำมรู้และทักษะฝีมือตรงตำมควำม
ต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมให้สำมำรถแข่งขันได้และพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอุตสำหกรรมสู่เศรษฐกิจ 
Industry 4.0 

3. พัฒนำปัจจัยแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนและผลักดันกำรเพ่ิมผลิตภำพ ซึ่งปัจจัยแวดล้อมเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้กำรยกระดับผลิตภำพ ด้วยกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำง หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันยกระดับ
ผู้ประกอบกำรตำมแนวทำงอุตสำหกรรม 4.0 

4. สร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันให้ผู้ประกอบกำรในด้ำนกำรตลำด เพ่ือยกระดับอุตสำหกรรมไทยให้มี
บทบำทมำกข้ึนทั้งตลำดในประเทศและตลำดโลก โดยอำศัยช่องทำงดิจิทัลในกำรเชื่อมโยงกำรค้ำและเทคโนโลยี
กำรผลิต  

 
 
 
 


