แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562
กระทรวงพาณิชย์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กันยายน 2561

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2562 กระทรวงพาณิชย์
วิสัยทัศน์ : เศรษฐกิจการค้าเติบโตจากฐานรากสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ภายในปี 2564
พันธกิจ
1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการให้กับ ผู้ประกอบการ
ในทุกระดับอย่างครบวงจร
2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการสร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจท้องถิ่น และขยายช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนและเกษตรกร
3. พัฒนาระบบการค้าให้มีความเป็นธรรมและมีมาตรฐาน สนับสนุนการประกอบธุรกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบสากล
4. มุ่งส่งเสริมการค้า การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงกับระบบการค้าโลก โดยสร้างการยอมรับในสินค้าและบริการของไทยพร้อมกับข ยายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ

ค่านิยมหลัก

SMART MOC

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1
เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ
ด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์

“ เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใน ใส่ใจประชาชน ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ฐานราก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับการให้บริการและ
อานวยความสะดวกทาง
การค้ารองรับยุคดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรเชิงรุก
และมีธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ (ต่อ)

เป้าหมายการให้บริการ
เป้าหมายการให้บริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น
1. มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น
1.1 มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการ
1.3 มูลค่าการค้าสินค้า
เชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาด
ชุมชนไม่น้อยกว่า
ที่ส่งเสริมไม่น้อยกว่า (600 ล้านบาท)
(1,000 ล้านบาท)
1.2 มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับ
1.4 มูลค่าการค้าของ
การพัฒนาไม่น้อยกว่า (1,40๐
กลุ่มเป้าหมายใน
ล้านบาท)
ภูมิภาคไม่น้อยกว่า
1.3 มูลค่าการค้าสินค้าชุมชน
(3๐๐ ล้านบาท)
ไม่น้อยกว่า (1,000 ล้านบาท)
1.4 มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมาย
ในภูมิภาคไม่น้อยกว่า
(3๐๐ ล้านบาท)
2. มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น
2.1 อัตราการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกภาพรวม (ร้อยละ ๒.8)
2.2 มูลค่าการซื้อขายผ่านเว็บไซต์
Thaitrade.com ไม่น้อยกว่า
(800 ล้านบาท)

เป้าหมายการให้บริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
3. ศักยภาพด้านการแข่งขัน
ทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น
3.1 อันดับความง่ายใน
การประกอบธุรกิจใน
ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ
ดีขึ้น (อันดับที่ 3๒)
3.2 สินค้าและบริการ
เป้าหมายมีราคา
จาหน่ายสอดคล้อง
กับต้นทุน (ร้อยละ ๙๗)
3.3 สินค้าและบริการที่ได้รับ
การคุ้มครองสิทธิ์ใน ทป.
(42,000 คาขอ)
3.4 ร้อยละของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายทีม่ ี
ความเข้าใจ และ
นาข้อมูล/บทวิเคราะห์
ทางการค้า/ยุทธศาสตร์
การค้าไปใช้ประโยชน์ได้
(ร้อยละ 75)

เป้าหมายการให้บริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2. มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น
2.1 อัตราการขยายตัว
ของมูลค่าการ
ส่งออกภาพรวม
(ร้อยละ ๒.8)
2.3 ร้อยละความสาเร็จ
ของการเจรจา
การค้าระหว่าง
ประเทศ
(ร้อยละ ๑๐๐)
4. การค้าชายแดนของไทย
กับประเทศเพื่อนบ้าน
เพิ่มขึ้น
4.1 มูลค่าการค้า
ชายแดนขยายตัว
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 3)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)

เป้าหมายการให้บริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. องค์กรมีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส
5.1 คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ
(ร้อยละ ๘4)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ)

โครงการ
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
แปรรูปสินค้าเกษตร (คน.)
2. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
(คน. คต.)
- ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ (คน.)
- จัดตลาดนัดข้าวเปลือกและ
เสริมสร้างความรู้และเพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตรสาคัญ (คน.)
- พัฒนาและส่งเสริม Farm Outlet
(คน.)
- ประชุมข้าวนานาชาติ (คต.)
3. โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs
และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการ
ทีข่ ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (พค.)
4. โครงการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยทรัพย์สิน
ทางปัญญาและนวัตกรรม (ทป.)
5. โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม SMEs สู่สากล (สค.)
6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและ
ขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ (สค.)

โครงการ
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้าชายแดนภาคใต้ (สป.)
2. โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน
(คน.)
- หมู่บ้านทามาค้าขาย
(Trading Village)
- ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจ
ท้องถิ่น
3. โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว (สป.)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี
(สป.)
แผนงานยุทธศาสตร์
5. โครงการกากับดูแลสินค้า
และบริการและมาตรฐาน
ชั่งตวงวัด (คน.)
6. โครงการธงฟ้าราคาประหยัด
ลดค่าครองชีพประชาชน
(คน.)

โครงการ
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการประเมิน
สถานการณ์เศรษฐกิจ
การค้าและอุตสาหกรรม
ศักยภาพเชิงลึก (ระดับราย
สถานประกอบการ) (สนค.)
2. โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจการค้า (สนค.)
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และยกระดับการให้บริการ
ด้านการค้าต่างประเทศด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล (คต.)
4. โครงการพัฒนาระบบการ
ให้บริการด้านการค้า
ระหว่างประเทศ (สค.)
5. โครงการพัฒนาระบบ
การอานวยความสะดวก
ทางธุรกิจ (พค.)
- พัฒนาระบบจดทะเบียน
บริษัทจากัดคนเดียวทาง
อิเล็กทรอนิกส์
- พัฒนาและปรับปรุงระบบ
จดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ
6. โครงการบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศและองค์ความรู้
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อสังคมดิจิทัล (ทป.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ)

โครงการ
โครงการ
แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการ
1. โครงการส่งเสริมแบรนด์ 1. โครงการพัฒนาจิตสานึก
สินค้าและธุรกิจ
และความเข้มแข็งของ
สร้างสรรค์สู่สากล (สค.)
กลไกต่อต้านการทุจริต
2. โครงการจัดทาหุ้นส่วน
กระทรวงพาณิชย์ (สป.)
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
ตลาดต่างประเทศและ
เศรษฐกิจภูมิภาคใน
CLMVT (สนค.)
3. โครงการขยายการค้าการ
ลงทุนชายแดนและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(คต.)
4. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชายแดน
ภาคเหนือ (สป.)
5. โครงการยกระดับการค้า
ภูมิภาคจังหวัดภาคกลาง
(สป.)
6. โครงการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมตลาดการค้า
ชายแดน กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก (สป.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)

โครงการ
แผนงานบูรณาการ
7. โครงการยกระดับและพัฒนาผ้าทอ
อีสานสู่สากล (สป.)
8. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและ
อุตสาหกรรมอาหารครบวงจร (สป.)
9. โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้ (คน.)
10. โครงการยกระดับตลาดสินค้าเกษตร
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (สป.)
11. โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนภาคตะวันออก (สวอ.)
12. โครงการส่งเสริมตลาดการค้าการ
ลงทุนภาคใต้ (สป.)
13. โครงการมหกรรมซีฟู้ดภาคใต้ (สป.)
14. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทย
และอันดามัน) (สป.)
15. โครงการส่งเสริมและเชื่อมโยง
ตลาดสินค้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ (สป.)
16. โครงการส่งเสริมการตลาด
ผู้ประกอบการปศุสัตว์จังหวัด
ภาคใต้ชายแดน ปี 2562 (สป.)
17. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชนในอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับสู่สากล
(สวอ.)

โครงการ
-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ)
โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (พค.)
8. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
ให้บริการและการ
บริหารงานของกระทรวง
พาณิชย์ (สป.)
9. โครงการยุทธศาสตร์การ
เพิ่มความสามารถการ
แข่งขันทางการค้า ด้วยการ
ยกระดับศักยภาพสินค้า/
บริการสมัยใหม่ (สนค.)
10. โครงการสร้างและ
ยกระดับการให้บริการ
ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศสู่สากล (สค.)
11. โครงกากรยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานและ
การให้บริการด้านอัญมณี
และเครื่องประดับสู่
สากล (สวอ)

โครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์
7. โครงการจัดทาเขต
การค้าเสรี (จร.)
8. โครงการการเป็นเจ้าภาพ
การประชุมอาเซียนเนื่องใน
วาระการเป็นประธาน
อาเซียนของไทย
ปี 2562 (จร.)
9. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
สินค้าและธุรกิจบริการ
ศักยภาพสู่สากล (สค.)
10. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาช่องทางการตลาด
และการทาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (สค.)
11.โครงการสร้างแบรนด์
ประเทศไทยในด้าน
การค้าและบริการ (สค.)
12. โครงการพัฒนาส่งเสริม
การตลาด สร้างภาพลักษณ์
สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก
(สค.)

โครงการ
-
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)

โครงการ
18. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสู่การเป็นศูนย์กลาง
อัญมณีและเครื่องประดับโลก (สวอ.)
แผนงานยุทธศาสตร์
19. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่
เศรษฐกิจยุคใหม่ (New
Economy Academy) (สค.)
20. โครงการสร้างเครือข่ายและ
ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพื่อผลักดันมูลค่าเพิ่ม
ภาค การผลิต การค้า และ
การลงทุน (คต.)
21. โครงการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางการค้าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)
22. โครงการสืบสานคุณค่างาน
หัตถศิลป์ไทย และต่อยอด
เชิงพาณิชย์สู่สากล (ศศป.)

โครงการ
-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ)
โครงการ

โครงการ
-

โครงการ
-
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