แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2561
กระทรวงพาณิชย

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กันยายน 2560

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561
กระทรวงพาณิชย
วิสัยทัศน: เศรษฐกิจการคาของประเทศมีความกาวหนาอยางมั่นคง เปนธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยูดีมีสุขของคนทั้งประเทศ
พันธกิจ:
1. ยกระดับความสามารถในการแขงขันทางการคา โดยสงเสริมการสรางมูลคาสินคาดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการคาและบริการใหกับ
ผูป ระกอบการในทุกระดับอยางครบวงจร
2. พัฒนาระบบการคาใหมีความเปนธรรม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ดวยโครงสรางพื้นฐานทางการคาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบสากล
3. ผลักดันการเสริมสรางบทบาทเชิงรุกของผูบริโภคใหมีความรูเทาทัน มีภูมิคุมกัน และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการคาในลักษณะตางๆ ไดอยาง
ทันทวงที
4. มุงสงเสริมการคา การประกอบธุรกิจระหวางประเทศ และการเชื่อมโยงกับระบบการคาโลก โดยสรางการยอมรับในสินคาและบริการของไทย พรอมกับขยายความ
รวมมือระหวางประเทศในทุกรูปแบบ
คานิยมหลัก:
S : Strategic Thinking มีความคิด การวางแผน และปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพื่อใหงานบรรลุผลตามเปาหมายองคกร โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และ
ของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง และมุงเนนใหเศรษฐกิจการคาของประเทศมีความกาวหนา
M : Mission Achievement มุงเนนความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
A : Anti-Corruption ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา ดํารงตนอยูโดยใชหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
R : Relevancy มุงมั่นแกไขปญหาการคาทั้งในประเทศและระหวางประเทศในเชิงรุกอยางตรงจุด
T : Teamwork ทํางานและประสานงานอยางบูรณาการ แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเปดใจยอมรับซึ่งกันและกัน
M : Modern มุงมั่นพัฒนาตนเอง ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออมอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนไดทันตอสถานการณ
O : Organization Development มุงมั่นพัฒนาสูความเปนเลิศ
C : Customer Relations มุงมั่นพัฒนาการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่1
การพัฒนาผูประกอบการ
แบบครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาระบบการคา
ใหมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การเสริมสราง
บทบาทผูบริโภค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การบูรณาการกับ
ระบบการคาโลก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรเชิงรุก
และมีธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)

เปาหมายการใหบริการ
เปาหมายการใหบริการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
1. มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น
1. มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น
- อัตราการขยายตัวของมูลคาการ
- อัตราการขยายตัวของมูลคาการ
สงออกภาพรวม (รอยละ ๒)
สงออกภาพรวม (รอยละ ๒)
2. ศักยภาพดานการแขงขันทางการคา 2. ศักยภาพดานการแขงขันทางการคา
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึน้
- การรับจดทะเบียนทรัพยสินทาง
- สินคาและบริการเปาหมาย
ปญญาเพิ่มขึ้น (รอยละ ๑๖)
มีราคาสอดคลองกับตนทุน
- ผูประกอบการสามารถนําขอมูล
(รอยละ ๙๗)
และความรูไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น
- อันดับความงายในการประกอบ
(๒,๙๐๐ ราย)
ธุรกิจในดานการเริม่ ตนธุรกิจดี
3. มูลคาการคาเพิ่มขึ้น
ขึ้น (เลื่อนจากอันดับที่ 94 เปน
- มูลคาสินคาเกษตรที่มีการ
อันดับที่ ๙๒)
เชื่อมโยงผานชองทางการตลาด
- ผูประกอบการสามารถนําขอมูล
ที่สงเสริมเพิ่มขึ้น (รอยละ ๑๑)
และความรูไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น
- SMEs ที่ไดรับการพัฒนา สราง
(๒,๙๐๐ ราย)
รายไดเพิ่มขึ้น (๒,๘๕๐ ลานบาท) 3. มูลคาการคาเพิ่มขึ้น
- รายไดของชุมชน/ตลาดชุมชน
- มูลคาสินคาเกษตรที่มีการ
เพิ่มขึ้น (รอยละ ๑๓)
เชื่อมโยงผานชองทางการตลาด
- มูลคาการคาของกลุมเปาหมาย
ที่สงเสริมเพิ่มขึ้น (รอยละ ๑๑)
ในภูมิภาค (ไมนอยกวา ๑๐๐
- รายไดของชุมชน/ตลาดชุมชน
ลานบาท)
เพิ่มขึ้น (รอยละ ๑๓)
4. การคาชายแดนไทยกับประเทศเพื่อน
- มูลคาการคาของกลุมเปาหมาย
บานเพิ่มขึ้น
ในภูมิภาคไมนอยกวา (๑๐๐
- มูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้น
ลานบาท
(0.9885 ลานลานบาท)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ (ตอ)
เปาหมายการใหบริการ
เปาหมายการใหบริการ
เปาหมายการใหบริการ
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
1. องคกรมีประสิทธิภาพ
1. มูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น
และโปรงใส
- อัตราการขยายตัวของ
- คะแนนเฉลี่ยการ
มูลคาการสงออก
ประเมินคุณธรรม
ภาพรวม (รอยละ ๒)
และความโปรงใส
- รอยละความสําเร็จ
ของหนวยงานรัฐ
ของการเจรจาการคา
(รอยละ ๘๓)
ระหวางประเทศ
(รอยละ ๑๐๐)
2. การคาชายแดนไทยกับ
ประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้น
- มูลคาการคาชายแดน
เพิ่มขึ้น (0.9885
ลานลานบาท)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 (ตอ)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
การคาชายแดนภาคใต (สป.)
2. โครงการยกระดับ
ผูป ระกอบการ SMEs สู
ผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม (พค.)
3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
การตลาดผลิตภัณฑฐานราก
OTOP ไทยสูสากล (พค.)
4. โครงการยกระดับศักยภาพการ
แขงขันผูประกอบการ SMEs
ดวยทรัพยสินทางปญญาและ
นวัตกรรม (ทป.)
5. โครงการสงเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพผูประกอบการ SMEs
สูตลาดสากล (สค.)
6. โครงการสงเสริมการพัฒนา
บริการและขยายเครือขายของ
ผูใหบริการโลจิสติกส (สค.)
7. โครงการขยายการคาการลงทุน
ชายแดนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (คต.)
8. โครงการยกระดับนวัตกรรม
การตลาดสินคาและบริการเดน
17 จังหวัดภาคเหนือ (สป.)
9. โครงการสงเสริมและขยายตลาด
สินคาผาทออีสาน (สป.)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส
กลางของกระทรวงพาณิชย
(MOC e-Service) (สป.)
2. โครงการพัฒนาคุณภาพและ
จัดทํามาตรฐานขอมูลดานการ
พาณิชย (สป.)
3. โครงการฐานขอมูลบริการ
ศักยภาพไทย (สนค.)
4. โครงการศึกษาธุรกิจบัญชีทาย
พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 (พค.)
5. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอยางมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน (พค.)
6. โครงการพัฒนาระบบอํานวย
ความสะดวกทางธุรกิจ (พค.)
7. โครงการสรางโอกาสและ
ขยายชองทางการตลาดสินคา
เกษตร (คน.)
8. โครงการสงเสริมตลาดสินคา
อินทรีย (คน.)
9. โครงการสงเสริมการสราง
มูลคาเพิ่มสินคาเกษตรสําคัญ
(คน.)
10.โครงการสรางกลไกตลาดและ
พัฒนานักธุรกิจรุนใหมสูฐาน
รากที่เขมแข็ง (คน.)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
-

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการจัดทําเขตการคาเสรี (จร.)
2. โครงการพัฒนาและสงเสริมสินคาและ
ธุรกิจบริการศักยภาพสูสากล (สค.)
3. โครงการพัฒนาผูประกอบการสู
เศรษฐกิจยุคใหม (New Economy
Academy) (สค.)
4. โครงการสงเสริมสินคาเกษตรอินทรีย
สูตลาดโลก (สค.)
5. โครงการหุนสวนยุทธศาสตรเพื่อ
พัฒนาตลาดตางประเทศและ
เศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT (สนค.)
6. โครงการจัดจางที่ปรึกษาดานการคา
การลงทุนในตางประเทศ
(สหรัฐอเมริกา) (สนค.)
7. โครงการสงเสริมประเทศไทยสูความ
เปนศูนยกลางการผลิตอัญมณีแล
เครื่องประดับโลก (สวอ.)
แผนงานยุทธศาสตร
1. โครงการพัฒนาและสงเสริมการคา
ระหวางประเทศเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
ยุคใหม (สค.)
2. โครงการพัฒนาสงเสริมการตลาด
สรางภาพลักษณสินคาอาหารธุรกิจ
บริการสูตลาดโลก (สค.)
3. โครงการพัฒนาสงเสริมการตลาดสราง
ภาพลักษณสินคาฮาลาลสูตลาดโลก
(สค.)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการพัฒนาจิตสํานึก
และความเขมแข็งของ
กลไกตอตานการทุจริต
กระทรวงพาณิชย (สป.)
2. โครงการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น (พค.)
3. โครงการสรางจิตสํานึกการ
เปนขาราชการที่ดีตามรอย
พอ (ทป.)
4. โครงการเสริมสรางความรู
และจิตสํานึกในการ
ปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (คน.)
5. โครงการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น (สนค.)
6. โครงการสงเสริมและ
คุมครองจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน (คต.)
7. โครงการพัฒนาเสริมสราง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเปนขาราชการที่ดี
และไรทุจริต (สค.)
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม (ตอ)
แผนงานบูรณาการ (ตอ)
10.โครงการสราง Brand ใหกับกลุม/
ผูประกอบการผาทอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (สป.)
11.โครงการสงเสริมเสนทางการคาผา
ครามยอมสีธรรมชาติสูสากล (สป.)
12.โครงการจัดประชุม Business
Forum วาดวยความรวมมือดาน
การคาการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (หนองคาย นครพนม
มุกดาหาร) กับ ประเทศเพื่อนบาน
กลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
กลุมประเทศ CLMV (สป.)
13.โครงการสงเสริมตลาดใหเปนศูนย
สินคาเดนของทองถิ่น (สป.)
14.โครงการสงเสริมและสรางสรรค
สินคา GI และสินคาเชิงนวัตกรรม
(สป.)
15. โครงการเสริมสรางศักยภาพนัก
ธุรกิจเชิงนวัตกรรม (สป.)
16. โครงการพัฒนาผูประกอบการสู
ตลาดฮาลาล (สป.)
17. โครงการพัฒนาและสงเสริมขาว
หอมมะลิอินทรียและขาวหอมมะลิ
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) สูสากล
ครบวงจร (สป.)
18. โครงการยกระดับศักยภาพการ
บริหารจัดการและการตลาดผลไม
ภาคตะวันออก (สป.)

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม (ตอ)
แผนงานบูรณาการ (ตอ)
11. โครงการจัดประชุมมัน
สําปะหลังนานาชาติ (คต.)
12. โครงการพัฒนาระบบบูรณา
การใบอนุญาตเพื่อนําเขา
สงออก ระหวางหนวยงาน
(คต.)
13. โครงการพาณิชยดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาและสงเสริมSMEs สู
สากล (สค.)
14. โครงการอํานวยความสะดวก
ผูประกอบการดานขอมูล/
คําปรึกษา และกิจกรรม
สงเสริมการคา (สค.)
15. โครงการการใชประโยชนจาก
ผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเปน
องคความรูในอุตสาหกรรมอัญ
มณีและเครื่องประดับ (สวอ.)
แผนงานยุทธศาสตร
1. โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
การคาจังหวัดดวยขอมูลเชิงลึก
และรองรับการใหบริการอยางมี
คุณภาพ (สป.)
2. โครงการนโยบาย ยุทธศาสตร
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการคาของประเทศให
เขมแข็งและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(สนค.)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 (ตอ)
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
(ตอ)
-

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
(ตอ)
-

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
(ตอ)
-
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 (ตอ)
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม (ตอ)
แผนงานบูรณาการ (ตอ)
19. โคละบริรงการยกระดับการ
บริหารจัดการปาลมน้ํามัน (สป.)
20. โครงการพัฒนาและสงเสริม
สินคาแการในทองถิ่น SMEs,
OTOP (สป.)
แผนงานยุทธศาสตร
1. โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย
ทรัพยสินทางปญญาและ
นวัตกรรม (ทป.)
2. โครงการสรางเครือขายและ
ยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันเพื่อผลักดันมูลคาเพิ่มภาค
การผลิตการคาและการลงทุน
(คต.)
3. โครงการสงเสริมสินคาอัตลักษณ
ไทย เพื่อเพิ่มมูลคาการคาโดยใช
นวัตกรรม (สป.)
4. โครงการสืบสานคุณคางาน
หัตถศิลปไทยและตอยอดเชิง
พาณิชยสูสากล (ศศป.)
5. โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและการใหบริการ
ดานอัญมณีและเครื่องประดับสู
ตลาดโลก (สวอ.)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (ตอ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 (ตอ) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 (ตอ)
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม (ตอ) โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม
(ตอ)
(ตอ)
(ตอ)
แผนงานยุทธศาสตร (ตอ)
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (พค.)
4. โครงการกํากับดูแลและบริการ
และมาตรฐานชั่งตวงวัด (คน.)
5. โครงการสงเสริมการแขงขัน
ทางการคา (คน.)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (ตอ)
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