
พันธกิจ/ภารกิจ

คานิยม

จัดทำ บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมสูการเติบโตอยางยั่งยืน

จัดทำ เชื่อมโยง และใหบริการขอมูล การชี้นำและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยี  

สารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อถือได

สรางความเขมแข็งในการเปนองคกรที่เปนเลิศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รับผิดชอบหนาที่        เสนอแนะอยางสรางสรรค

มีความซื่อสัตยสุจริต    มุงผลสัมฤทธิ์

อำนาจหนาที่ของ สศอ.

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ขอปรับปรุงฐานะกองเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมใหเปนสำนักงานเทียบเทากรม และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ 

ในการจัดตั้ง “สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 

4 กันยายน 2534 และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ดังนั้นในวันที่ 5 

กันยายน 2534 จึงถือเปนวันกอตั้ง “สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)”

วิสัยทัศน เปนองคกรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสูความยั่งยืน

เสนอแนะนโยบาย  แนวทาง   และมาตรการดานการพัฒนา
อุตสาหกรรม  รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ 

เสนอแนะนโยบาย กำหนดทาที แนวทางความรวมมือทางดาน 
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจา 
กับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานอุตสาหกรรม 

ศึกษา วิเคราะหเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน 
ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรม 
และการแกปญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วิเคราะห วิจัย คาดการณแนวโนม และเตือนภัยดานเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

ประสาน เรงรัด ติดตาม ขับเคล่ือน และประเมินผลการพัฒนา 
อุตสาหกรรม 
กำหนดนโยบายการสำรวจ  การเก็บรักษา  การใชประโยชน 
ขอมูลดานอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรม และทำหนาท่ี 
เปนศูนยสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดใหเปนหนาท่ีและอำนาจ 
ของสำนักงานหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รองผูอำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองสารสนเทศและ
ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา 1

กองนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา 2

กองวิจัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ

กลุมพัฒนาระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน

กองนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค

รองผูอำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผูเชี่ยวชาญ

สำนักงานเลขานุการกรม

โครงสรางการแบงสวนราชการ

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเลขานุการกรม

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา  1  และ  2

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมตรวจสอบภายใน

ดำเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสำนักงาน 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

เสนอแนะใหคำปรึกษาแกผูอำนวยการเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน 
ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทำรายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน 
ประสานและดำเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  และหนวยงานภายในสำนักงาน 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

ดำเนินการเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป  งานสารบรรณ  งานชวยอำนวยการ  และงานเลขานุการของสำนักงาน 
ดำเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานท่ี และยานพาหนะของสำนักงาน 
ดำเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การเสริมสรางวินัย  และรักษาระบบคุณธรรมของสำนักงาน 
ดำเนินการเก่ียวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล  กิจกรรม  ความรู  ความกาวหนาและผลงานของสำนักงาน 
ดำเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ  งานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพงและอาญา งานคดีปกครอง 
และงานคดีอ่ืนใด และการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของและวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย รวมท้ังประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมายบรรดาท่ีอยูในหนาท่ีและอำนาจของสำนักงาน 
ดำเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดกำหนดใหเปนหนาท่ีและอำนาจของสวนราชการใดของสำนักงาน 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  และแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนการกำกับ   ผลักดันและพัฒนาปจจัยสนับสนุนท่ีจำเปนตอการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ   
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รวมท้ังจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
ในระดับมหภาค ภูมิภาค และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ 
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปจจัยสนับสนุนท่ีจำเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ   
ติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ   แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพดานอุตสาหกรรม ตลอดจนแผนพัฒนาภูมิภาค และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ   
สงเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดทำยุทธศาสตร  และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาคและจังหวัด  ใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ   
ประสานการดำเนินงานเพ่ือใหความชวยเหลือและแกไขปญหาดานอุตสาหกรรม   
จัดทำแผนงานงบประมาณบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังงบประมาณ แผนปฏิบัติการของสำนักงาน ใหเปนไปตาม
นโยบายของกระทรวง   
ดำเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ   
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเปนหนวยสารสนเทศเชิงลึกของกระทรวง รวมถึงการเช่ือมโยงเครือขายขอมูลกับ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
ศึกษา วิเคราะห และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและติดตามสถานการณ รวมท้ังคาดการณแนวโนม
และเตือนภัยดานอุตสาหกรรม 
พัฒนาเคร่ืองมือและแบบจำลองทางเศรษฐศาสตรเพ่ือสนับสนุนการศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

เสนอแนะนโยบาย  แนวทาง  และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา รวมท้ังจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 
ศึกษา  วิเคราะห  และติดตามสถานการณท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมท้ังคาดการณแนวโนมและเตือนภัยอุตสาหกรรมรายสาขา 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 
ประสานการดำเนินงานเพ่ือใหความชวยเหลือและแกไขปญหาอุตสาหกรรมรายสาขา 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

สวนราชการและหนาที่ความรับผิดชอบ



องคกรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสูความยั่งยืน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS

แผนที่แสดงที่ตั้ง สศอ.

กำหนดนโยบาย และระเบียบในการสำรวจ การเก็บรักษาและการใชประโยชนขอมูลดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ดำเนินการเก่ียวกับการเปนศูนยขอมูลและสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รวบรวม จัดทำ และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
สรางเครือขายในการแลกเปล่ียนดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ภาครัฐและเอกชนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
พัฒนา บริหารจัดการ และเช่ือมโยงระบบสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือรองรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

บริการขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เชน ดัชนีอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาพรวมและ
รายสาขาอุตสาหกรรม ผานเว็บไซต สศอ. ท่ี www.oie.go.th
บริการรายงานการศึกษาวิจัย ขอมูลทางวิชาการ บทความดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
บริการอุตสาหกรรมเชิงลึก (Industrial Intelligence Unit : IIU) เชน อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม
ยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร เปนตน 
บริการหองสมุด โดย สศอ. มีหองสมุดท่ีเปนศูนยรวมของหนังสือ เอกสาร วารสารทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีครบถวนทันสมัย และเปดให
บริการแกบุคคลท่ัวไป ในวันเวลาราชการ ช้ัน 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และท่ี www.oie.go.th > หองสมุด สศอ.
บริการเอกสาร จุลสาร วารสาร แผนพับเผยแพรตาง ๆ เชน วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานประจำป
บริการขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผานส่ือสังคมออนไลน 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐาน
ผ

ลิตภัณ
ฑอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรม
พ

ื้นฐานและการเหมืองแร

กระทรวง
อุตสาหกรรม

กระทรวง
การตางประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร

ถนนศรีอยุธยา

ถนนราชวิถี

ถนนพระรามที่ 6

อนุสาวรียชัยสมรภูมิ

ซอยโยธี

แยกศรีอยุธยา

แยกพญาไท

แยกตึกชัย

โรงพ
ยาบาลสงฆ

ติดตอสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท 0 2202 4274, 0 2202 4284  โทรสาร 0 2644 7136

ติดตอสวนภายใน
กลุ�มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
   โทรศัพท� 0 2202 4282  
กลุ�มพัฒนาระบบบร�หาร (กพบ.)
   โทรศัพท� 0 2202 4388  โทรสาร 0 2202 4388
สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
   โทรศัพท� 0 2202 4271  โทรสาร 0 2644 7136
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.)
   โทรศัพท� 0 2202 4351  โทรสาร 0 2644 8956 
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.)
   โทรศัพท� 0 2202 4302  โทรสาร 0 2644 8231

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กร.1)
   โทรศัพท� 0 2202 4368  โทรสาร 0 2202 4365
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร.2)
   โทรศัพท� 0 2202 4392  โทรสาร 0 2202 4390 
กองว�จัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.)
   โทรศัพท� 0 2202 4333  โทรสาร 0 2644 8316
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว�างประเทศ (กท.)
   โทรศัพท� 0 2202 4336  โทรสาร 0 2202 4308
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เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร แนวทาง มาตรการ และกำหนดทาทีความรวมมือ ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศท้ังในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี 
ดำเนินการเก่ียวกับความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับตางประเทศ รวมท้ังองคการระหวางประเทศ   
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 
ดำเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญา พิธีสาร ขอตกลง มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศ และรวมพิจารณากำหนดขอตกลงระหวางประเทศ
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ และท่ีเก่ียวของ 
เปนศูนยใหบริการขอมูลดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและความรวมมือระหวางประเทศของกระทรวง 
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

งานบริการของ สศอ.


