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คำนำ 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นการ
ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ      
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นส่วนราชการที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือแปลง
นโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร ประสานการบริหารราชการ และปฏิบัติงาน       
ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท        
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19        
พ.ศ. 2564-2565 นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงพาณิชย์ และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 
ของกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทาง        
ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามท่ียุทธศาสตร์ชาติ
กำหนดไว้ต่อไป 
  
 

   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงพาณิชย์ 
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ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดทำข้ึนเพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นำไปปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลตามเป้าหมายท่ี
สอดคล้องกับแผนระดับประเทศและใช้ในการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีความสอดคล้อง/เช่ือมโยง

กับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมา
จากสถานการณ์โควิด-19 นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงพาณิชย์ และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 
2565 ของกระทรวงพาณิชย์ โดยได้เช่ือมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
บริบทของประเทศไทยในปัจจุบันมากย่ิงข้ึน 

 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย 
 
1. วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง”   
 

2. พันธกิจ 
1. บริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ให้มีผลสัมฤทธ์ิตาม 
    เป้าหมาย 
2. ผลักดันการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและระบบงานด้วยนวัตกรรม    
4. พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้มีความเช่ียวชาญ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
5. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและฐานข้อมูลการค้าในการกำหนดนโยบายและการ 
    ให้บริการ 

 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นท่ี 1   พัฒนาและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ 
เป้าหมายท่ี 1.1 เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ  
                            กระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ) 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ถูกนำไปปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิผล (ร้อยละ) 
 

ประเด็นท่ี 2  สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค 
เป้าหมายท่ี 2.1 เศรษฐกิจท้องถ่ินมีความหลากหลาย และขยายตัวอย่างเข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 มูลค่าการค้าสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริม  
                            (ล้านบาท) 



๒ 
 

เป้าหมายท่ี 2.2  ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการอำนวยความสะดวกและความ   
เป็นธรรมทางการค้า 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ 
ให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 

ตัวช้ีวัดท่ี 2  ร้อยละของจำนวนเร่ืองท่ีมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนในพ้ืนท่ีแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (ร้อยละ) 

 
ประเด็นท่ี 3  พัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมายท่ี 3.1  องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดท่ี 1  ร้อยละของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่ีผ่านการฝึกอบรม/

สัมมนา สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ (ร้อยละ) 
ตัวช้ีวัดท่ี 2  ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยมของ 

สป. ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (ร้อยละ) 
ตัวช้ีวัดท่ี 3  จำนวนงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน/รางวัล โดยหน่วยงานกลาง (งาน) 
ตัวช้ีวัดท่ี 4  คะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ) 
 
เป้าหมาย 3.2 ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 จำนวนกระบวนงานให้บริการท่ีได้รับการพัฒนาปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล 

(กระบวนงาน) 
ตัวช้ีวัดท่ี 2  ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของ 

กระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ)  

 



๓ 
 

ส่วนท่ี ๒ ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม 2560 
  

 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์     
ได้ถ่ายทอดจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ฉบับท่ี 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์      

โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 นโยบายของรัฐบาลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ นโยบาย     
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์            
มาประกอบการวิเคราะห์ ดังน้ี 
 

แผนระดับท่ี ๑ 
๒.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
      เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แบ่งออกเป็น 

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง      
ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีประเด็น

ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 
 

Ø ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน

แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายรวมท้ังความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอ่ืนๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”      

ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ    
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ท่ีรองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ัง   
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคน   
ช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

 

Ø ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญต่อการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม 

ชุมชนท้องถ่ิน มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม    
การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถ่ิน การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 



๔ 
 

สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน 
และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
 

Ø ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญต่อ “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีทำหน้าท่ีในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม     
การทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ       
การทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะ
เปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต     
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากน้ัน 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพและนำไปสู่     
การลดความเหล่ือมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม     
ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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แผนระดับท่ี ๒ 
๒.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

      แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีท้ังส้ิน ๒๓ ประเด็นซ่ึงผูกพัน
หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามน้ัน รวมท้ังการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท โดยแผนแม่บทฯ ท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มี 4 ประเด็น ดังน้ี   
 

Ø ประเด็นท่ี (6) พ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน เกิดศูนย์กลางความเจริญ         

ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจายความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม  

แผนย่อยท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
 

Ø ประเด็นท่ี (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
แผนย่อยท่ี 1 การคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 

Ø ประเด็นท่ี (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย - บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ 

  - ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
แผนย่อยท่ี 1 การพัฒนาบริการประชาชน 

 แผนย่อยท่ี 2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 แผนย่อยท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แผนย่อยท่ี 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 

Ø ประเด็นท่ี (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยท่ี 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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2.3 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19           
พ.ศ. 2564-2565 
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้จัดทำข้ึนในช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ความปกติใหม่ และแนวโน้ม            
การเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญของโลก โดยได้นำแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) อันประกอบด้วย การพร้อมรับ 
(Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปล่ียนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างย่ังยืน (Transform) ซ่ึงสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดในการพัฒนา  

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายท่ีสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้     
มีงานทำ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถ่ิน เศรษฐกิจประเทศ
ฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (Economic 
Transformation)” โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย  

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)   

2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว 
(Future Growth)     

3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศ (Human Capital) 

4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 

Factors) 

ท้ังน้ี แนวทางการพัฒนาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)    
โดยการมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับท้องถ่ินผ่านการส่งเสริมการจ้างงานโดยเฉพาะในระดับ
พ้ืนท่ีและชุมชนร่วมกับการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถปรับตัวสู่
ธุรกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้มความต้องการมากข้ึนในอนาคตตลอดจนดำเนินงานด้านการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรองท่ีมีขีดความสามารถและความพร้อมเพ่ือให้การเติบโตของ
พ้ืนท่ีและเมืองในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงความเจริญพร้อมรับการกระจายตัวของการพัฒนาและการ
เคล่ือนย้ายกำลังแรงงานกับคืนถ่ินเป็นแหล่งจ้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้ไปยังภาคท้องถ่ินและชุมชนใน
พ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง 

    1.2 การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการเร่ง
แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ท่ีมีแนวโน้มความต้องการมากข้ึนในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพ่ือลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของ SMEs แก้ปัญหาและ
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ป้องกันการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ือลดความซ้ำซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างย่ังยืนในระยะยาว 
(Future Growth) โดยมุ่งเน้นด้านการเตรียมความพร้อมของปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการยกระดับผลิตภาพการ
ผลิต การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมท้ังส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
เคร่ืองยนต์ทางเศรษฐกิจหลักท่ีประเทศไทยมีโอกาสและได้รับการวิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพภายใต้ภูมิทัศน์ของ
เศรษฐกิจโลกแบบใหม่ท่ีจะปรับเปล่ียนไป 

2.3 การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 

พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต
และการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลราคาเพ่ิมในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพในอุตสาหกรรม
ต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘ 
 

 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี         

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และขยายระยะเวลาถึงปี 2565 ซ่ึงแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)      

สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ และมียุทธศาสตร์ เป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ท้ังส้ิน 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 

Ø ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
- เป้าหมายท่ี ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

 

Ø ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
- เป้าหมายท่ี ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงข้ึน 
 

Ø ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
- เป้าหมายท่ี ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากข้ึน 
- เป้าหมายท่ี ๒ เพ่ิมจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
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๒.5 แผนการปฏิรูปประเทศ  
      คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศท่ีคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ 
ท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๑ ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการยุติธรรม (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน 
และ (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดยเม่ือวันท่ี 30 มิ.ย. ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งต้ัง
เพ่ิมเติมคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ ส่งผลให้ต้องดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเพ่ิมเติมอีก 2 

ด้าน ได้แก่ (12) ด้านการศึกษา และ (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมเป็น 
13 ด้าน ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) นำไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 

XYZ) เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา ๕ ปี  
แผนการปฏิรูปประเทศท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ท้ังหมด 2 ด้าน ดังน้ี   

 

Ø แผนการปฏิรูปประเทศด้านท่ี (2) การบริหารราชการแผ่นดิน 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑  ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู>ระบบดิจิทัล 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒  จัดโครงสรBางองคDกร และระบบงานภาครัฐใหBมีความยืดหยุ>น คล>องตัว 

    และเปล่ียนแปลงไดBตามสถานการณD 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓  ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู>ระบบเปNด เพ่ือใหBไดBมา 

    และรักษาไวBซ่ึงคนเก>ง ดีและมีความสามารถอย>างคล>องตัว ตามหลักคุณธรรม  

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔  สรBางความเขBมแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี โดยการมีส>วนร>วม

ของประชาชน 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕  ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจBางภาครัฐ และการเบิกจ>ายเงินเพ่ือใหBเกิด

ความรวดเร็ว คุBมค>า โปร>งใส ปราศจากการทุจริต 

 

Ø แผนการปฏิรูปประเทศด้านท่ี (5) เศรษฐกิจ 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓   การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม  

และบริการเป้าหมาย 
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔   การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค  

 

 

 

 



๑๐ 
 

๒.6 นโยบายของรัฐบาล 

      วิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน คือ “มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศ      
ท่ีพัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21” และมีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดังน้ี 
  

๒.6.1 นโยบายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินรวมมี 12 ด้าน โดยส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์มี 5 ด้าน ดังน้ี 

นโยบายท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน 

และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy) 
๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

หรือแนวโน้มการค้าโลก 
๕.๒.๓  สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ 
๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ       

ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
 

๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร 
๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้า

เกษตรสำคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด 
โดยผ่านเคร่ืองมือและมาตรการท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระ  
กับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร 

๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 

 

๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเท่ียว 
 ๕.๔.3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว  

อาทิ ธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย       
 

๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาค 
๕.๕.๑  ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน 
๕.๕.๒  ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)        

ข้ามพรมแดน 
๕.๕.๓  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการนำเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

 

๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
๕.๗.๒  พัฒนาการอำนวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า การนำเข้า 

ส่งออก และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล 
๕.๗.๓  ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้

ผู้ประกอบการรายย่อยท้ังในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด 



๑๑ 
 

 

๕.๙ ขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
๕.๙.๑  พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
๕.๙.๒  เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมท้ังในภาค

การผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 
 
นโยบายท่ี ๖ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

๖.๑ ส่งเสริมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
6.1.1  พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเน่ือง 
6.1.2  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
๖.๑.๔  เร่งขับเคล่ือนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเน่ือง 

 

นโยบายท่ี 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๗.๑.๑  สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ี 
๗.๑.๒  สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี 
7.1.5  สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 

 

๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน 

สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเท่ียวชุมชน และส่งเสริมการขยาย
ตลาดออกสู่ต่างประเทศ 

 

๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 
 

 

นโยบายท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๑.๑  พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
๑๑.๒  ปรับเปล่ียนกระบวนการอนุมัติอนุญาตของทางราชการท่ีมีความสำคัญต่อการ 

ประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
๑๑.๓  พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
๑๑.๔  เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
๑๑.๕  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๑.๗  ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน 

 

นโยบายท่ี 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 



๑๒ 
 

2.๖.2 นโยบายเร่งด่วน มี 12 เร่ือง โดยส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์         
มีจำนวน 4 เร่ือง ดังน้ี  

นโยบายเร่งด่วนท่ี 3  มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
นโยบายเร่งด่วนท่ี 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
นโยบายเร่งด่วนท่ี 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝ่าย

การเมืองและฝ่ายราชการประจำ 
นโยบายเร่งด่วนท่ี 10  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

 

แผนระดับท่ี ๓ 
 

2.7 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานกระทรวง

พาณิชย์และการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 
2564 ประกอบด้วย 14 แผนงาน  

ซ่ึงมีส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 9 แผนงาน ดังน้ี 

1. ประกันรายได้เกษตรกรและบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ โดยเดินหน้าโครงการประกันรายได้
เกษตรกรปีท่ี 2 ประกอบด้วยสินค้า ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา  

2. ดูแลราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยดำเนิน
โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ลงลึกระดับตำบล 

3. เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”  
4. กระตุ้นการค้าออนไลน์ โดยขยายฐานการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มใหม่ๆ นำสินค้าในตลาดสดและ
ร้านธงฟ้าจำหน่ายบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการส่งสินค้าออนไลน์ ส่งเสริม Online Reseller สร้าง
แพลตฟอร์มกลางเช่ือมโยงร้านธงฟ้ากับผู้ผลิตรายใหญ่ สร้างทีมเซลล์แมนจังหวัดเผยแพร่ความรู้เร่ือง
การค้าออนไลน์ให้กับผู้ผลิตและภาคเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด เป็นต้น 

5. พัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคการผลิตฐานราก SMEs และ Micro SMEs เน้นการอบรม 
              และหาตลาด 

6. ส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เร่งรัดเจรจาเปิดด่านการค้าชายแดนทันทีท่ีสถานการณ์ 

    โควิด-19 เร่ิมคล่ีคลาย  
7. เร่งรัดการจดทะเบียนและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเร่งรัดส่งเสริมการข้ึนทะเบียนสินค้า
ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ครบทุกจังหวัด ลดเวลาในการจดทะเบียนทรัพย์สิน        
ทางปัญญา คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศเชิงรุก รวมท้ังคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาบนอินเทอร์เน็ต 

8. พัฒนาระบบงานบริการและบริหารจัดการท่ีสะดวกและรวดเร็ว ตามนโยบาย E-Government ของ  

    รัฐบาล  



๑๓ 
 

9. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service Center : OSS) โดยมีศูนย์รวม
บริการกระทรวงฯ ประกอบด้วย 4 ด้าน (85 บริการ) ได้แก่ (1) บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ    
(2) บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (3) บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ และ (4) บริการ        
ด้านการค้าภายใน 

นอกจากน้ี มีการปรับบทบาทการทำงานของพาณิชย์จังหวัด ให้เป็นเซลส์แมนจังหวัด และ ทูตพาณิชย์    
ให้เป็นเซลส์แมนประเทศ ทำหน้าท่ีในการส่งเสริมการขายสินค้าไทย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

 
๒.8 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์  

ประเด็นในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 

 

ประเด็นท่ี 1                สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
เป้าหมายกระทรวง         1.1 เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน/ 

                                                       มูลค่าการค้าเพ่ิมข้ึน 
1.2 ประชาชนได้รับการคุ้มครองและสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภค
ท่ีมีราคาเป็นธรรม 

 

ประเด็นท่ี 4                พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมายกระทรวง         4.1 องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 



 
๑๔ 

  

ส่วนท่ี ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 

 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีดังต่อไปน้ี 
 
๓.1 วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง”   
 

๓.2  พันธกิจ 

1. บริหารและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมาย 

2. ผลักดันการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและระบบงานด้วยนวัตกรรม    
4. พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้มีความเช่ียวชาญ* มีคุณธรรม และ
จริยธรรม 

5. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและฐานข้อมูลการค้าในการกำหนดนโยบายและ      
การให้บริการ 

 
๓.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นท่ี 1   พัฒนาและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ 
เป้าหมาย 1.1   เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง 
 

ประเด็นท่ี 2  สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค 
เป้าหมาย 2.1  เศรษฐกิจท้องถ่ินมีความหลากหลาย และขยายตัวอย่างเข้มแข็ง 
เป้าหมาย 2.2  ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการอำนวยความสะดวก

และความเป็นธรรมทางการค้า 
 

ประเด็นท่ี 3  พัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย 3.1  องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมาย 3.2  ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ

 
* ความเชี่ยวชาญ : การมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญชำนาญพิเศษในวิชาชีพตน สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง มีไหวพริบในการ 
จัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และลงมือทำอย่างจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด 
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Ø เป้าหมาย 1.1 เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง   

 

แนวทาง  
1. วางแผนบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยออกแบบยุทธศาสตร์           
ให้สอดคล้องกับทิศทางการค้าในอนาคต ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งสู่      
การบรรลุเป้าหมายของ กระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนอ่ืน ๆ  

2. กำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ รวมท้ังนำผล
การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในการทบทวน
แผนการดำเนินงาน 

 
ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลปีฐาน 

(2563) 2564 2565 หน่วยงาน 

1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ของกระทรวงพาณิชย์  

ร้อยละ 75 75 78 กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

2. แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงพาณิชย์ถูกนำไป

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 

ร้อยละ 78 79 80 กองยุทธศาสตร์

และแผนงาน 

 

  

ประเด็นที่ 1: พัฒนาและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ 
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Ø เป้าหมาย 2.1 เศรษฐกิจท้องถ่ินมีความหลากหลายและขยายตัวอย่างเข้มแข็ง 

 

แนวทาง 
1. ส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการแปรรูป สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ียอมรับ ใช้หลักการตลาดนำการผลิต 
(Demand Driven) ตามศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมรายได้ และการจ้างงานในระดับพ้ืนท่ี
และชุมชน  

2. ส่งเสริมการค้าชายแดน/ผ่านแดน ขยายตลาดสินค้าและบริการไทย สร้างเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริม
การดำเนินธุรกิจไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. ส่งเสริมช่องทางการค้าและการตลาดรูปแบบใหม่ เพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ท้ังในและต่างประเทศ    
ด้วยการค้าแบบออนไลน์ รวมท้ังใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้าง/พัฒนาธุรกิจให้รองรับความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน อาทิ เทคโนโลยี Virtual Reality เป็นต้น 

 
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน 
(2563) 

2564 2565 หน่วยงาน 

1. มูลค่าการค้าสินค้าของผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริม 

ล้านบาท 210 210 500 กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค/ 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

 
Ø เป้าหมาย 2.2  ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการอำนวยความสะดวกและความเป็นธรรม 

       ทางการค้า 
 

แนวทาง 
1. พัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว โดยเพ่ิมประสิทธิภาพงานให้บริการ     
ด้านต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกทางการค้าในส่วนภูมิภาคอย่างเบ็ดเสร็จ  

2. ดูแลค่าครองชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค  โดยกำกับ/ดูแลราคาสินค้าและ
บริการให้เหมาะสม เป็นธรรม มีปริมาณเพียงพอ รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเร่ือง
ร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 

ประเด็นที่ 2: สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 
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ตัวช้ีวัด 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ข้อมูลปีฐาน 
(2563) 2564 2565 หน่วยงาน 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้ รับบ ริการ/ ผู้ มี ส่วนได้ ส่วนเสียต่อ    
การให้บริการของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 80 85 กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค/ 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

2. ร้อยละของจำนวนเร่ืองท่ีมีการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนในพ้ืนท่ีแล้ว

เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

ร้อยละ 80 80 80 กองกลาง/ 
กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค/ 
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 
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Ø เป้าหมาย 3.1  องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 
 

แนวทาง 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถนะท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงาน (skill set) และ
ปรับตัวพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง (เช่น การคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษา และด้านดิจิทัล) 

2. พัฒนาบุคลากรให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยมของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ  
3. พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีกำหนดจาก
หน่วยงานกลาง เช่น ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
รางวัลเลิศรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. รางวัลองค์กรโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการโดดเด่น  รางวัล Digital Government Awards 2019 

4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร
ทุกระดับ วางระบบ พัฒนากลไกป้องกันการทุจริต ลดการใช้ดุลยพินิจ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพ         
การจัดการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว 

 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลปีฐาน 

(2563) 2564 2565 หน่วยงาน 

1. ร้ อยละของบุ คลากรสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ท่ี ผ่ านการ

ฝึกอบรม/สัมมนา สามารถนำความรู้และ
ทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

ร้อยละ 80 80 80 สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม      
มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยม

ของ สป. ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  

ร้อยละ - - 70 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

3. จำนวนงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน/
รางวัล โดยหน่วยงานกลาง 

งาน 12 12 12 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

4. คะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 80 85 85 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 

ประเด็นที่ 3: พัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 
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Ø เป้าหมาย 3.2  ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ 
 

แนวทาง 
1. ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรให้มีความทันสมัย คุ้มค่า ลดการส้ินเปลือง
ทรัพยากร  

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ให้ได้มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างสะดวก กว้างขวาง รวดเร็ว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย   
  

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลปีฐาน 

(2563) 
2564 2565 หน่วยงาน 

1. จำนวนกระบวนงานให้บริการท่ีได้รับ
การพัฒนาปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล 

กระบวนงาน 1 1 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ลและข้อมูลสารสนเทศของ

กระทรวงพาณิชย์ 

ร้อยละ 85 85 85 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๔ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการรายปี 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์
      

 



   วิสัยทัศน์
   เป็นองค์กรบูรณาการยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง 

   พันธกิจ
   ๑. บริหารและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ให้มีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
   ๒. ผลักดันการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง
   ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและระบบงานด้วยนวัตกรรม
   ๔. พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้มีความเช่ียวชาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม

   ๕. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและฐานข้อมูลการค้าในการก าหนดนโยบายและการให้บริการ

 งปม. (ลบ.)

ฐานข้อมูล

 ๖๓
๖๔ ๖๕ ๖๕

ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2,Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

แผนปฏิบัติ
ราชการ
พณ.

ประเด็นท่ี ๑ :  พัฒนาและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์

๑. ร้อยละความส าเร็จของการ
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ) 
(กยผ.)

๗๕ ๗๕ ๗๘ 1. วางแผนบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ขับเคล่ือน
นโยบายสู่การปฏิบัติ โดยออกแบบยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับทิศทางการค้าในอนาคต ศึกษาวิเคราะห์
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งสู่การบรรลุ
เป้าหมายของ กระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 
และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

• พัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ และ
ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ส่ือสารถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการเพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรมในการขับเคล่ือนตามแผนท่ี
ก าหนด
• วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ และเสนอ
ความเห็นเพ่ือใช้ประกอบการก าหนดนโยบายและแนวทาง
ส่งเสริมการค้าของไทย 
   - การเฝ้าระวังและปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า    
   - การจ้างท่ีปรึกษาในประเด็นการค้าและการลงทุนระหว่างไทย
กับ EU

0.2507

๓.๔๕
๓.๗๕

๖ ๒๐.๒ ๑๑.๑
๑๑.๕

ประเด็น ๔
เป้าหมาย 

๔.๑ 
แนวทาง ๔

๒. แผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
พาณิชย์ถูกน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิผล (ร้อยละ) 
(กยผ.)

๗๘ ๗๙ ๘๐ 2. ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานท้ังใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ รวมท้ังน าผล
การปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อคิดเห็นต่างๆ 
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในการทบทวน
แผนการด าเนินงาน

• ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ วิเคราะห์และรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้บริหาร เพ่ือเร่งรัดขับเคล่ือนโครงการให้บรรลุ
เป้าหมาย
     - งานพัฒนาการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และติดตามผล
การด าเนินภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ และ สป.

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

เป้าหมายหน่วยงาน ตัวช้ีวัด แนวทาง

ค่าเป้าหมาย

โครงการ / งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

๑.๑ เศรษฐกิจการค้า
บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ในแผน
ระดับกระทรวง
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 งปม. (ลบ.)

ฐานข้อมูล

 ๖๓
๖๔ ๖๕ ๖๕

ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2,Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

แผนปฏิบัติ
ราชการ
พณ.

เป้าหมายหน่วยงาน ตัวช้ีวัด แนวทาง

ค่าเป้าหมาย

โครงการ / งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

ประเด็นท่ี ๒ :  สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค

๒๑๐ ๒๑๐ ๕๐๐ ๑. โครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 22.9189 ๒ แผนแม่บท
เฉพาะกิจ 
COVID-19

๗

๒. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเช่ือมโยงการค้าอนุ
ภูมิภาคภาคเหนือ *

18.2594 ๒ ๖.๑ ๖

๓. โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่ม
แม่น้ าโขง*

35.0327

๔. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง *         3.5023

๕. โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก *       10.9642

๖. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เช่ือมโยงการค้าโลก *       17.7759

๗. โครงการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ *         6.5593

หมายเหตุ : * เป็นโครงการส าคัญปีงบประมาณ 2565 ท่ีสอดคล้องต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (ครม.เห็นชอบ 29 ก.ย. 63)

ประเด็น ๑
เป้าหมาย 

๑.๑
แนวทาง ๗

๒.๑ เศรษฐกิจ
ท้องถ่ินมีความ
หลากหลาย และ
ขยายตัวอย่างเข้มแข็ง

๑. มูลค่าการค้าสินค้าของ
ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับการส่งเสริม
(ล้านบาท) (กบภ. / สพจ.)

๑. ส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยและ
วิสาหกิจชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการแปรรูป สร้างความแตกต่าง
ให้กับสินค้าและบริการ ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การสร้างตรา
สินค้าให้เป็นท่ียอมรับ ใช้หลักการตลาดน าการผลิต 
(Demand Driven) ตามศักยภาพและความพร้อมของ
พ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมรายได้ และการจ้างงานในระดับพ้ืนท่ี
และชุมชน 
๒. ส่งเสริมการค้าชายแดน/ผ่านแดน ขยายตลาดสินค้า
และบริการไทย สร้างเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริม
การด าเนินธุรกิจไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ัง
ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ
๓. ส่งเสริมช่องทางการค้าและการตลาดรูปแบบใหม่ 
เพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด ท้ังในและต่างประเทศ 
ด้วยการค้าแบบออนไลน์ รวมท้ังใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาสร้าง/พัฒนาธุรกิจให้รองรับความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน อาทิ 
เทคโนโลยี Virtual Reality เป็นต้น
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 งปม. (ลบ.)

ฐานข้อมูล

 ๖๓
๖๔ ๖๕ ๖๕

ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2,Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

แผนปฏิบัติ
ราชการ
พณ.

เป้าหมายหน่วยงาน ตัวช้ีวัด แนวทาง

ค่าเป้าหมาย

โครงการ / งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

๑. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานไม่น้อยกว่า 
(กบภ. /สพจ.)

80 80 85 1. พัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนให้มีความ
สะดวกรวดเร็ว โดยเพ่ิมประสิทธิภาพงานให้บริการด้าน
ต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกทางการค้าในส่วน
ภูมิภาคอย่างเบ็ดเสร็จ

∙ พัฒนาการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและ
ให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง
    - การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด

 

14.00

6 20.1 11 ประเด็น 4
เป้าหมาย 

4.1
แนวทาง 1

๒. ร้อยละของจ านวนเร่ืองท่ีมี
การด าเนินการแก้ไขปัญหา
เร่ืองร้องเรียนในพ้ืนท่ีแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด (กก. /กบภ. /สพจ.)

80 80 80 2. ดูแลค่าครองชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภูมิภาค  โดยก ากับ/ดูแลราคาสินค้าและ
บริการให้เหมาะสม เป็นธรรม มีปริมาณเพียงพอ 
รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเร่ือง
ร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนท่ี

∙ ก ากับดูแลราคาสินค้า/บริการ พฤติกรรมทางการค้า  และ
ตรวจสอบให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า
   - การตรวจติดตามสถานการณ์การค้า สินค้าเกษตรและก ากับ
ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการท่ีส าคัญ
   - ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยมีช่อง
ทางการร้องเรียนท่ีประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว

4 17.1 เร่งด่วน 5
11.7.3

ประเด็น 1
เป้าหมาย 

1.2
แนวทาง 1, 2

3.1 องค์กรและ
บุคลากรมีขีด
ความสามารถสูงและ
มีธรรมาภิบาล

1. ร้อยละของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ท่ีผ่านการฝึกอบรม/
สัมมนา สามารถน าความรู้
และทักษะไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ (สจบ.)

80 80 80 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน (skill set) และ
ปรับตัวพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง (เช่น การคิด
วิเคราะห์ การใช้ภาษา และด้านดิจิทัล)

∙ ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน
    - การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์
ยุคใหม่ (สจบ.)

 

9.4875

6 20.4
20.5

11.1
11.5

ประเด็น 4
เป้าหมาย 

4.1
แนวทาง 2

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ตามค่านิยมของ สป. 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (กพร.)

 -  - 70 2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตาม 
ค่านิยมของส านักงานปลัดกระทรวงฯ

∙ จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
     - กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจ
ค่านิยมของส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

6 20.5 11.5 ประเด็น 4
เป้าหมาย 

4.1
แนวทาง 3

3. จ านวนงานท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน/รางวัล โดย
หน่วยงานกลาง (กพร.)

12 12 12 3. พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ
องค์กรให้สอดคล้องตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) รางวัลเลิศรัฐของส านักงาน 
ก.พ.ร.  รางวัลองค์กรโปร่งใสของส านักงาน ป.ป.ช.  
รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น รางวัล 
Digital Government Awards 2019

∙ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยจัดท าแผนด้าน
การพัฒนาระบบราชการภายในกระทรวงฯ และส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ และติดตามรายงานผลการด าเนินการต่างๆ 
     - งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  

0.2346 6 20.5 11.1
11.5

ประเด็น 4
เป้าหมาย 

4.1
แนวทาง 2, 3

4. คะแนนเฉล่ียการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ร้อยละ) (ศปท.)

80 85 85 4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร
ทุกระดับ วางระบบ พัฒนากลไกป้องกันการทุจริต ลด
การใช้ดุลยพินิจ รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อ
ร้องเรียนอย่างรวดเร็ว

     - โครงการพัฒนาจิตส านึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้าน
การทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (ศปท.)

0.6250 6 21.1 11.5
12.1

เร่งด่วน 8

ประเด็นท่ี 4
เป้าหมาย 

4.1
แนวทาง 5

ประเด็นท่ี 3:  พัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล

๒.๒ ผู้ประกอบการ
และประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับการอ านวย
ความสะดวกและ
ความเป็นธรรมทาง
การค้า

23



 งปม. (ลบ.)

ฐานข้อมูล

 ๖๓
๖๔ ๖๕ ๖๕

ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2,Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

แผนปฏิบัติ
ราชการ
พณ.

เป้าหมายหน่วยงาน ตัวช้ีวัด แนวทาง

ค่าเป้าหมาย

โครงการ / งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

3.2 ประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้รับ
บริการท่ีมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการ

1. จ านวนกระบวนงาน
ให้บริการท่ีได้รับการพัฒนา
ปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล 
(กระบวนงาน) (ศทส.)

1  1 1 1. ใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ
ขององค์กรให้มีความทันสมัย คุ้มค่า ลดการส้ินเปลือง
ทรัพยากร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศ 
    - ระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล ผู้รับบริการกระทรวงฯ
    - ระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัล เพ่ือการ
บริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน 
Mobile Application และ Website

 

9.5979

18.3092

6 20.1 11.2 ประเด็นท่ี 4
เป้าหมาย 

4.1
แนวทาง 1

85 85 85  

33.92

47.02

6 ประเด็น 4
เป้าหมาย 

4.1
แนวทาง 1

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ข้อมูลสารสนเทศของ
กระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ) 
(ศทส.)

21 ก.ย. 2564  15.00 น.

20.1 11.2
11.7.1

เร่งด่วน 10

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ
ของกระทรวงพาณิชย์ให้ได้มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างสะดวก
 กว้างขวาง รวดเร็ว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของ
กระทรวงพาณิชย์ (ศทส.)
    - บ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของกระทรวงฯ และ สป. เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    - ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC Operation
 Room)
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๒๖ 
 

การวิเคราะห์บริบทท่ีเก่ียวข้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

การวิเคราะห์บริบทท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ (SWOT Analysis) เป็นการประเมินจากจุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร ซ่ึงเป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors) และการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซ่ึงเป็นปัจจัย
ภายนอก (External Factors) ท่ีมีผลต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจการค้า โดยจากผลการวิเคราะห์น้ี จะนำไป
จัดทำ TOWS Matrix เพ่ือหามาตรการท่ีเก่ียวข้องและแนวทางการดำเนินงานต่อไป 

 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) โดยใช้

หลักการ The McKinsey 7S Framework ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ใน 7 มิติ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์       
การบริหารจัดการ บุคลากร ทักษะ ระบบการทำงาน และค่านิยมร่วม ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี  

 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
1. Structure (โครงสร้างองค์กร) 

• เป็นศูนย์กลางในการติดต่อและประสานงานระดับ
นโยบายกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

• เครือข่ายการทำงานมีความหลากหลาย ครอบคลุม    
ท้ั งในส่วนกลาง ส่วนภู มิภาค และต่างประเทศ         
อันประกอบด้วยพันธมิตรภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และสถาบันการศึกษา ท่ี เป็นกลไกความร่วมมือ        
ในการขับเคล่ือนภารกิจ 

• การบริหารงานในส่วนภู มิภาคแบบ  One Roof       
ทำให้ เกิดการบู รณาการและลดความซ้ำซ้อน          
ในการปฏิบัติงาน 

• มีโครงสร้างและระบบงานชัดเจน 
• มีสำนักงานพาณิ ชย์ จังห วัด  ซ่ึ งทำห น้าท่ี เป็น
กระทรวงพาณิชย์อยู่ในทุกจังหวัด 

• บทบาทของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์      
ในการเป็นผู้บูรณาการงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ยังมีข้อจำกัด   

• องค์กรมีภารกิจท่ีหลากหลาย ขาดความชัดเจน      
ในเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และมีการเปล่ียนแปลง
อยู่บ่อยคร้ัง ส่งผลให้องค์กรต้องปรับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ทำให้ขาดความต่อเน่ืองในการดำเนิน
นโยบาย 
 

2. Strategy (กลยุทธ์) 

• ผู้บริหารปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ และ    
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร 
สามารถกำหนดมาตรการและน โยบาย เพ่ื อ
ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานขององค์กรได้ 

• องค์กรและนโยบายของผู้บริหารพร้อมปรับตัวรองรับ
การเปล่ียนแปลงพลวัตรต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล, 
การขยายตัวของภาคบริการ 

• มีกรอบนโยบายในการปฏิบัติภารกิจท่ีชัดเจน เช่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทเฉพาะกิจ 

• การ ขับ เค ล่ื อน แผนป ฏิ บั ติ ราชก าร ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

• ยังไม่ได้ใช้ระบบการประเมินผลท่ีเน้นระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) และผลกระทบ (Impact) 

• การส่ือสารภาพลักษณ์ และการสร้างการรับรู้ของ
ประชาชนต่อภารกิจขององค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ
เต็มท่ี 
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Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 

3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 

• ระบบการบริหารจัดการเป็นข้ันตอนชัดเจน 
• การนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริหาร
จัดการในองค์กรหลายด้าน เช่น ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคลากร 

• ยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรไม่เต็มท่ี 

• การส่ือสารระหว่างหน่วยงานตามข้ันตอนระบบ
ราชการใช้เวลานาน ทำให้การดำเนินงานเกิดข้ึนได้ช้า 

4. Staff (บุคลากร) 

• บุ คลากรมีความเช่ียวชาญประจำการอยู่ ท้ั งใน
ส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ เพ่ือขับเคล่ือน
การทำงานจาก Local สู่ Global  

• บุ คลากรพ ร้อม รับการพัฒนาและมี ศักยภาพ           
ในการดำเนินการตามนโยบายในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

• องค์กรมีหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการเฉพาะ 

• ผู้ บ ริหารและบุ คลากรให้ ความสำคัญ ต่อการ
ดำเนินการเพ่ือป้องกัน และลดโอกาสการเกิดปัญหา
ทุจริตคอรัปช่ันในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 

• องค์กรมีการปรับเปล่ียนบทบาททูตพาณิชย์เป็น
เซลล์แมนประเทศ พาณิชย์จังหวัดเป็นเซลล์แมน
จังหวัด เพ่ือขับเคล่ือนการดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ี
และต่างประเทศ  

• ไม่ มี ระบบ พ่ี เล้ียงในการทำงาน  (Mentoring) 
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan) ระบบการวางแผนทดแทน
ตำแหน่ง (Succession Plan) ท่ีชัดเจน  

• การถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะจากรุ่นสู่รุ่นของ
บุคลากรยังดำเนินการไม่ได้อย่างสมบูรณ์เต็มท่ี      
ทำให้การทำงานขาดความต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงด้านบุคลากร (โอน ย้าย เกษียณอายุ
ราชการ เสียชีวิต ลาออก) 

• ความไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมการปฏิบัติงานนอก
สถานท่ีต้ัง (Work from Home) หรือการทำงาน
แบบออนไลน์ของบุคลากร  

• การบริหารงานบุคลากรขององค์กรยังไม่เอ้ือต่อการ
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร 

5. Skills (ทักษะ) 

• บุคลากรมีองค์ความรู้ พ้ื นฐานท่ีจำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจและเช่ียวชาญในงานภายใต้
ความรับผิดชอบมากพอสมควร 

• บุคลากรมีทักษะด้านการประสานงาน การรวบรวม
และประมวลผลข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ รวมท้ัง หน่วยงานในภูมิภาค
และต่างประเทศ 

• ข้อจำกัดเร่ืองงบประมาณในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษา การฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
ท่ีจะไปประจำการในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ
จังหวัดชายแดน และต่างประเทศ 

• ความพร้อมของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การป ฏิ บั ติ งานนอกสถาน ท่ี ต้ั ง  (Work from 
Home) เช่น การใช้โปรแกรมต่างๆ เพ่ือส่ือสาร
และทำงานร่วมกัน  

• บุคลากรของสำนักงานพาณิชย์ยังขาดทักษะ     
การทำงานท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจ
ทุกด้านของกระทรวงพาณิชย์ 
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Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
6. System (ระบบการทำงาน) 

• มีฐาน ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าท่ีสามารถนำมา
วิเคราะห์ใช้ประโยชน์ และมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการให้บ ริการแก่
ประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างครอบคลุม 

• สภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ประสิทธิภาพ  เพี ยงพอต่อการทำงานและการ
ประสานงานกับหน่วยงานในภูมิภาคและต่างประเทศ 

• ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจากส่วนกลางสามารถส่ือสาร
กับบุคลากรใน 76 จังหวัดได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
ผ่านระบบ Web Conference ซ่ึงได้รับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารสูง  

• ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายท่ีรวดเร็ว ทันการณ์ 
สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ นโยบาย
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work from Home) 

• การบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเพ่ือการ
วิเคราะห์เชิงลึก และใช้ประโยชน์ในการกำหนด
นโยบายและมาตรการต่างๆ ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

• ข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับการปฏิบัติงาน     
ท่ีบ้านของบุคลากรอาจยังไม่เพียงพอ เช่น เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ และข้อจำกัด
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

• ระบบการทำงานขององค์กรยังไม่เอ้ืออำนวยต่อการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work from Home) 
อาทิ ไม่มีระบบคลาวด์ หรือระบบแชร์ไฟล์ อีกท้ัง   
ไม่ มีความพร้อมของระบบและโปรแกรมเพ่ือ      
การส่ือสารและทำงานร่วมกัน  
 

7. Shared Value (ค่านิยมร่วม) 

• มีการกำหนดค่านิยมขององค์กรท่ีชัดเจน  • การส่ือสารค่านิยมขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
ยังทำได้ไม่สมบูรณ์  เน่ืองจากข้อจำกัดด้าน
บุคลากรและงบประมาณ 

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผล

ให้องค์กรต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการดำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการค้า โดยพิจารณา       
ใน 6 มิติหลัก ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่ิงแวดล้อม        
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
1. Politics (การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย) 

• รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ท่ีชัดเจน อาทิ  การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน การ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ การยกระดับประเทศ
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริมภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมบริการ การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
ตลอดจนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่    
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ินและการ
เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

• รัฐบาลส่งเสริมให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบูรณาการการ
ทำงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านการค้าของประเทศ 

• รัฐบาลมีการจัดทำแผนแม่บทเฉพาะกิจ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เพ่ือให้ประเทศสามารถกลับสู่ระดับการ

พัฒนาก่อนการระบาด และยกระดับการพัฒนาประเทศ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม 

• ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ความคิดเห็นท่ี
แตกต่างของประชาชนภายในประเทศ ส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ระดับชาติท่ีได้กำหนดไว้  

2. Economic (เศรษฐกิจ) 

• ไทยมีความได้เปรียบในตำแหน่งท่ีต้ังท่ีเป็นศูนย์กลาง
ในการเช่ือมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค และเป็นประตู  
สู่เอเชีย  

• การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
(CLMV) เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการระดับ
ท้องถ่ินของไทย ในการขยายตลาดสินค้าและบริการ
ไทย บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ัง
สร้างเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ
ไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน 

• ประเทศไทยมีทรัพยากรท่ีมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และมีสินค้าเกษตรท่ีสามารถนำมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ เช่น สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน     
พืชสมุนไพร รวมถึงสินค้าท่ีได้รับการรับรองส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์  

• ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจากปัจจัยต่างๆ อาทิ 
อัตราแลกเปล่ียน ราคาน้ำมัน ความขัดแย้งทางการค้า
ระหว่างมหาอำนาจ ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของไทยหลายด้าน เช่น ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้า ค่า
ครองชีพ การส่งออก รวมไปถึงการย้ายฐานการผลิต
ของบริษัทต่างชาติ 

• สินค้าเกษตรมักประสบปัญหาราคา ปริมาณ
ผลผลิตมีความผันผวน และได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ 

• ความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการกระจาย
ความเจริญเติบโต และการเข้าถึงเทคโนโลยี ส่งผลให้
ระดับการพัฒนาและการส่งเสริมธุรกิจท้องถ่ินในบาง
พ้ืนท่ีประสบความสำเร็จน้อยกว่าท่ีคาดหมายไว้ 
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
• ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสำคัญของการ
ท่องเท่ียวระดับโลก สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียว
ได้มาก และรัฐบาลยังส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงโอกาสทางการค้าให้กับ
ผู้ประกอบการฐานรากและชุมชนได้ 

• การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในระดับท่ีดีข้ึน อาทิ อันดับความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (ปี 2563 ในอันดับท่ี 21) ประกอบ
กับนโยบายดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุน
ในประเทศ เป็นโอกาสท่ี SMEs ท้องถ่ินจะเช่ือมโยง
ธุรกิจเข้ากับ Global Supply Chain ได้ง่ายข้ึน 

• องค์กรมี ศักยภาพ สูงในการท่ีจะส ร้างรายได้         
ให้ผู้ประกอบการในระดับท้องถ่ินจากการดำเนินการ
ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้

พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ผู้ประกอบการ
สามารถมองหาโอกาสจากพฤติกรรมการใช้ดิจิทัล 
เทคโนโลยีของผู้บริโภค อาทิ เทคโนโลยี Virtual 
Reality เพ่ือสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล โดย     
ไม่ต้องมี Personal touch กับพนักงาน เช่น กลุ่ม
สินค้าเค ร่ืองสำอางและแฟ ช่ัน  โดยการจัดทำ 
Application ลองเคร่ืองสำอาง ลองเส้ือผ้า เป็นต้น 

• แนวโน้มการเติบโตของผู้ผลิตท้องถ่ิน (Local Brand) 
สินค้าเฮาส์แบรนด์ เน่ืองจากผู้บริโภคเน้นตลาด
ท้องถ่ินมากข้ึน เพราะมีความกังวลในการซ้ือสินค้า
จากต่างประเทศท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19  

• การขยายตัวของนายทุนรายใหญ่ในธุรกิจต่างๆ อาทิ 
Modern Trade, e-Commerce  ส่งผลกระทบต่อช่อง
ทางการซ้ือขายของผู้บริโภค และการดำเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทยและวิถีการค้าแบบด้ังเดิม  

• ไทยยังคงเป็นประเทศท่ีต้องพ่ึงการส่งออก มีต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์สูง การคมนาคมยังไม่มีการเช่ือมต่อกัน
อย่างเป็นระบบ ท้ังการเคล่ือนย้ายบุคคลและสินค้า 

• สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผล
กระทบรุนแรงต่อภาคส่วนหลักท่ีมีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจไทย ท้ังการค้าภายในประเทศและการค้า
ต่างประเทศ รวมถึง ภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การค้า เช่น การท่องเท่ียว และการลงทุน อัตรา
การว่างงานเพ่ิมสูงข้ึน ความเส่ียงในการปิดกิจการ
โดยเฉพาะ SMEs ตลอดจนจำนวนและความ
รุนแรงของปัญหาความยากจนเพ่ิมสูงข้ึน 

• นโยบายกระตุ้นการบริโภคในประเทศของรัฐบาล
ส่วนหน่ึงถูกมองว่าในท่ีสุดเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่
ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ 

3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 

• แนวโน้มการเปล่ียนแปลงต่างๆ เช่น กระแสรัก
สุขภาพ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเข้าสู่สังคมเมือง เป็นโอกาสในการ
ขยายตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม อาทิ เกษตรอินทรีย์ 
สินค้าเพ่ือสุขภาพ สินค้านวัตกรรมท่ีเก่ียวกับผู้สูงวัย 
และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ือง 

• ความโดดเด่นทางด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรม      
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทย สามารถสร้างสรรค์คุณค่า
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงความแตกต่างด้านวัฒนธรรมในแต่

• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้เกิดปัญหาขาดแคลน
วัยทำงาน แรงงานรุ่นใหม่ในตลาดแรงงานของ
ประเทศ และประสิทธิภาพการผลิต รวมท้ัง ปัญหา
การปรับตัวสู่การดำรงชีวิตร่วมกับส่ิงแวดล้อมทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของผู้สูงอายุ 

• การจ้างแรงงานชาวต่างชาติ (จากประเทศเพ่ือน
บ้าน) มาทำงานแทนแรงงานไทยเป็นจำนวนมาก 
อาจเพ่ิม โอกาสการเกิด ปัญหาสังคมได้  เช่น 
โรคติดต่อ ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด  



๓๑ 
 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
ละภูมิภาค สามารถสร้างโอกาสทางการค้าให้กับ
ผู้ประกอบการระดับฐานรากหรือระดับชุมชนได้ 

• ธุรกิจบันเทิงของต่างประเทศเข้ามามี อิทธิพลต่อ
ผู้บริโภคไทย โดยเฉพาะวัยรุ่น ทำให้มีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม และเกิดความหลากหลายทางความคิดและ
วิถีการดำรงชีวิตของคนไทยมากข้ึน 

• แนวโน้มการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าสู่
ยุค Lazy Economy ซ่ึงนิยมจับจ่ายสินค้าต่างๆ ผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ เป็นโอกาสของผู้ประกอบการในการ
ผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์  

• พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลงไป ตามมาตรการ
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ท้ังรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ New Normal การดูแล
สุขภาพ รูปแบบการทำงาน การรักษาความสะอาด 
การซ้ือสินค้าและบริการต่างๆ สามารถเป็นโอกาส
ของผู้ประกอบการในระดับต่างๆ 

 
 

4. Environment (ส่ิงแวดล้อม) 

• ไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรพ้ืน
ถ่ิน เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันสินค้าเกษตรอินทรีย์ผลิตไม่
เพียงพอต่อการจำหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

• ผลกระทบจากการล็อคดาวน์และการจำกัดการ
เดินทางของประชาชนท่ัวไปและนักท่องเท่ียว ส่งผล
ให้ป ริมาณการป ล่อย ก๊าซ เรือนกระจกลดลง 
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล 
ปะการัง ได้รับการฟ้ืนฟู 

• เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าไทยยังไม่เป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

• กระแสอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมส่งผลต่อการพัฒนาสินค้า
และบริการ อาทิ การลดละเลิกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
การนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนใน
การปรับตัวเพ่ือรองรับกระแสรักษ์โลกมากข้ึน 

5. Technology (เทคโนโลยี) 

• ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ Big Data 
IoT Cloud Computing AI Blockchain รวม ท้ั ง 
การส่ือสารผ่าน Social Media นับเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การค้าออนไลน์ บริการ
วิเคราะห์ข้อมูล  

• ประชากรรุ่นใหม่ของไทยสนใจและพร้อมรับความ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยี 

• การปรับช่องทางการขายจาก Offline to Online 
มากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจท่ีมีแต่ช่องทางออฟไลน์ 

• การใช้เทคโนโลยีในการขยายธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจ
รูปแบบใหม่ มีความอ่อนไหวต่อการคุกคามความ
ปลอดภัยของข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

• การนำนวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังอยู่ในวงจำกัด ส่วนหน่ึง
เน่ืองจากผู้ประกอบการมีข้อจำกัดเร่ืองการเข้าถึง
แหล่งทุน 

• ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคยังไม่สามารถเข้าถึง
ช่ อ งท างก ารตลาดออน ไล น์ ได้ อ ย่ าง ท่ั ว ถึ ง          



๓๒ 
 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 
• การขยายแพลตฟอร์ม Social Media ของแต่ละ
ธุรกิจให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคให้มากท่ีสุด โดย
ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกต้องใช้ประโยชน์จาก Social 
Media ให้มากข้ึน 

ซ่ึงอาจเกิดจากความไม่พร้อม/ไม่มีองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีท่ีเพียงพอ 

6. Stakeholders (ลูกค้า/ผู้รับบริการ) 

• ภาคประชาสังคมและ ผู้ รับบ ริการมี ส่วน ร่วม         
ในกระบวนการกำหนดทิศทางน โยบายและ
ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึง
กระทรวงพาณิชย์มากข้ึน 

• สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับท้องถ่ิน 
 

• ผู้ประกอบการ/เกษตรกรบางส่วนยังขาดความ
พร้อมในการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลง เช่น  
ขาดแหล่งทุน ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี การ
ยกระดับและปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานสากล 

• เกษตรกร/ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยในพ้ืนท่ีห่างไกล
อาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลท่ีเผยแพร่ทางส่ือ
สังคมออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต ทำให้กระทรวงฯ 
ยังคงต้องใช้กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลแบบ
ด้ังเดิม  (เช่น  จดหมาย  หนังสือ  ติดประกาศ        
การลงพ้ืนท่ีของบุคลากรกระทรวง) ต่อไป 

 

  



๓๓ 
 

3. TOWS Matrix 

 ผลการวิเคราะห์บริบทท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงพาณิชย์สามารถนำมาจัดทำมาตรการเชิงกลยุทธ์ได้ดังน้ี 

SO กลยุทธ์เชิงรุก WO กลยุทธ์ปรับปรุง 
• ส่งเสริมการเกษตรสร้างมูลค่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เช่น เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน เกษตรปลอดภัย 
เกษตรมูลค่าสูง  

• ส่งเสริมบทบาทของพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกใน
การถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ไปสู่
การปฏิบัติในพ้ืนท่ี  

• บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถ่ิน 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทุกระดับ   

• เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ (Local Economy) เช่ือมโยง
การค้ากับการท่องเท่ียว เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของเมืองรองและท้องถ่ินท่ี มี ศักยภาพ  เพ่ือ
กระจายรายได้ไปยังชุมชนและเศรษฐกิจท้องถ่ิน 

• ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการค้าในรูปแบบ
ต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีและจังหวัด
ใกล้เคียง  

• ส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถ่ิน
ใช้เทคโนโลยีในการริเร่ิม/ดำเนินธุรกิจ โดยปรับ
ช่องทางการขายจาก Offline to Online มากข้ึน 

• ส่ งเส ริม ผู้ประกอบการป รับ ตัวสู่ ธุรกิจใหม่  
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่    
ท่ีมีแนวโน้มความต้องการมากข้ึนในอนาคต เช่น 
สินค้าและบริการเพ่ือผู้ สูงอายุ เพ่ือสุขภาพ      
เป็นต้น  

• ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายข้ึน 
• เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาค
หรือกลุ่มจังหวัด โดยการพัฒนาการรวมกลุ่มและ
เช่ือมโยงผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี (Cluster) เพ่ือ
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้และเกิดการจ้างงาน
ในระดับพ้ืนท่ีและชุมชน 

• พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร      
โดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
มาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงาน  

• พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรในทุก
มิติ ท้ังความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ค่านิยม และพฤติกรรมอันพึงประสงค์  

• พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับปรุงโครงสร้าง การวางแผนอัตรากำลัง การวาง
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและเส้นทาง
ความก้าวหน้า ระบบการวางแผนทดแทนตำแหน่ง 
การหมุนเวียนบุคลากร มาตรการดึงดูดคนรุ่นใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ือง Talent Management 

• การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้เกิดความ
สมดุลระหว่างสุขภาพและการทำงาน เพ่ือสร้าง
ขวัญและกำลังใจ และลดภาวะตึงเครียดให้กับ
บุคลากร อาทิ การปรับปรุงสวัสดิการ มาตรการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work from Home) 
เพ่ือลดการรวมตัวกันในสถานท่ีทำงาน และบรรเทา
ปัญหาการจราจรแออัดคับค่ังในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน 

• พัฒนาการให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก
ทางการค้า โดยบูรณาการใช้ประโยชน์ ข้อมูล       
และนำเทคโนโลยี ดิ จิ ทัลมาเพ่ิมประสิทธิภาพ         
ในการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล  

• สร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรท่ีจะไปประจำการใน
ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

• พัฒนาการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ (Data Science) 
โดยครอบคลุมต้ังแต่ข้ันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
(Collect) การ จั ดก าร ข้ อ มู ล  (Manage) การ
วิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงข้ันตอนการนำ
ข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ (Decision)  

 
 



๓๔ 
 

• ส่งเสริมการค้าชายแดน/ผ่านแดน โดยมุ่งเน้นส่งเสริม
การค้าการลงทุนชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน     
ในการขยายตลาดสินค้าและบริการไทย บริเวณ
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังสร้าง
เครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ
ไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน 

• ส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถ่ินให้พัฒนาสินค้า
และบริการท่ีมีศักยภาพโดยเน้นใช้ทรัพยากรหลัก
ของพ้ืนท่ี อาทิ สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน   
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พืชสมุนไพร เกษตรอินทรีย์ 
สินค้าท่ีได้รับการรับรองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์  

• ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกระทรวงพาณิชย์ 
และกระจายข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ
กระทรวงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือใหม่ ส่ือ
สังคมออนไลน์ เพ่ือให้ประชาชนเกิดการรับรู้ 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีและปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ 

ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน WT กลยุทธ์หลีกเล่ียง 
• ส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางการค้าระหว่าง
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ร า ย ให ญ่ ใน ป ร ะ เท ศ กั บ
ผู้ประกอบการระดับฐานราก เพ่ือเป็นช่องทาง
หน่ึงในการสร้างความม่ันคงด้ายรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการระดับฐานราก 

• ติดตามกำกับดูแลค่าครองชีพประชาชน และสร้าง
ความเป็นธรรมทางการค้า   

• ยกระดับราคาสินค้าเกษตร โดยใช้มาตรการ
อุดหนุนท่ี เหมาะสม  และเช่ือมโยงเครือข่าย
พันธมิตรท้ังภาครัฐ เอกชนเพ่ือขยายช่องทาง
ตลาดสินค้าเกษตรท้ังในรูปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์  

• พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม
เกษตรกรและผู้ประกอบการท่ียังไม่มีความเข้มแข็ง 
ให้สามารถรองรับแนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านต่าง  ๆ
โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ใน
การดำเนินธุรกิจ   

 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในทุก
ระดับในส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ผู้ประกอบการมี
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และการเข้าร่วม
กิ จกรรม  เพ่ื อ เป็ น เค รือ ข่ าย พั น ธ มิ ตรของ
กระทรวงฯ  ช่วยแก้ไขปัญหาเม่ือ เกิด วิกฤต
เศรษฐกิจการค้า 

• พัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยทางการค้าเพ่ือ
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทางการค้า 
(โดยอาจเร่ิมจากสินค้าสำคัญ เช่น สินค้าเกษตร) 
และส่งสัญญาณ ต่อ ผู้บ ริหาร เพ่ื อ เต รียมหา
มาตรการรองรับผลกระทบ  

• ส่งเสริมให้มีกลไกเช่ือมโยงกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
บูรณาการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าและประเด็น
สำคัญอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคของไทย  

• ปรับปรุ งโครงสร้ างและวางแผนอั ตรากำลั ง            
ตลอดจนพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ท่ีจำเป็นต่อ
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ



๓๕ 
 

• ประเมินสถานการณ์การผลิต การตลาด และการ
จัดทำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาราคา
สินค้าเกษตรตกต่ำ ตลอดจนการใช้มาตรการ
ปกป้อง/เยียวยาทางการค้าอย่างเหมาะสม  

• มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์       
ท่ีเข้มแข็งและรัดกุม  

• จัดทำแผนบริหารความต่อเน่ืองทางการปฏิบัติงาน 
(Business Continuity Plan) เพ่ือรองรับภาวะการ
เกิดโรคระบาดรุนแรงท่ีกระทบต่อวิถีการดำเนิน
ชีวิตและการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าท่ี 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ระบบ
คลาวด์ ระบบแชร์ไฟล์ เพ่ือรองการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึน อาทิ 
โรคระบาด มาตรการล็อกดาวน์ เหตุการณ์ความ    
ไม่สงบทางการเมือง เพ่ือเอ้ืออำนวยให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home)   

พัฒนาให้บุคลากรมีขีดความสามารถ และเพียงพอ
รองรับการดำเนินภารกิจสำคัญของกระทรวงฯ ท้ังใน
ส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ 
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ยทุธศาสตรช์าตฯิ
(3 ประเด็น)

2
.
 
 
ก

แผนแมบ่ท
 (5 ประเด็น)

21. ตอ่ตา้นการทุจรติและประพฤติ
มชิอบ

เป้าหมาย
แผนแมบ่ท

ประเทศไทยปลอดการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

ตวัชีว้ดั
แผนแมบ่ท

 - ดัชนีการรับรูก้ารทจุรติของประเทศ
ไทย อยูใ่นอันดับ 1 ใน 54 และ/หรอื
ไดค้ะแนนไมต่ ำ่กวำ่ 50 คะแนน ในปี 
2565

แผนแมบ่ท
ยอ่ย

21.1 การป้องกันการทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

เป้าหมาย
แผนแมบ่ทยอ่ย

21.1 ประชาชนมวีฒันธรรมและ
พฤตกิรรมซือ่สตัยส์จุรติ

ตวัชีว้ดั
แผนแมบ่ทยอ่ย

21.1 รอ้ยละของหน่วยงานทีผ่า่น
เกณฑก์ารประเมนิ ITA รอ้ยละ 80 (85
 คะแนนขึน้ไป)
        

แผนปฏริูปฯ
(3 ดำ้น) 11. ป้องกนัทุจรติฯ

นโยบายรฐับาล
(4หลัก 3 เรง่ดว่น) 7. การพฒันาสรา้งความเขม้แข็งจากฐานราก 12. การป้องกนัทุจรติฯ

รด.8. การแกไ้ขปญัหาทุจรติฯ

ประเด็นแผน
กระทรวง

(2 ประเด็น)

เป้าหมายฯ
กระทรวง

ตวัชีว้ดั
กระทรวงฯ

1. รอ้ยละความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิาร (รอ้ยละ) (ทกุ

หน่วยงาน)

6. คะแนนเฉลีย่การประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใสหน่วยงานภาครัฐ 

(รอ้ยละ) (ศปท.)

ประเด็นแผนฯ สป.
 พณ.

 
เป้าหมายแผนฯ 

สป. พณ.

ตวัชีว้ดั
แผนฯ สป. พณ.

 1. รอ้ยละควำมพงึพอใจของ
ประชำชน 
ผูรั้บบรกิำร/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ตอ่กำร
ใหบ้รกิำรของหน่วยงำนไมน่อ้ย
กวำ่ (กบภ. /สพจ.)

1. จ ำนวนกระบวนงำนใหบ้รกิำรที่
ไดรั้บกำรพัฒนำปรับเปลีย่นให ้
เป็นดจิทัิล (กระบวนงำน) (ศทส.)

2. ควำมพงึพอใจของผูใ้ช ้
ระบบเทคโนโลยดีจิทัิลและ
ขอ้มลูสำรสนเทศของ
กระทรวงพำณชิย ์(รอ้ยละ) 
(ศทส.)

2. แผนงำน/โครงกำรตำม
แผนปฏบิตัริำชกำรกระทรวง
พำณชิยถ์กูน ำไปปฏบิตัไิดอ้ยำ่งมี
ประสทิธผิล (รอ้ยละ) (กยผ.)

2. รอ้ยละของบคุลำกรทีเ่ขำ้รว่ม
กจิกรรมมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคต์ำม
คำ่นยิมของ สป. ตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 
(กพร.)

3. จ ำนวนงำนทีไ่ดรั้บกำร
รับรองมำตรฐำน/รำงวลั โดย
หน่วยงำนกลำง (กพร.)

4. คะแนนเฉลีย่กำรประเมนิคณุธรรม
และควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนนิงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (รอ้ยละ) (ศปท.)

2.1 เศรษฐกจิทอ้งถิน่มคีวำมหลำกหลำยและขยำยตัวอยำ่งเขม้แข็ง

1. มลูคำ่กำรคำ้สนิคำ้ของผูป้ระกอบกำรกลุม่เป้ำหมำยทีไ่ดรั้บกำรสง่เสรมิ (ลำ้นบำท) (กบภ. / สพจ.)

2. สรำ้งควำมเขม้แข็งใหเ้ศรษฐกจิกำรคำ้ในสว่นภมูภิำค 3. พัฒนำสูอ่งคก์รและบคุลำกรทีม่ขีดีควำมสำมำรถสงูและมธีรรมำภบิำล3. พัฒนำสูอ่งคก์รและบคุลำกรทีม่ขีดีควำมสำมำรถสงูและมธีรร
มำภบิำล

2.2 ผูป้ระกอบกำรและประชำชนในพืน้ทีไ่ดรั้บกำรอ ำนวยควำมสะดวก
และควำมเป็นธรรมทำงกำรคำ้

2. รอ้ยละของจ ำนวนเรือ่งทีม่กีำรด ำเนนิกำรแกไ้ขปัญหำ
เรือ่งรอ้งเรยีนในพืน้ทีแ่ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
(กก. / กบภ. /สพจ.)

ภาครัฐมกีารด าเนนิการทีม่ปีระสทิธภิาพ ดว้ยการน านวตักรรม 
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช ้

ดัชนีรัฐบาลอเิล็กทรอนกิสใ์นการจัดล าดับขององคก์ารสหประชาชาต ิ
ในกลุม่ประเทศทีม่กีารพัฒนาสงูสดุ 60 อันดับแรก

6. การบรหิารจดัการในภาครฐั 
การป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบ 

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

4. พัฒนาการบรหิารจัดการองคก์รเชงิรกุและมธีรรมาภบิาล

 
11. การปฏริูปการบรหิารจดัการภาครฐั

11. การปฏริูปการบรหิารจดัการภาครฐั
รด.10 การพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชน

2. บรหิารราชการแผน่ดนิ

2. การสรา้งความเป็นธรรม
และลดความเหลือ่มล า้ในสงัคม

บรกิารภาครัฐมปีระสทิธภิาพและมคีณุภาพเป็นทีย่อมรับของผูใ้ชบ้รกิาร

ระดับความพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิารของภาครัฐ ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85

แผนพฒันาฯ
ฉบบัที ่12
(3 ยทุธฯ)

เมอืงในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ดรั้บการพัฒนา เพือ่
กระจายความเจรญิและลดความเหลือ่มล ้าในทกุมติ ิ

9. การพฒันา ภาค เมอืง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

รา่ง ผงัแสดงความเชือ่มโยงยทุธศาสตรช์าต ิ แผนแมบ่ท และแผนปฏบิตัริาชการรายปี พ.ศ. 2565 ส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์

6. พืน้ทีแ่ละเมอืงนา่อยูอ่จัฉรยิะ

6. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั

แผนแมบ่ทเฉพาะกจิ COVID 19
ประเด็น 1. การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของ

เศรษฐกจิฐานรากภายในประเทศ

4. การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค 
และเทา่เทยีมกนัทางสงัคม

17. ความเสมอภาคและหลกัประกนั
ทางสงัคม 20. การบรกิารประชาชน และประสทิธภิาพภาครฐั

2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

มลูคา่การลงทนุในเมอืงเป้าหมาย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25

คนไทยทกุคนไดรั้บการคุม้ครองและ
มหีลักประกันทางสงัคมเพิม่ขึน้

สรา้งอาชพีและกระจายรายไดสู้ท่อ้งถิน่ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขันสงูขึน้ 
เกดิศนูยก์ลางความเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคม
ในทกุภมูภิาคของประเทศเพือ่กระจายความเจรญิ
ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม

ความแตกตา่งของผลติภัณฑจั์งหวดัเปรยีบเทยีบภายใน
ภาคลดลงไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 1 เทยีบกับปีกอ่นหนา้

1.1 การสง่เสรมิการจา้งงาน โดยเฉพาะในระดับพืน้ที่
และกลุม่บณัฑติจบใหม ่รว่มกับการสรา้งงานใหมท่ี่
สอดคลอ้งกับภาคเศรษฐกจิทีม่แีนวโนม้เตบิโตในอนาคต

17.1 คนไทยทกุคนไดรั้บการคุม้ครอง
และมหีลักประกันทางสงัคมเพิม่ขึน้

สดัสว่นประชากรไทยทีไ่ดรั้บความคุม้ครองตามมาตรการ
คุม้ครองทางสงัคมอยา่งนอ้ย 9 กรณี ไดแ้ก ่(1) เจ็บป่วย (2)
 คลอดบตุร (3) ตาย (4) ทพุพลภาพ/พกิาร (5) เงนิ
ชว่ยเหลอืครอบครัวหรอืบตุร (6) ชราภาพ (7) วา่งงาน (8)ผู ้
อยูใ่นอปุการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน (รอ้ยละ)

6.1 การพัฒนาเมอืงน่าอยูอ่ัจฉรยิะ

จ านวนเมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีม่กีารพัฒนา
ศนูยเ์ศรษฐกจิ แหลง่ทีอ่ยูอ่าศัย และพืน้ทีเ่ฉพาะ

1. สรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิฐานราก

1.1 เศรษฐกจิกำรคำ้บรรลเุป้ำหมำยทีก่ ำหนดไวใ้นแผนระดับกระทรวง

20.2 การบรหิารจัดการการเงนิ
การคลัง

 20.2 หน่วยงานภาครัฐบรรลผุลสมัฤทธิ์
ตามเป้าหมายยทุธศาสตรช์าติ

4.1 องคก์รมปีระสทิธภิาพและโปรง่ใส

4. รอ้ยละของบคุลำกรทีม่คีวำมรู ้
ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ ตำม

เกณฑท์ีก่ ำหนด (สจบ.)

3. รอ้ยละของบคุลำกรทีม่คีำ่นยิมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคใ์นกำร
ปฏบิตังิำน (รอ้ยละ) (ทกุหน่วยงำน)

17.1 คนไทยทกุคน โดยเฉพาะกลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่
เปราะบางไดรั้บการคุม้ครองและมหีลักประกันทางสงัคม

เพิม่ขึน้

3.2 ประชำชนและภำคธรุกจิไดรั้บบรกิำรทีม่คีณุภำพตรงตำม
ควำมตอ้งกำร

     - โครงกำรพัฒนำจติส ำนกึและ
ควำมเขม้แข็งของกลไกตอ่ตำ้นกำร
ทจุรติกระทรวงพำณชิย ์(ศปท.) 
0.6250 ลำ้นบำท

1. สรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิฐานราก

4. มลูคา่การคา้ของกลุม่เป้าหมายในภมูภิาค (ลา้นบาท) (สป.)

6. การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและการกระจาย
ความเจรญิสูภ่มูภิาค

3. รอ้ยละของเรือ่งรอ้งเรยีนความไมเ่ป็นธรรมทางการคา้ที่
ไดรั้บการแกไ้ข (คน.)

1.2 ประชาชนไดรั้บการคุม้ครอง และสามารถเขา้ถงึสนิคา้
อปุโภคบรโิภคทีม่รีาคาเป็นธรรม

17.1 สดัสว่นประชากรกลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่เปราะบางที่
ไดรั้บความคุม้ครองตามมาตรการคุม้ครองทางสงัคม อยา่ง
นอ้ย 9 กรณี ไดแ้ก ่(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบตุร (3) ตาย 
(4)ทพุพลภาพ/พกิาร (5) เงนิชว่ยเหลอืครอบครัวหรอืบตุร 
(6)ชราภาพ (7) วา่งงาน (8) ผูอ้ยูใ่นอปุการะ และ (9) การ
บาดเจ็บจากการท างาน

20.2 รอ้ยละของโครงการทีม่ผีลสมัฤทธิต์อ่เป้าหมายยทุธศาสตรช์าติ

5. รอ้ยละของโครงการทีม่ผีลสมัฤทธิต์อ่เป้าหมายกระทรวงฯ (สป.)2. จ ำนวนกระบวนงำนทีป่รับเปลีย่นเป็นดจิทัิล (กระบวนงำน) 
(ทกุหน่วยงำน)

 
รด. 5 การยกระดบัศกัยภาพของแรงงาน

5. เศรษฐกจิ

 - โครงกำรพัฒนำเศรษฐกจิสรำ้งมลูคำ่เชือ่มโยง
กำรคำ้อนุภมูภิำคภำคเหนือ*   
18.2594 ลำ้นบำท
 - โครงกำรยกระดับกำรคำ้ภำคอสีำนสูศ่นูยก์ลำง
เศรษฐกจิลุม่แมน่ ้ำโขง*�   
35.0327 ลำ้นบำท
 - โครงกำรเสรมิสรำ้งศักยภำพเศรษฐกจิฐำนรำก
ภำคกลำง* �  3.5023 ลำ้นบำท     
 - โครงกำรพัฒนำโครงขำ่ยทำงกำรคำ้ภำค
ตะวนัออก*     10.9642 ลำ้นบำท�          
 - โครงกำรสง่เสรมิเศรษฐกจิเมอืงใต ้เชือ่มโยง
กำรคำ้โลก*�    17.7759 ลำ้นบำท
 - โครงกำรพัฒนำพัฒนำเศรษฐกจิกำรคำ้ชำยแดน
ภำคใต*้�    6.5593 ลำ้นบำท   
      
* หมำยเหต ุ: เป็นโครงกำรส ำคัญประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ทีส่อดคลอ้งตอ่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยยทุธศำสตรช์ำตขิองส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงพำณชิย ์
(ครม.เห็นชอบ เมือ่ 29 ก.ย. 63)

โครงการ (X)

     - กำรบรหิำรจัดกำรศนูย์
ขอ้มลูเศรษฐกจิกำรคำ้จังหวดั 
(กบภ.) 14.00 ลำ้นบำท

     - พัฒนำระบบบรหิำรกจิกรรม
และฐำนขอ้มลู Big Data (ศทส.)
 9.5979 ลำ้นบำท
     - พัฒนำระบบฐำนขอ้มลู
สนิคำ้เกษตรและตลำดดจิทัิล 
เพือ่กำรบรกิำรประชำชน 
(Platform เกษตรผลติ พำณชิย์
ตลำด) ผำ่น Mobile Application
 และ Website (ศทส.) 18.3092
 ลำ้นบำท

     โครงกำรเพิม่
ประสทิธภิำพระบบใหบ้รกิำร
และกำรบรหิำรงำนของ
กระทรวงพำณชิย ์(ศทส.) 
     - บ ำรงุรักษำระบบ
สำรสนเทศของกระทรวงฯ 
และ สป. เพือ่สนับสนุนกำร
ปฏบิตังิำนอยำ่งมี
ประสทิธภิำพ (33.92 ลบ.) 
    - ปรับปรงุศนูยป์ฏบิตักิำร
กระทรวงพำณชิย ์(MOC 
Operation Room) (47.02 
ลบ.)

      - พัฒนำและจัดท ำแผนปฏบิตั ิ
รำชกำรของกระทรวงฯ และ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ (กยผ.)  
0.2507 ลำ้นบำท
       - กำรเฝ้ำระวงัและปกป้อง
ผลประโยชน์ทำงกำรคำ้ (Trade 
Watch) 3.45 ลำ้นบำท    
       - กำรจำ้งทีป่รกึษำในประเด็น
กำรคำ้และกำรลงทนุระหวำ่งไทย
และ EU 3.75 ลำ้นบำท

1.1 เกษตรกรและผูป้ระกอบการรายยอ่ยในชมุชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้/มลูคา่การคา้เพิม่ขึน้

20.4 การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ
20.5 การสรา้งและพัฒนาบคุลากรภาครัฐ

 20.4 ภาครัฐมขีดีสมรรถนะสงูเทยีบเทา่มาตรฐานสากลและมคีวามคลอ่งตัว
 20.5 บคุลากรภาครัฐยดึคา่นยิมในการท างานเพือ่ประชาชน ยดึหลักคณุธรรม จรยิธรรม มจีติส านกึ มี

ความสามารถสงู มุง่มั่น และเป็นมอือาชพี

20.4 ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) ระดับ 2 ภายในปี 2565
20.5 ดัชนีความผกูพันของบคุลากรภาครัฐ

3.1 องคก์รและบคุลำกรมขีดีควำมสำมำรถสงู
และมธีรรมำภบิำล

1. รอ้ยละของบคุลำกรส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงพำณชิยท์ีผ่ำ่นกำร
ฝึกอบรม/สมัมนำ สำมำรถน ำ
ควำมรูแ้ละทักษะไปใชใ้นกำร
ปฏบิตังิำนได ้(สจบ.)

1. รอ้ยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนปฏบิตัริำชกำร
ของกระทรวงพำณชิย ์(รอ้ยละ) 
(กยผ.)

1. พัฒนำและขับเคลือ่นแผนปฏบิตัริำชกำรกระทรวงพำณชิย์

 20.1 การพัฒนาบรกิารประชาชน

20.1 งานบรกิารภาครัฐทีป่รับเปลีย่นเป็นดจิทัิลเพิม่ขึน้

 20.1 สดัสว่นความส าเร็จของกระบวนงานทีไ่ดรั้บการปรับเปลีย่น
ใหเ้ป็นดจิทัิล รอ้ยละ 100 ภายในปี 2565

      ก ำกับดแูลรำคำสนิคำ้/บรกิำร พฤตกิรรมทำงกำรคำ้  
และตรวจสอบใหม้กีำรปิดป้ำยแสดงรำคำสนิคำ้
       - กำรตรวจตดิตำมสถำนกำรณ์กำรคำ้ สนิคำ้เกษตรและ
ก ำกับดแูลสนิคำ้อปุโภคบรโิภคและบรกิำรทีส่ ำคัญ
       - ตดิตำม ตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหำขอ้รอ้งเรยีน โดย
มชีอ่งทำงกำรรอ้งเรยีนทีป่ระชำชนเขำ้ถงึไดส้ะดวกและ
รวดเร็ว

 - โครงกำรรว่มคำ้เพือ่พัฒนำเศรษฐกจิชมุชน 22.9189 
ลำ้นบำท�

      - งำนพัฒนำกำรบรหิำรจัดกำร
เชงิยทุธศำสตรแ์ละตดิตำมผลกำร
ด ำเนนิภำรกจิของกระทรวงพำณชิย์
 และ สป.
      - กำรเสรมิสรำ้งศักยภำพสนิคำ้
เกษตรและยกระดับกำรเชือ่มโยง
กำรคำ้ภมูภิำค : พำณชิยภ์ำค 
(กบภ.) 18.055 ลำ้นบำท

    - กำรพัฒนำบคุลำกรเพือ่เพิม่
ศักยภำพองคก์รรองรับพำณชิยย์คุ
ใหม ่(สจบ.) 9.4875 ลำ้นบำท

  จัดกจิกรรมสง่เสรมิพฤตกิรรมทีพ่งึ
ประสงค ์
     - กจิกรรมเผยแพร ่ประชำสมัพันธ์
สรำ้งกำรรับรูแ้ละเขำ้ใจคำ่นยิมของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ

      - งำนพัฒนำระบบกำร
บรหิำรจัดกำรเพือ่เพิม่
ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
พำณชิย ์(กพร.) (0.2346 ลำ้น
บำท)
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คำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์ 

เป้าประสงค์ท่ี 1 : เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง (กยผ.) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ.....) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กยผ. 

คำอธิบาย :  
หมายถึง ร้อยละของตัวช้ีวัดเป้าหมายระดับกระทรวงท่ีสามารถบรรลุผลได้ตามแผนท่ีกำหนดไว้เทียบ

กับตัวช้ีวัดเป้าหมายระดับกระทรวงท้ังหมด ซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพท่ีได้ปรับใหม่ตามข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการฯ ปี 2560 ต้องการเห็นการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและเป็นรูปธรรม

มากย่ิงข้ึน รวมท้ังต้องการให้ สป.พณ. เป็นหน่วยงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของประเทศและกระทรวง โดยวัดจาก

ร้อยละของตัวช้ีวัดเป้าหมายระดับกระทรวงท่ีสามารถบรรลุผลได้ตามแผนท่ีกำหนดไว้เทียบกับตัวช้ีวัดเป้าหมาย

ระดับกระทรวงท้ังหมด 

สูตรการคำนวณ : 

 
 

 

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด : 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

2563 2564 2565 

จำนวนตัวช้ีวัดเป้าหมายระดับกระทรวงท่ีสามารถบรรลุผล

ได้ตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

ตัวช้ีวัด 16 19 23 

จำนวนตัวช้ีวัดเป้าหมายระดับกระทรวงท้ังหมดท่ีบรรจุใน

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง 

ตัวช้ีวัด 21 25 29 

ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกระทรวง  ร้อยละ 75 75 78 

หมายเหตุ :   
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากตัวช้ีวัดเป้าหมายระดับกระทรวง 29 ตัวช้ีวัด ควรมีอย่างน้อย 23 
ตัวช้ีวัด ท่ีบรรลุผลตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

- โครงการท่ีส่งผลต่อตัวช้ีวัดเป้าหมายกระทรวง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ประจำปี 
ท่ีนำมาพิจารณา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ และสามารถดำเนินงานได้
ตามแผนท่ีกำหนดไว้ 

จำนวนตัวช้ีวัดเป้าหมายระดับกระทรวงท่ีสามารถบรรลุผลได้ตามแผนท่ีกำหนดไว้ x 100
จำนวนตัวช้ีวัดเป้าหมายระดับกระทรวงท้ังหมดท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ  
 
 



๔๐ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ถูกนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล (ร้อยละ.....) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กยผ. 

คำอธิบาย : 
หมายถึง ร้อยละของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ท่ีมีผลการดำเนินงานบรรลุ

เป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ 

สูตรการคำนวณ : 
 
 
 

 

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
2563 2564 2565 

จำนวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ท่ีมี

ผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของโครงการ 

52 72 ๔2 

จำนวนแผนงาน/โครงการท้ังหมดท่ีบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวง 

66 90 ๕๒ 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงถูกนำไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล 

78 79 80 

 
หมายเหตุ :  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากจำนวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง จำนวน 
52 แผนงาน/โครงการ ควรมีอย่างน้อย 42 แผนงาน/โครงการ ท่ีมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดท่ีกำหนด 

- พิจารณาเฉพาะแผนงานและโครงการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จำนวนแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ x 100  
                        จำนวนแผนงาน/โครงการท้ังหมดท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ 



๔๑ 
 

เป้าประสงค์ท่ี 2 : เศรษฐกิจท้องถ่ินมีความหลากหลายและขยายตัวอย่างเข้มแข็ง (กบภ./ สพจ.) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : มูลค่าการค้าสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการส่งเสริม (ล้านบาท) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กบภ./ สพจ. 

คำอธิบาย :  
หมายถึง รายได้/มูลค่าจำหน่ายท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ

ท่ีเข้าร่วมโครงการ ซ่ึงประกอบด้วยมูลค่าการค้าท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการรวมท้ังส้ิน 7 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน               22.9189 ล้านบาท 

2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเช่ือมโยงการค้าอนุภูมิภาคภาคเหนือ*            18.2594 ล้านบาท 

3. โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง*        35.0327 ล้านบาท     

4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง*             3.5023 ล้านบาท 

5. โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก*             10.9642 ล้านบาท 

6. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เช่ือมโยงการค้าโลก*                  17.7759 ล้านบาท 

7. โครงการพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้*           6.5593 ล้านบาท 

* หมายเหตุ : เป็นโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ท่ีสอดคล้องต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ครม.เห็นชอบ เม่ือ 29 ก.ย. 63)  

สูตรการคำนวณ :    -  

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลจากรายได้/มูลค่าจำหน่ายรวมของท้ัง 7 โครงการฯ โดยหน่วยงาน         

ท่ีรับผิดชอบ สพจ. และ กบภ. เป็นผู้ประมวลผลในภาพรวมและรายงานข้อมูลเป็นรายเดือน 

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 

2563 2564 2565 
มูลค่าการจำหน่ายสินค้า ล้านบาท 210 210 500 
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เป้าประสงค์ท่ี 3 : ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับการอำนวยความสะดวกและความเป็นธรรมทางการค้า 
(สพจ. / กบภ. /กก.) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 80) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กบภ. / สพจ. 

คำอธิบาย :  
หมายถึง ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการพาณิชย์

ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

สูตรการคำนวณ :     - 

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล : ประมวลผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
2563 2564 2565 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่อการให้บริการของหน่วยงาน 

80 80 85 

 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ร้อยละของจำนวนเร่ืองท่ีมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนในพ้ืนท่ีแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด (ร้อยละ 80) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กก. / กบภ. / สพจ.  

คำอธิบาย :  
1. เร่ืองร้องเรียน  หมายถึง เร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข์ ท่ีได้รับการประสานงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังน้ี Call 

Center  (Hotline 1203) / Operator 02 - 507 8000 / Chat Online / Web board / Webmaster Counter 

Service ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์  ระบบการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ ของสำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี (GCC 1111) มาเพ่ือทราบ หรือพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าท่ี 

2. การนับจำนวนเร่ืองร้องเรียน ให้นับจำนวนเร่ืองร้องเรียนในอดีตท่ียังค้างอยู่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564) และเร่ืองร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจนได้ข้อยุติ

จนถึงส้ินเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 

 3. ดำเนินการจนได้ข้อยุติ ได้แก่ 

3.1 เร่ืองท่ีดำเนินการแล้วได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องท้ังหมด และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
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3.2 เร่ืองท่ีดำเนินการแล้วได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเร่ืองดำเนินการตาม

ขอบเขตเต็มท่ีแล้ว) หรือได้บรรเทาเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องตามความเหมาะสม และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ 

3.3 เร่ืองท่ีดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง (เช่น พ้นวิสัยดำเนินการแล้ว) และได้

ช้ีแจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง 

3.4 เร่ืองท่ีส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืนเพ่ือทราบ หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีแล้ว และได้แจ้งให้ผู้ร้อง

ทราบหน่วยงานท่ีรับดูแลเร่ืองต่อ 

3.5 เร่ืองร้องเรียนท่ีระงับการพิจารณา หรือรวมเร่ือง เช่น บัตรสนเท่ห์ เร่ืองท่ีอยู่ในกระบวนการทาง

ศาล เร่ืองร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี 

3.6 เร่ืองเสนอข้อคิดเห็นท่ีพ้นวิสัยดำเนินการหรือเป็นกรณีท่ีหน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว 

3.7 กรณีท่ีเป็นการเสนอข้อคิดเห็นท่ีมีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลข้อมูลและเสนอข้อคิดเห็น

เชิงนโยบายต่อผู้บริหาร 

สูตรการคำนวณ :  

 

 

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล :  
จัดเก็บข้อมูลจากระบบการจัดการเร่ืองราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
2563 2564 2565 

1) จำนวนเร่ืองร้องเรียนในอดีตท่ียังค้างอยู่ท่ีได้ข้อยุติ     0 0 0 

2) จำนวนเร่ืองร้องเรียนในอดีตท่ียังค้างอยู่          

3) จำนวนเร่ืองร้องเรียนท่ีได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ     

4) จำนวนเร่ืองร้องเรียนท้ังหมดในปีงบประมาณ    

จำนวนเร่ืองท่ีมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนใน
พ้ืนท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (ร้อยละ)  

80 80 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนเร่ืองร้องเรียนในอดีตท่ียังค้างอยู่ และเร่ืองของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีดำเนินการจนได้ข้อยุติ x 100                  
               จำนวนเร่ืองร้องเรียนในอดีตท่ียังค้างอยู่ และเร่ืองของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
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เป้าประสงค์ท่ี 4 : องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล (ศปท./กบบ./กพร./สจบ./ศทส.) 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : ร้อยละของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่ีผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา สามารถนำความรู้และ
ทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ (ร้อยละ 80) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : สจบ.  

คำอธิบาย :  
    หมายถึง ร้อยละของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) ท่ีผ่านการฝึกอบรม/สัมมนาตาม

แผนการพัฒนาบุคลากรของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ โดยบุคลากรกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้และ

ทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตามค่าเป้าหมายท่ีสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์กำหนด 
 

สูตรการคำนวณ :  
 

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล :  
1. การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร  

2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
2563 2564 2565 

ร้อยละของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่ีผ่านการ

ฝึกอบรม/สัมมนา สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 

80 80 80 

 

หมายเหตุ   1. *จำนวนบุคลากรเป็นการนับซ้ำ ในกรณีท่ีบุคลากรผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร 
               2. การฝึกอบรม/สัมมนา หมายถึง เป็นหลักสูตรฝึกอบรมท่ีเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะ             

การปฏิบัติงานและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ท่ีจัดโดยสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ 

(เฉพาะหลักสูตรท่ีสามารถประเมินผลจากการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ชัดเจน) 

 

 

 

 

จำนวนบุคลากร สป. ท่ีผ่านการฝึกอบรม/สัมมนานำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน  x  100 
  *จำนวนบุคลากร สป. ท่ีผ่านการฝึกอบรม/สัมมนาท้ังหมด 

. 



๔๕ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2  :  ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยมของ สป. ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด (ร้อยละ 70) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  :  ก.พ.ร. 

คำอธิบาย :   
     หมายถึง  ร้อยละบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมค่านิยมท่ีตอบแบบสำรวจว่า

มีการประพฤติปฏิบัติสอดคล้องตามพฤติกรรมท่ีกำหนดไว้ตามกรอบของค่านิยมของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  

สูตรการคำนวณ :   
 

วิธีการวัด/การจัดเก็บข้อมูล :  จัดเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ 

โดยท่ี :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการสำรวจการรับรู้และเข้าใจค่านิยมของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  เป็นการสำรวจพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์สอดคล้องตามค่านิยมของบุคลากร

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
2563 2564 2565 

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ตามค่านิยมของ สป. ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

- - 70 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : จำนวนงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน/รางวัล โดยหน่วยงานกลาง (ร้อยละ 70) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ก.พ.ร. 

คำอธิบาย :   
    หมายถึง จำนวนระบบงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก

หน่วยงานภายนอกท่ีมีการประเมินส่วนราชการต่างๆ เช่น รางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงาน ก.พ.ร. รางวัลองค์กร

โปร่งใส ของสำนักงาน ป.ป.ช. และศูนย์ราชการสะดวกท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ

สะดวก (GECC) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น รางวัล 

Digital Government Awards 2019 เป็นต้น  

สูตรการคำนวณ :    - 

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานการประกาศอย่างเป็นทางการของหน่วยงานท่ีมีการ
ประเมินให้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับรองมาตรฐานต่างๆ  

 

 

จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการรับรู้ เข้าใจ / ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยม สป.  x 100    
          จำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบแบบสำรวจท้ังหมด 
. 



๔๖ 
 

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
2563 2564 2565 

จำนวนงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน/รางวัล โดย
หน่วยงานกลาง 

12 12 12 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 รางวัล 

1. รางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 

(ปปช.) คร้ังท่ี 7 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2560 

2. รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged  

Citizen) ระดับชมเชยโครงการส่งเสริมการตลาดกรีนมาร์เก็ตแบบบูรณาการโดยใช้การตลาดนำ จ.เพชรบูรณ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 9 รางวัล ประกอบด้วย  
1. รางวัลศูนย์ราชการสะดวกท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต มุกดาหาร สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี อุดรธานี และอุบลราชธานี  

2. รางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดี ประเภทรางวัล เปิดใจใกล้ชิดประชาชน 

(Open Governance) จากผลงาน “ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) 

3. รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 14 รางวัล ประกอบด้วย  
     1. รางวัลศูนย์ราชการสะดวกท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ชุมพร มหาสารคาม ตาก พิษณุโลก นครพนม สมุทรสาคร สงขลา และ

ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์  

2. รางวัล "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2562 

3. รางวัลเลิศรัฐ ปี 2562 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่   

1) ประเภทรางวัลสัมฤทธ์ิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) “โครงการสกลนครเมืองแห่ง

ครามธรรมชาติ”           

2) ประเภทรางวัลสัมฤทธ์ิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) “การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

จังหวัดให้เข้มแข็งผ่านกลไก MOC Biz Club จังหวัดอุดรธานี”  

3) ประเภทรางวัลเล่ืองลือขยายผล  (Participation Expanded) “ต้นแบบโครงการส่งเสริมการตลาด

กรีนมาร์เก็ตแบบบูรณาการโดยใช้การตลาดนำ : จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดสุรินทร์” 

4. รางวัล Digital Government Awards 2019  

 



๔๗ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : คะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ศปท.  

คำอธิบาย :  
   หมายถึง ร้อยละเฉล่ียของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินท้ังจากระบบการ

ดำเนินงานของหน่วยงานโดยพิจารณาจากเอกสาร/หลักฐาน และการประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ซ่ึงพิจารณาจากผลสำรวจความคิดเห็น โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี

ของหน่วยงาน และจัดเก็บจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจาก

การดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีเคร่ืองมือการประเมิน จำนวน 3 เคร่ืองมือ ได้แก่ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล :  
1) การประเมินผลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของ 

ผู้มีส่วนได้เสียภายในท่ีมีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้

ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยจัดเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานท่ีทำงานให้กับ

หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้ังแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไป

จนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ให้น้ำหนักร้อยละ 30 

2) การประเมินผลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินระดับ 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีประเมิน ในตัวช้ีวัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการ

ส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน โดยจัดเก็บข้อมูลจากบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของ

รัฐอ่ืน ท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณท่ีประเมิน ให้น้ำหนักร้อยละ 30 

3) การประเมินผลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูล

ต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน

การทุจริต โดยจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินท้ังหมด ให้น้ำหนักร้อยละ 40 

ท้ังน้ี ศปท. จะมีการติดตามการดำเนินงานของหน่วยท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

และมีการนำข้อมูลเปิดเผยสู่สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 

 

 

 



๔๘ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) แบ่งเป็น 7 ระดับ ดังน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด : 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
2563 2564 2565 

ร้อยละคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 86.23 85 

 

85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ คะแนน 
AA 95.00 - 100 
A 85.00 - 94.99 
B 75.00 - 84.99 
C 65.00 - 74.99 
D 55.00 - 64.99 
E 50.00 - 54.99 
F 0 - 49.99 



๔๙ 
 

เป้าประสงค์ท่ี 5 : ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความต้องการ (ศทส.) 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จำนวนกระบวนงานให้บริการท่ีได้รับการพัฒนาปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล (1 กระบวนงาน) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ศทส.  

คำอธิบาย :  

หมายถึง กระบวนงานการให้บริการและอำนวยความสะดวกประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ
ด้านข้อมูลสารสนเทศและการให้คำแนะนำบริการต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีมีการพัฒนาให้สามารถใช้งาน ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์ได้ โดยพัฒนาแล้วเสร็จสามารถให้บริการได้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สูตรการคำนวณ :     - 

วิธีการวัด :  
วัดจากผลการดำเนินการในการพัฒนาระบบงาน โดยต้องดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานท่ีได้กำหนดไว้ 

และมีกระบวนงานการให้บริการผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์ ท่ีรองรับการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์
ผลลัพธ์ในการจัดกิจกรรม และแนะนำกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามความต้องการของผู้รับบริการท่ีเก่ียวข้องด้านการส่งเสริม
ศักยภาพผ่านการจัดกิจกรรมและบริการส่งเสริมการค้าของกระทรวงพาณิชย์ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
เศรษฐกิจการค้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการของแต่ละกิจกรรมตามแผนงานท่ีกำหนด 

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด :  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
2563 2564 2565 

จำนวนกระบวนงานให้บริการท่ีได้รับการพัฒนา
ปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล 

1 1 1 

หมายเหตุ   1. ปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 ได้เสนอของบประมาณ ในการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรม           

และฐานข้อมูล Big Data โดยมีแผนในการพัฒนา 3 ปี (2563-2565) 

2. ระบบท่ีจะดำเนินการพัฒนาในปีงบประมาณ 2564-2565 น้ันจะต้องมีการทบทวนการพัฒนา         

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายภาครัฐ            

ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เสนอของบประมาณ ในการปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์       

ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Online One Stop Service) 

 

 



๕๐ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง (ร้อยละ 85) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ศทส.  

คำอธิบาย :  

หมายถึง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ     
ของกระทรวงพาณิชย์ 

สูตรการคำนวณ :     - 

วิธีการวัด :  
จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของกระทรวงพาณิชย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล

สารสนเทศ (ส่วนกลางผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ ส่วนภูมิภาคผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือเว็บไซต์

ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. จัดส่งเอกสารแบบสอบถามให้ผู้ใช้บริการกระทรวงพาณิชย์ผ่านทาง e-mail 
2. ให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามหลังใช้บริการ ผ่านทางเว็บไซต์ 
3. วิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเม่ือส้ินปีงบประมาณ 

ฐานข้อมูลตัวช้ีวัด : 

 
 

                                            

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด 
2563 2564 2565 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

และข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง 

85 85 85 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

3 กันยายน 2564 


