แบบฟอร์มที่ 2 ลักษณะสาคัญขององค์การ
ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ: สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สานักงาน
ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ท. กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ธนาคารกรุงไทย สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี สานักพระราชวัง กระทรวง
วัฒนธรรม กองทัพภาคที่ 1 สานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก สถาบัน การ
ก่อสร้างแห่งประเทศไทย องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประชาชน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ
ความต้ องการ: สร้ างความรั บรู้เข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย การดาเนินงาน ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒ นา
อุตสาหกรรม ช่องทางการติดต่อที่สะดวกและหลากหลาย การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประกอบการที่ เป็น
มิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่จะมีต่อผู้ประกอบการ

สมรรถนะหลักขององค์การ: ความชานาญในการขับเคลื่อน ประสานความร่วมมือ บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพรวมทาให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตโดยดาเนินการควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเป็นที่ยอมรับและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ:
- แหล่งข้ อมู ลภายในประเทศ ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติร าชการประจ าปี รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ข้อมูลอัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม (สศช.)
- แหล่งข้อมูลภายนอกประเทศ ได้แก่ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
สหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) และคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา (The United States International Trade Commission: USITC)
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน:
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเพื่อการปฏิรูปอุตสาหกรรมให้เข้าสู่ยุค 4.0 รวมถึงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ และกลุ่มอุตสาหกรรมให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นระบบอัตโนมัติ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และรูปแบบการดาเนินการเข้าสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อคน และระบบงาน ทาให้ต้อง
มีการปรั บ เปลี่ ย นระบบ รู ป แบบการทางานของหน่ว ยงานให้ ส อดคล้ องกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดย
กระทรวงอุต สาหกรรมต้ องมี การปรับ เปลี่ ย นแนวคิด และรูป แบบการปฏิบัต ิง านในการให้บ ริก ารของทุก
หน่วยงานในสังกัด ให้ส อดรับ กับรูปแบบการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ (MOI Transformation)

พันธกิจ:
1.) ขับเคลื่อนและบูรณการนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry
4.0)
2.) กากับ ดูแล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของ ภาคอุตสาหกรรมไทย
3) เพิ่มผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4.) ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้
วิสัยทัศน์: ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ภายในปี 2564
ค่านิยม: ASIA
- Accountability (รับผิดชอบในหน้าที่)
- Suggestion (เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์)
- Integrity (มีความซื่อสัตย์สุจริต)
- Achievement Motivation (มุ่งผลสัมฤทธิ์)
วัฒนธรรมองค์การ : รับผิดชอบในหน้าที่ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
งบประมาณ: 1,268,952,000 บาท
รายได้: จานวนบุคลากร: รวมทั้งสิ้น 1,374 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 1,035 คน พนักงานราชการ 121
คน ลูกจ้างประจา 133 คน และลูกจ้างชั่วคราว 85 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563)
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ: กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ: มีระบบการติดตามผลการดาเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุก
ระดับและมีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ผ่าน LINE เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการสื่อสาร
แบบ two way communication รวมถึงมีการกาหนดนโยบายและผลักดันให้นาเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมมาใช้ในการทางาน การปรับปรุงกระบวนงานและการให้บริการประชาชน ตลอดจนสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผล
สารวจความต้องการของผู้รับบริการ

ภารกิจ/บริการหลัก: การพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการ
ปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง
คุณลักษณะโดดเด่นของภารกิจ/บริการ: การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้
ผู้รับบริการ: ประชาชน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ
ความต้องการ: ความชัดเจนของนโยบาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม สิง่
อานวยความสะดวกไว้บริการอย่างเพียงพอ การสนับสนุนด้านงบประมาณ เครื่องมือ และบุคลากร
การให้บริการที่ตรงตามความต้องการ มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จในจุดเดียว นาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การให้บริการมากขึ้น และการเพิ่มช่องทางการชาระค่าธรรมเนียม
สภาพแวดล้อมการแข่งขัน
สภาพแวดล้อ มภายใน ได้ แก่ นโยบายผู้บริหารที่ส อดรับ กับยุทธศาสตร์ชาติ การเปลี่ย นแปลง
โครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ระบบการวางแผนและติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานให้บรรลุตามพันธกิจ กระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานตรงตามความต้องการของ
ผูร้ บั บริการ และการบริหารทรัพยากรบุคคลทีร่ องรับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ตกต่าจึงต้องเร่งสร้างผู้ประกอบการให้
เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้ต้องมีนโยบาย
และแนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องและเหมาะสม การทบทวนและพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย
อานวยความสะดวกและเกิดประโยชน์กับผู้รับบริการยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทั นสมัยและตอบสนองต่อ พฤติกรรมการใช้บริการที่ต้องการความสะดวด
รวดเร็วและเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านบุคลากร)
ด้านพันธกิจ มียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ทีผ่ ลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพตามหลักสากล
ด้านปฏิบัติการ มีการออกแบบและพัฒนากระบวนการทางานให้สอดคล้อง สร้างคุณค่า ตรงตามความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังผลกระทบ รวมทั้งส่งเสริม และผลักดันให้การประกอบการอุตสาหกรรมใช้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ด้านบุคลากร บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย มีศักยภาพ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมกับบทบาท/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)
ด้านพันธกิจ พัฒนาการระบบการให้บริการของกระทรวงให้สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้อย่างเป็นเอกภาพ
ด้านปฏิบัติการ เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้การใช้ชีวิตประจาวันล้วนต้องใช้และพึ่งพาเทคโนโลยี ทาให้พฤติกรรมการบริโภคของผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงไป
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย มีการจัดการมลพิษที่เกิดจากการประกอบการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาต มีการให้ความรู้แก่ชุมชน
ด้านบุคลากร การดาเนินการพัฒนาข้าราชการให้เป็นข้าราชการยุค 4.0 ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0

