แผนปฏิบตั ิราชการ พ.ศ. 2559
กระทรวงพาณิชย

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559
กระทรวงพาณิชย

วิสัยทัศน: เศรษฐกิจการคาของประเทศมีความกาวหนาอยางมั่นคง เปนธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยูดีมีสุขของคนทั้งประเทศ
พันธกิจ:
1. การเสริมสรางขีดความสามารถใหผูประกอบการและวิสาหกิจบนฐานขององคความรู ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงมิติดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม
2. การสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนและเปนฐานไปสูเวทีโลก
3. การยกระดับประเทศเขาสูเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคา โดยการใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการสรางคุณคารวมกับสังคม
4. การสรางสภาพแวดลอมภายในประเทศที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจไดอยางเปนธรรม
5. การสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการคาใหเปนปจจัยเกื้อหนุนในการลดตนทุน เพิ่มคุณภาพ และสรางสรรคมูลคาใหกับผูประกอบการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่1
ปรับโครงสรางการคาและ
สงเสริ มการดํ าเนิ นธุ รกิ จ
ไทยในต า งประเทศโดย
เชื่อมโยงและใชประโยชน
จากประชาคมอาเซี ย น
และภูมิภาค

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
สร า งเสริ ม โอกาสและ
ความสามารถในการ
แข ง ขั น ผู ป ระกอบการ
ขนาดกลาง ขนาดยอ ม
และวิสาหกิจชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดับสินคาและ
บริการเพื่อสรางมูลคา
เพิ่มทางเศรษฐกิจ
และความสามารถใน
การแขงขัน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาสภาพแวดลอม
ทางการคาใหเกิดการ
แขงขันและเปนธรรม

เปาประสงค
1. เศรษฐกิจการคาไทย
ไดประโยชนจาก
อาเซียนโดยมูลคา
การคาและการลงทุน
ระหวางไทยกับ
กลุมสมาชิกอาเซียน
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

เปาประสงค
1. ผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลาง ขนาด
ยอมและวิสาหกิจ
ชุมชนไดรับการ
พัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถใน
การประกอบธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้น

เปาประสงค
1. สินคาและบริการ
ของไทยมีมูลคาเพิ่ม
ขึ้นและไดรับการ
ยอมรับคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

เปาประสงค
1. เกษตรกรกลุม
เปาหมายไดรับผล
ตอบแทนจากการ
ขายสินคาเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนไดรับการ
ดูแลที่เปนธรรมจาก
การสงเสริมการ
แขงขันทางการคา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
สงเสริมและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทาง
การคา

เปาประสงค
1. ปจจัยโครงสราง
พื้นฐานทางการคา
ไดรับการพัฒนา
และเอื้อตอการ
ประกอบธุรกิจ
มากขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
รักษาและขยายตลาดเดิม
เจาะตลาดใหมและพัฒนา
ชองทางการคา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
พัฒนาองคการใหมี
ขีดสมรรถนะสูงและ
สงเสริมธรรมาภิบาลที่ดี

เปาประสงค
1. มูลคาการสงออกสินคา
และบริการเพิ่มมาก
ขึ้นทั้งในตลาดเดิม
และตลาดใหม
2. ผูประกอบการไดรับ
การสงเสริมใหเขาถึง
ชองทางการคาระหวาง
ประเทศมากขึ้น

เปาประสงค
1. บุคลากรและองคการ
มีความ พรอมในการ
ปฏิบัติงานใหสอด
คลองกับยุทธศาสตร
ขององคการ
2. ประชาชนและธุรกิจ
ไดรับประโยชนจาก
การปองกันและลด
ความเสี่ยงในการเกิด
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในองคการและ
การสงเสริมดาน
จริยธรรม

ประเด็นยุทธศาสตรที่1
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่2
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรท3ี่
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่4
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่5
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่6
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
(ตอ)

เปาหมายการใหบริการ
1. ผูประกอบการใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษไดรับการ
อํานวยความสะดวก
ทางการคา
2. เศรษฐกิจการคา การ
ลงทุนของไทยได
ประโยชนจาก
อาเซียนเพิ่มขึ้น

เปาหมายการใหบริการ
1. SMEs กลุมเปาหมาย
มีความเขมแข็ง
สามารถประกอบ
ธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ผูประกอบการใน
พื้นที่ไดรับการ
สงเสริมดานการ
ตลาดและมีชอง
ทางการคาเพิ่มขึ้น
3. ผูประกอบการ/ธุรกิจ
ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินธุรกิจเพิ่ม
มากขึ้น

เปาหมายการใหบริการ
1. องคความรูจาก
งานวิจัยและ
นวัตกรรมในการ
ผลิตและออกแบบ
อัญมณีและ
เครื่องประดับ
สามารถนําไปใช
ประโยชนได
2. ผลิตภัณฑศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรม
ไดรับการยอมรับและ
มีมูลคาเพิ่มขึ้น

เปาหมายการใหบริการ
1. ผูประกอบการใน
พื้นที่ไดรับการ
สงเสริมดานการ
ตลาดและมีชองทาง
การคาเพิ่มขึน้
2. เกษตรกรไดรับ
ผลตอบแทนจาก
การขายสินคา
เพิ่มขึ้น
3. ผูประกอบการ/ธุรกิจ
ไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินธุรกิจเพิ่ม
มากขึ้น

เปาหมายการใหบริการ
1. ผูใหบริการโลจิสติกส
ของไทยมีศักยภาพใน
การแขงขันเพิ่มขึ้น
2. ผูประกอบการ/
ธุรกิจไดรับการ
สงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การดําเนินธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้น

เปาหมายการใหบริการ

เปาหมายการใหบริการ
-

ตัวชี้วัดและเปาหมาย
- จํานวน SMEs ที่ดีรับ
การพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการบริหาร
จัดการเพิ่มขึ้น
(19,200 ราย)
- ผูประกอบการกลุมเปา
หมายในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตมีชอง
ทางการคาเพิ่มขึ้น
(150 ราย)
- จํานวนผูประกอบการ
ธุรกิจที่ไดรับการสง
เสริมประสิทธิภาพการ
ดําเนินธุรกิจ
(9,000 ราย)

ตัวชี้วัดและเปาหมาย
- จํานวนผลงานวิจัยที่
ไดรับการสงเสริม
สามารถนําไปใช
ประโยชน (4 เรื่อง)
- จํานวนผลิตภัณฑ
ศิลปหัตถกรรมที่
ไดรับการสงเสริม
เพื่อเชิดชูคุณคาและ
สนับสนุนเพื่อ
ทดสอบตลาด (235
ผลงาน/ตนแบบ

ตัวชี้วัดและเปาหมาย
- รอยละของปริมาณ
ผลผลิตของเกษตรกร
กลุมเปาหมายมี
ชองทางการจําหนาย
เพิ่มขึ้น (รอยละ 80)
- มูลคาการคาสินคา
เกษตรเปาหมาย
เพิ่มขึ้นจากปฐาน
(รอยละ 8)
- รอยละของสินคาและ
บริการเปาหมายที่มี
ราคาจําหนาย
สอดคลองกับตนทุน
(รอยละ 97)

ตัวชี้วัดและเปาหมาย
- จํานวนผูใหบริการ
โลจิสติกสของไทย
ที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพดาน
การบริหารจัดการ
โลจิสติกสการคา
(500 ราย)
- มีระบบการใหบริการที่
เอื้อตอการดําเนิน
ธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว
(8 ระบบ)

ตัวชี้วัดและเปาหมาย
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลคาการสงออก
สินคาเกษตรแปรรูป
(รอยละ 3)
- รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลคาการสงออก
ของไทย (รอยละ 3)
- อัตราการขยายตัว
ของตลาดสงออก
ใหมเพิ่มขึ้น
(รอยละ 3)

ตัวชี้วัดและเปาหมาย
- จํานวน SMEs ที่ดีรับการ
พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการบริหารจัดการ
เพิ่มขึ้น
- ผูประกอบการกลุม
เปาหมายในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใตมีชอง
ทางการคาเพิ่มขึ้น
(150 ราย)
- จํานวนผูประกอบการ
ธุรกิจที่ไดรับการสงเสริม
ประสิทธิภาพการดําเนิน
ธุรกิจ (9,000 ราย)

ตัวชี้วัดและเปาหมาย
- มูลคาการคาชายแดน
เพิ่มขึ้น (1,007,951
ลานบาท)
- จํานวนการจัดงาน/
ประชุมเชื่อมโยง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
และภูมิภาค (33 ครั้ง)
- รอยละของมูลคาการ
สงออกไปประเทศใน
กลุมอาเซียนเพิ่มขึ้น
(รอยละ 3)
- จํานวนกฎระเบียบที่
ไดรับการปรับปรุงให
เอื้อตอขอตกลง
ประชาคมอาเซียน
(50 ฉบับ)

1. มูลคาการสงออก
สินคาเกษตรแปร
รูปเพิ่มขึ้น
2. มูลคาการสงออก
เพิ่มสูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตรที่1
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่2
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่3
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่4
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่5
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่6
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่7
(ตอ)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
1. โครงการขยายการคา
การลงทุนชายแดน
และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (คต.)
2. โครงการเตรียมความ
พรอมสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(จร.)
3. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพการคาการ
ลงทุนไทยในอาเซียน
(สป.)
4. โครงการการใช
ประโยชนจาก
ประชาคมอาเซียน (คต.)
5. โครงการสงเสริม
ผูประกอบการไทยใน
การใชประโยชนจาก
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (สค.)
6. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพผูประกอบ
กิจการคลังสินคา
ไซโล และหองเย็นเพื่อ
รองรับ AEC (คน.)
7. โครงการเสริมสราง
ความสามารถ
ผูประกอบการสินคา
หีบหอเขาสู
มาตรฐาน สากลเพื่อ
รองรับ AEC (คน.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
1. การสรางความ
เขมแข็งศักยภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจ
คาสงคาปลีก (พค.)
2. การพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ
และสรางโอกาส
การตลาดธุรกิจ
แฟรนไชส (พค.)
3. การพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการ
ธุรกิจบริการ ภายใต
ขอตกลง AFAS (พค.)
4. การพัฒนาธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอ
นิกสสูสากลเพื่อ
สรางและพัฒนา
ธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (พค.)
5. การพัฒนาธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอ
นิกสสูสากลเพื่อ
ยกระดับและสราง
ความเชื่อมั่นธุรกิจ
e-Commerce(พค.)
6. การยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการ
และสรางโอกาสทาง
การตลาดธุรกิจให
บริการโลจิสติกส (พค.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
1. การใชประโยชน
จากผลงานวิจัย
และพัฒนาเพื่อ
เปนองคความรู
ในอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่อง
ประดับ (สวอ.)
2. การสนับสนุน
ภารกิจของมูลนิธิ
สงเสริมศิลปาชีพฯ
(ศ.ศ.ป.)
3. การเสริมสราง
องคความรูงาน
ศิลปหัตถกรรม
(ศ.ศ.ป.)
4. การพัฒนา
ผลิตภัณฑศิลป
หัตถกรรม (ศ.ศ.ป.)
5. การเพิ่มสมรรถนะ
และพัฒนาธุรกิจ
งานศิลปหัตถกรรม
(ศ.ศ.ป.)
6. การขยายตลาด
งานศิลปหัตถกรรม
(ศ.ศ.ป.)
7. การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร(ศ.ศ.ป.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
1. งานมาตรการแกไข
ปญหาสินคาเกษตร
(คน.)
2. การตรวจสอบและ
กํากับดูแลสินคา
เกษตร (คน.)
3. การเชื่อมโยงสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑ
สูชายแดนประเทศ
เพื่อนบาน (คน.)
4. การพัฒนาและสงเสริม
ศูนยจําหนายสินคา
เกษตรชุมชน (คน.)
5. การเพิ่มศักยภาพ
มาตรฐานคุณภาพ
การผลิตของ
โรงงานปลาปน(คน.)
6. โครงการตรวจสอบ
คุณภาพ/ปริมาณ
ผลผลิตสินคาทาง
การเกษตร (คต.)
7. โครงการรับจํานํา
ผลผลิตทางการ
เกษตร ปการผลิต
2554/55 (อคส.)
8. โครงการรับจํานํา
ผลผลิตทางการ
เกษตร ปการผลิต
2555/56 (อคส.)
9. โครงการธงฟาราคา
ประหยัดลดคาครอง
ชีพประชาชน (คน.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาและ
สงเสริมโลจิสติกส
การคาและการเตรียม
ความพรอมสูการเปน
ศูนยกลางของ
โลจิสติกสในภูมิภาค
อาเซียน (สค.)
2. โครงการพัฒนาระบบ
จดทะเบียนนิตบิ ุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Registration)(พค.)
3. การพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (พค.)
4. การเฝาระวังและ
ปกปองผลประโยชน
ทางการคา (Trade
watch) (สป.)
5. การศึกษากฎระเบียบ
และแนวทางการขยาย
ตลาดสินคาและบริการ
ไทยในตลาดจีนผาน
ชองทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (สป.)
6. การเผยแพรความรู
ความตกลงดานการ
อํานวยความสะดวก
ทางการคาภายใต
WTO (สป.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
1. โครงการพัฒนา
และสงเสริม
อุตสาหกรรม
อาหารเกษตรแปร
รูปและสินคาฮา
ลาล (สค.)
2. โครงการสงเสริม
ตลาดสินคา
อินทรีย (สป.)
3. งานตามยุทธศาสตร
ขับเคลื่อนการ
สงออก (สค.)
4. การสงเสริมและ
อํานวยความ
สะดวกทางการคา
(คต.)
5. การปกปองและ
แกไขปญหา
อุปสรรคทาง
การคา (คต.)
6. การบริหารจัดการ
สินคาเกษตรสําคัญ
(คต.)
7. การจัดทําเขต
การคาเสรี (จร.)
8. การสงเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจ
อัญมณีและ
เครื่องประดับภายใต
นโยบายพาณิชย
สรางสรรค (สวอ.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม
1. การเพิ่มศักยภาพ
องคกรรองรับพาณิชย
ยุคใหม (สป.)
2. การเสวนาและแสดงพลัง
ตอตานการทุจริตของ
กระทรวงพาณิชย
“MOC Zero
Corruption Day”(สป.)
3. การพัฒนาศักยภาพ
เครือขาย “Zero
Corruption”
กระทรวงพาณิชย(สป.)
4. การรณรงคและ
เสริมสรางจิตสํานึกใน
การตอตานการทุจริต
กระทรวงพาณิชย (สป.)

ประเด็นยุทธศาสตรที่1
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่2
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรท3ี่
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่4
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่5
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่6
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
(ตอ)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม (ตอ)
8. โครงการเสริมสราง
ศักยภาพการแขง
ขันดวยทรัพยสิน
ทางปญญาแก
ผูประกอบการ
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนของ
ไทยในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(ทป.)
9. โครงการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
(อัญมณีฯ) (สวอ.)
10. โครงกาเสริมสราง
ศักยภาพการ
แขงขันดวย
ทรัพยสินทาง
ปญญาแก
ผูประกอบการ
หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนของไทย
ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
11. โครงการเตรียม
ความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
(สวอ.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม(ตอ)
7. การเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการ
ธุรกิจบริการอยาง
มืออาชีพ (พค.)
8. การพัฒนา
ผูประกอบการ
และสงเสริมธุรกิจ
ครบวงจร (พค.)
9. การสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพบัญชีสูสากล
(พค.)
10. การสราง
ธรรมาภิบาลนิติ
บุคคลรายใหม
(พค.)
11. การสรางนักบัญชี
คุณภาพรุนใหม
(พค.)
12. โครงการสงเสริม
และพัฒนาตลาด
สินคาภูมิภาค
(สป.)
13. โครงการสราง
มูลคาเพิ่มดวย
ทรัพยสินทาง
ปญญา (ทป.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม(ตอ)
-

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม(ตอ)
10. การเสริมสราง
ศักยภาพ
ผูประกอบการ
เครือขายกรมการ
คาภายใน (คน.)
11. การจางที่
ปรึกษาจัดทํา
ระบบขอมูลเพื่อ
บริหารจัดการ
ดานการตลาด
สินคาเกษตร
(คน.)
12. การจางที่ปรึกษา
จัดทําระบบ
ขอมูลดานการ
กํากับการแขงขัน
ทางการคา (คน.)
13. การเผยแพร
ประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมการ
แขงขันทางการคา
(คน.)
14. การพัฒนาเครือ
ขายศูนยรองเรียน
1569 (คน.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม(ตอ)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม(ตอ)
9. การสงเสริมและ
สนับสนุน
อุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่อง
ประดับไทยให
สามารถแขงขันได
ในตลาดโลก (สวอ.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม(ตอ)
-

7. การพัฒนาเครื่อง
ชี้วัดเศรษฐกิจการ
พาณิชยตาม
มาตรฐานสากล
(สนค.)
8. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
สิทธิบัตรการ
ออกแบบ (ทป.)

ประเด็นยุทธศาสตรที่1
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่2
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรท3ี่
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่4
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่5
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่6
(ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7
(ตอ)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม (ตอ)
-

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม (ตอ)
14. การเพิ่มศักยภาพ
ผูประกอบการไทย
เขาสูตลาดการคา
เสรี (จร.)
15. โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจการคา
จังหวัดชายแดน
ภาคใต (สป.)
16. การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
สมาคมการคา(พค.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม(ตอ)
-

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม(ตอ)
15. การสรางความ
พรอมความเปนไป
ไดในการจัดตัง้
องคกรอิสระ (คน.)
16. โครงการสงเสริม
การจําหนายผล
ผลิตของจังหวัด
ชายแดนภาคใต
(คน.)

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม(ตอ)
-

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม(ตอ)
-

โครงการ/ผลผลิต/
กิจกรรม(ตอ)
-

