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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ.  2560 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ .ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ ให้สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  มีภารกิจเก่ียวกับการเสนอแนะนโยบาย  
ยุทธศาสตร์  มาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในระดับมหภาค  พื้นที่เฉพาะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม  รวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และอุตสาหกรรมรายสาขา  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต  การผลักดันแผนและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติตลอดจน 
การติดตามและประเมินผล  รวมทั้งพัฒนาระบบรองรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่  การเตือนภัยด้านอุตสาหกรรม  
และการวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมในอนาคต  เพื่อเป็นองค์กรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน  ส่งสัญญาณเตือนภัยทางอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ  โดยให้มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบาย  แนวทาง  และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  รวมทั้ง 
การจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

(๒) เสนอแนะนโยบาย  กําหนดท่าที  แนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ  รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย  
การวางแผน  การพัฒนาอุตสาหกรรม  และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(๔) วิเคราะห์  วิจัย  คาดการณ์แนวโน้ม  และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(๕) ประสาน  เร่งรัด  ติดตาม  ขับเคลื่อน  และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม 
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(๖) กําหนดนโยบายการสํารวจ  การเก็บรักษา  การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม  
จัดทําดัชนีอุตสาหกรรม  และทําหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของสํานักงานหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม   
(๒) กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
(๓) - (๔)  กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา  ๑  และ  ๒ 
(๕) กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(๖) กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
(๗) กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ข้อ ๔ ในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลัก

ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลัก 

ในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่ผู้อํานวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในสํานักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป  งานสารบรรณ  งานช่วยอํานวยการ  และ 

งานเลขานุการของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่ 

และยานพาหนะของสํานักงาน 
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(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การเสริมสร้างวินัย   
และรักษาระบบคุณธรรมของสํานักงาน 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อ มูล   กิจกรรม   ความ รู้  
ความก้าวหน้าและผลงานของสํานักงาน 

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่ เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา   
งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นใด  และการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้เก่ียวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของสํานักงาน 

(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดของสํานักงาน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม

ศักยภาพ  และแผนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการกํากับ  
ผลักดันและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่จําเป็นต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ   

(๒) เสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แนวทาง  และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ  รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในระดับมหภาค  ภูมิภาค  และพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ 

(๓) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่จําเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ของประเทศ   

(๔) ติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  แผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ  แผนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้านอุตสาหกรรม  ตลอดจนแผนพัฒนาภูมิภาค  
และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ   

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดทํายุทธศาสตร์  และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ในระดับภูมิภาคและจังหวัด  ให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

(๖) ประสานการดาํเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านอุตสาหกรรม   
(๗) จัดทําแผนงานงบประมาณบูรณาการ  ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  รวมท้ัง

งบประมาณ  แผนปฏิบัติการของสํานักงาน  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง   
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ   
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๘ กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา  ๑  และ  ๒  มีหน้าที่และอํานาจในสาขา
อุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะนโยบาย  แนวทาง  และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขารวมทั้ง
จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และติดตามสถานการณ์ที่ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยอุตสาหกรรมรายสาขา 

(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาอุตสาหกรรมรายสาขา 
(๔) ประสานการดําเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมรายสาขา 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเป็นหน่วยสารสนเทศเชิงลึก

ของกระทรวง  รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ของประเทศและติดตามสถานการณ์  รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยด้านอุตสาหกรรม 
(๓) พัฒนาเคร่ืองมือและแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา  วิเคราะห์  

และวิจัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  แนวทาง  มาตรการ  และกําหนดท่าทีความร่วมมือ 

ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับต่างประเทศ  รวมทั้งองค์การ

ระหว่างประเทศ   
(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง

ประเทศ 
(๔) ดําเนินการตามพันธกรณี  อนุสัญญา  พิธีสาร  ข้อตกลง  มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ  

และร่วมพิจารณากําหนดข้อตกลงระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
และที่เก่ียวข้อง 

(๕) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ของกระทรวง   



หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๑๑ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  และระเบียบในการสํารวจ  การเก็บรักษาและการใช้ประโยชน์ข้อมูล

ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(๓) รวบรวม  จัดทํา  และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายสาขา

อุตสาหกรรม 
(๔) สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
(๕) พัฒนา  บริหารจัดการ  และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อรองรับรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อุตตม  สาวนายน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๖๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ 
และหน้าที่และอํานาจของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ 
และอํานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


