ผลการดาเนินงานสาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
------------------------------1. การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการค้าในส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการค้ายุคใหม่
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ดาเนิ น การส่ ง เสริ มผลิ ต ภั ณฑ์ ชุม ชน เพื่อ สร้ า งความยั่ง ยื นความเข้ มแข็ งด้ า นเศรษฐกิ จ การน า
ทรั พ ยากรภู มิ ปั ญ ญาในท้ อ งถิ่ น พั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ต้ องการของตลาดทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ที่สาคัญ อาทิ
1) Smart Trader โดยพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและการปรับภาพลักษณ์การตลาดเชิงธุรกิจ
สู่การเป็นนักการค้า/นักการตลาดมืออาชีพ และวิเคราะห์ให้คาปรึกษาธุรกิจ มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา รวม
300 ราย
2) Product Clusters & Value added โดยพัฒนาการเพิ่มมูลค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP Plus GI มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 140 ราย มูลค่าจาหน่าย 7.89 ล้านบาท
3) Marketing Channels โดยการพัฒนาระบบตลาด offline และตลาด online อาทิ จัดงาน
มหกรรมธงฟ้า จังหวัดนนทบุ รี และงาน Thai OTOP Shop ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งร้านค้า OTOP Store
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 748 ราย มูลค่ารวม 152.22 ล้านบาท
4) Marketing approaches โดยการขยายตลาดเดิม/เพิ่มตลาดใหม่
(1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดภายในประเทศ อาทิ การจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า
ภายในประเทศ การอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 3,806 ราย
ผลการเจรจาการค้า รวม 100 คู่ มูลค่าการจาหน่าย รวม 422.9 ล้านบาท
(2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดในต่างประเทศ รวม 6 ครั้ง ได้แก่ การจัดงานแสดงและ
จาหน่ายสินค้า รวม 3 ครั้ง ณ ประเทศ มาเลเซีย ลาว และจีน นาผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในต่างประเทศ รวม 3
ครั้ง ณ ประเทศกัมพูชา มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 114 ราย ผลการจับคู่ธุรกิจรวม 65 คู่ มูลค่าการค้า รวม 26.53
ล้านบาท
5) PR & Advertising โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะกิจกรรมพิเศษใน
ต่างประเทศ
2. เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด
1) พัฒนาระบบศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยอาเซียน จัดทาข้อมูล และธุรกิจไทยในอาเซียน
และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน พัฒนาระบบศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยใน
อาเซียน โดยจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล เว็ บไซต์ของสานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด สานักงานส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 9 ประเทศ ในการให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าแก่นักธุรกิจและประชาชน เพื่อรองรับ
การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2) พัฒนาสมรรถนะเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลราคา
สินค้าและบริการ และส่งเสริมการรักษาสิทธิประโยชน์ผู้บริโภค ครอบคลุม 76 จังหวัด จานวน 195 คน โดยจัด
สัมมนาให้ความรู้แก่อาสาพาณิชย์ระดับภูมิภาค รวม 4 ครั้ง และระดับประเทศรวม 2 ครั้ง
3) ส่งเสริมและพัฒนาย่านธุรกิจสร้างสรรค์ โดยจัดงานแสดงและจาหน่ายสิ นค้าร่วมกับ ททท.
เทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทยปี 2557 มูลค่าจาหน่ายกว่า 4.4 ล้านบาท
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4) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการของจังหวัด (One Province One Product : OPOP) โดย
เลือกสินค้าจังหวัดละ 1 สินค้า ทุกจังหวัด ที่มีศักยภาพทางการตลาดมาสนับสนุนและพัฒนาอย่างครบวงจร และ
ขยายตลาดไปสู่ระดับประเทศและต่างประเทศ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 649 ราย มูลค่าจาหน่าย 169 ล้ านบาท
ผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจ 70 คู่ มูลค่า 10.8 ล้านบาท
3. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1) พัฒนา สนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนภายในประเทศ เพื่อเตรียมรองรับการเปิด AEC มีการจัด
งานแสดงและจาหน่ายสินค้า เจรจาธุรกิจ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวม 7 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 1,229 ราย
มูลค่าจาหน่าย 134.2 ล้านบาท ผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวม 44 คู่ มูลค่า 43.5 ล้านบาท มีความพึงพอใจของการ
ร่วมกิจกรรม ร้อยละ 88.27
2) พัฒนาตลาดภายในประเทศสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการจัดกิจกรรมสาคัญ
อาทิ การจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า การประชุมลดอุปสรรคและส่งเสริมการค้า การลงทุน เจรจาธุรกิจ เป็นต้น
รวม 22 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 1,966 ราย มูลค่าจาหน่าย 18.4 ล้านบาท ผลการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวม
279 คู่ มูลค่า 2,145.5 ล้านบาท มีความพึงพอใจของการร่วมกิจกรรม ร้อยละ 84.08
4. ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์
1) พัฒนาผู้ประกอบการ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านการตลาดและการทาธุรกิจ
อินทรีย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ ผ้าฝ้ายอินทรีย์ ชาอินทรีย์ กาแฟอินทรีย์ เป็นต้น จัดสัมมนา Organic Symposium
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนา จานวน 431 ราย (เป้าหมาย 300 ราย) รวมทั้งจัดกิจกรรม “Organic Day”
จานวน 252 ราย (เป้าหมาย 200 ราย)
2) ส่งเสริมขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในและต่างประเทศ (Market Expansion)
โดยจัดงาน
“ Organic and Natural Expo 2014” มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 212 ราย ผู้เข้าร่วมงานกว่า 3 หมื่นคน เงินสะพัด
จากยอดขายและยอดเจรจาธุรกิจกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ขยายตัวร้อยละ 10 หรือ
ยอดขายและเจรจาประมาณ 15 ล้านบาท เปรียบเทียบเฉพาะยอดจาหน่ายสินค้าภายในงานปี 2557 จานวน
14.39 ล้านบาท (ปี 2556 จานวน 11.68 ล้านบาท) ขยายตัวร้อยละ 23.2
5. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนใต้
1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมโยง
กับการค้าระดับประเทศและต่างประเทศตามประเภทสินค้า จานวน 650 คน
2) ส่งเสริมการขยายโอกาสด้านการตลาดให้แก่ ผู้ประกอบการสินค้าเป้าหมาย โดยการจัดงานแสดง
และจาหน่ายสินค้า รวม 5 ครั้ง ณ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส นนทบุรี และสมุทรปราการ มูลค่าจาหน่ายกว่า
20.4 ล้านบาท
6. เสริมสร้างศักยภาพทางด้านการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
1) ประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนและการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในพื้นที่และ
ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จังหวัดเชียงราย หนองคาย อุบลราชธานี ระนอง และสงขลา เป็นต้น
2) ส่งเสริมการค้าชายแดน โดยจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้า “มหกรรมการค้าลุ่มน้าโขง”
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับพื้นที่กับประเทศ
เพื่อนบ้าน รวม 3 ครั้ง ณ จังหวัดอุบลราชธานี หนองคาย และเชียงราย มูลค่าจาหน่าย 80.1 ล้านบาท ผลการเจรจา
และจับคู่ธุรกิจ รวม 129 สัญญา มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,529.7 ล้านบาท และจัดตลาดนัดค้าชายแดน และส่งเสริม
ความสัมพันธ์การค้าชายแดน รวม 10 จังหวัด
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3) บริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า ลาว กัมพูชา และ
มาเลเซีย) รวม 31 จังหวัด โดยจัดทาข้อมูล สถิติการค้าชายแดน และสถานการณ์การค้าชายแดน รวมทั้งกฎ ระเบียบ
ทางการค้าที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการและประชาชน
7. พัฒนาจังหวัดที่มีศักยภาพสู่การเป็นนครอาเซียน
1) บริการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) ประจา
จังหวัด โดยได้จัดทาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดเชียงราย ขอนแก่น และสงขลา เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง
ของกระทรวงพาณิชย์
2) จั ด อบรมให้ ค วามรู้ เ พื่ อ สร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ละส่ ง สริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก AEC ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 3,950 ราย ณ จังหวัดเชียงราย ขอนแก่น และสงขลา
3) พัฒนาย่านธุรกิจสร้างสรรค์ โดยมีการบูรณาการการทางานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าให้ประสบความสาเร็จแบบยั่งยืน ณ ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ชาดอยแม่สลอง
จังหวัดเชียงราย ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ผ้าไหมชนบทขอนแก่น และย่านถนนนางงามสงขลา มูลค่าการค้ากว่า 88 ล้านบาท
2. การพัฒนาบทบาทและเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นผู้นาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพาณิชย์
พัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สาคัญทั้งตลาดในและต่างประเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้กับผู้บริหาร กว่า 20 เรื่อง อาทิ
กลยุทธ์เชิงรุกเคหะสิ่งทอไทยในตลาดโลก อนาคตของไก่เนื้อไทยในอาเซียน เงินบาท : การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
เป็นต้น
3. การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการพาณิชย์
3.1 จัดทาดัชนีเ ศรษฐกิจการค้ า ศึกษา วิเคราะห์ จัดทา และเผยแพร่ข้อมูล ราคาและดัชนีเศรษฐกิจ
การค้าที่สาคัญ ที่ ภาครัฐ และภาคธุร กิจ เอกชนสามารถนาไปใช้วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจที่สาคัญ อีกทั้งใช้เป็น
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า อาทิ ราคาขายปลีก ราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าบริการขนส่ง ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ดัชนีผู้ผลิต
ดัชนีราคาส่งออก ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ฯลฯ ทาการเผยแพร่ทาง www.price.moc.go.th ประจาทุกเดือน โดย
อัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค (ม.ค.-ก.ย.57) 2.15 (ค่าเป้าหมาย 2.0-2.8)
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สาคัญทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหาร รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข้าวสารผ่านเว็บไซต์
จานวน 43 เรื่อง อาทิ เงินบาท : การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV: ตลาดดาวเด่นของไทยใน AEC และกลยุทธ์
เชิงรุกเคหะสิ่งทอไทยในตลาดโลก เป็นต้น
3.3 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการด้านการค้าต่างๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหว
ขององค์กรต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าไทย ในสหรัฐอเมริกา จีน กลุ่มสหภาพยุโรป
3.4 ชี้แจงโน้มน้าวต่อภาครัฐและเอกชน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ อาทิ
การต่ออายุโครงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร (GSP) การใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนในสินค้ากุ้ง ฯลฯ
3.5 ให้คาปรึกษาและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ ทางโทรศัพท์
จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเผยแพร่จดหมายข่าว Newsletter เพื่อให้ความรู้และนโยบายการค้าที่
สาคัญของไทย
3.6
แสวงหาช่องทางการเปิดตลาดและสนับสนุนการส่งออกสินค้าไทยไปยังสหรัฐฯ โดยการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับบริษัทผู้ประกอบการการค้าและการลงทุนของสหรัฐฯ ในการหาแนวทางความร่วมมือในการ
ส่งเสริมธุรกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงการขยายการส่งออกสินค้าไทยด้วย
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3.7 การประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 9 สรุปผลการเจรจาใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การอานวยความสะดวก
ทางการค้า การเกษตร และการพัฒนา
3.8 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐของจีน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าของไทยในด้านต่างๆ
จานวน 11 เรื่อง อาทิ การแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด การปลอม
แปลงเครื่องหมายทางการค้า การฉ้อโกงทางการค้า เป็นต้น
3.9 จัดประชุมผู้ส่งออกและนาเข้าสินค้าไทย เพื่อระดมความเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการเจรจา FTA
ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป
4. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
4.1 พัฒนาบุคลากร ของกระทรวงพาณิชย์ให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการผลักดันเศรษฐกิจการค้า
ของประเทศ ผู้ เข้ารั บ การอบรม ทั้งสิ้ น 2,371 คน (เป้าหมาย 1,500 คน) อาทิ ด้านการพัฒ นาผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
4.2 เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร การค้าระหว่างประเทศ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือน ที่
มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ Call Center
และเว็บไซต์ (www.moc.go.th) มีผู้รับบริการ 46,700 ราย
4.3 บริหารศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (Operation Room : OR) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการ
จัดการ ติดต่อสื่อสาร สั่งการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ
อีก ทั้ ง เป็ น สถานที่ ต้น แบบที่ ห น่ ว ยงานและสถาบั น การศึ กษาต่ า งๆ มาเยี่ ยมชมและศึ ก ษาดู งานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ นอกจากนี้พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อทาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอข้อมูลในศูนย์
ปฏิบั ติ การกระทรวงพาณิ ช ย์ และด้ านข้ อมูล ในศูน ย์ปฏิ บัติการกระทรวงพาณิช ย์ ให้ ทัน สมัย ถูก ต้องเป็นรายวั น
รายเดือน และรายปี
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