ผลการดาเนินงานสาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2557 – เมษายน 2558)
------------------------------1. การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการค้าในส่วนภูมิภาค เพื่อรองรับการค้ายุคใหม่
1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ดาเนนน น าาสสง เ เนสสน ผ ผิน ตัั ณ ฑช ุุผ ุน เนพื่ อ สส้ า เควาผยั่เ ยื น ควาผเนข้ ผ แข็เ ด้ า นเนศสษฐาน จ าาสน า
ทสัพยาาสัูผนปัญญาในท้อเถน่นพัฒนาเนป็นผินตััณฑชแิะบสนาาสที่ผีคุณัาพเนป็นที่ต้อเาาสขอเติาดทั้เในแิะ
ตงาเปสะเนทศ ที่สาคัญ อาทน
1) เนพน่ผผูิคงาสนนค้าผินตััณฑชุุผุน โดยจัดอบสผให้ควาผสู้ ด้านาาสออาแบบแิะพัฒนาผินตััณฑช
แางผู้ปสะาอบาาสแิะเนจ้าหน้าที่ สวผาวงา 300 สาย แิะอบสผเนพื่อพัฒนาศัายัาพผู้ปสะาอบาาสเนุนเิึา สวผ
50 สาย ทั้เนี้อยูงสะหวงาเาาสจัดทาผินตััณฑชต้นแบบที่เนหผาะสผเนป็นขอเขวัญขอเที่สะิึา สวผ 100 สาย
เนพื่อจัดทาเนอาสาสผินตััณฑชที่ได้สับาาสพัฒนาสวผาวงา 300 เนิงผ
2) พัฒนาผู้ปสะาอบาาสแิะผินตััณฑชุุผุนสูงติาดออนไินช โดยจัดอบสผให้ควาผสู้ด้านาาสขยาย
ุงอเทาเาาสติาดแิะใุ้สื่อออนไินชแางผู้ปสะาอบาาสแิะเนจ้าหน้าที่ สวผ 3,080 สาย
3) จั ด เานแสดเแิะจ าหนง า ยสน น ค้ า “ผหาสสผ OTOP ขั บ เนคิื่ อ นเนศสษฐาน จ ผอบควาผสุ ข สูง
ปสะุาุน” สวผ 2 คสั้เ ณ จัเหวัดุิบุสีแิะตสัเ ผีผู้ปสะาอบาาสเนข้าสงวผคสั้เิะ 300 คูหา ผูิคงาจาหนงาย
สวผาวงา 61 ิ้านบาท สวผทั้เได้จัดเานสงวผาับห้าเสสสพสนนค้า สวผ 3 คสั้เ (เนป้าหผาย 6 คสั้เ) ณ าสุเเนทพฯ
ุิบุสี แิะพนษณุโิา ผีผู้ปสะาอบาาสเนข้าสงวผ 100 สาย ผูิคงาจาหนงายาวงา 5.8 ิ้านบาท
1.2 เสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า 76 จังหวัด
1) พัฒนาสะบบศูนยชพัฒนาาาสค้าแิะธุสานจไทยอาเนซียน โดยจัดทาแิะพัฒนาสะบบฐานข้อผูิ ทาเ
เนว็บ ไซตชขอเส านัาเานพาณนุ ยชจั เหวัด 76 จัเหวัด สานัาเานสงเเนสสนผาาสค้าสะหวงาเปสะเนทศ 9 แหง เ
(8 ปสะเนทศ) เนพื่อให้บสนาาสข้อผูิด้านเนศสษฐานจาาสค้าแางนัาธุสานจแิะปสะุาุนสอเสับาาสเนตสียผตัวเนข้าสูง
ปสะุาคผเนศสษฐานจอาเนซียน
2) พัฒนาสผสสถนะเนคสือขงายัาคปสะุาุน หสือ “อาสาพาณนุยช” เนพื่อเนป็นเนคสือขงายัาคปสะุาุน
ในาาสดูแิสาคาสนนค้าแิะบสนาาสแิะสัาษาสนทธนปสะโยุนชผู้บสนโัค คสอบคิุผ 76 จัเหวัด จานวน 195 คน
โดยจัดสัผผนาให้ควาผสู้ แิะศึาษาดูเานแางอาสาพาณนุยชสะดับัูผนัาค สวผ 2 คสั้เ ณ จัเหวัดเนุียเสายแิะ
นคสพนผ
3) สง เเนสสน ผแิะพั ฒ นายง านธุสาน จสส้ าเสสสคช โดยจัดอบสผแิะศึาษาดูเ านแางผู้ ป สะาอบาาสใน
ยงานาาสค้า 9 จัเหวัด ได้แาง จัเหวัดาสะบี่ าาแพเเนพุส ุัยนาท พัเเา เนพุสบูสณช ศสีสะเนาษ สสะบุสี สุพสสณบุสี
แิะาาฬสนนธุช สวผ 500 สาย สวผทั้เจัดเานแสดเแิะจาหนงายสนนค้าเนพื่อปสะุาสัผพันธชยงานธุสานจ สวผ 2 คสั้เ
ผีผู้ปสะาอบาาสเนข้าสงวผ 310 สาย ณ จัเหวัดาาฬสนนธุช แิะตสาด
4) สง เเนสสน ผแิะพั ฒนาสน นค้าแิะบสนาาสขอเจัเหวัด ัายใต้ปสัุญาเนศสษฐานจพอเนพียเ โคสเาาส
พสะสาุดาสน ฯ โดยจัดเานแสดเแิะจาหนงายสนนค้า “ขอเดีจัเหวัดุายแดนัาคใต้ ” ผีผู้ปสะาอบาาสเนข้าสงวผ
100 สาย ผูิคงาจาหนงายาวงา 15 ิ้านบาท สวผทั้เได้จัดอบสผให้ควาผสู้แางผู้ปสะาอบาาสด้านาาสติาด
ผีผู้เนข้าสับาาสอบสผปสะผาณ 124 สาย
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ทั้เนี้ ผู้ปสะาอบาาสในยงานาาสธุสานจสส้าเสสสคช ผู้ผินตสนนค้าุุผุน สนนค้าตาผโคสเาาสพสะสาุดาสน
โคสเาาสพสะสาุเนสาวนียชที่ได้สับาาสพัฒนาศัายัาพแิะนาเนข้าสงวผเานแสดเแิะจาหนงายสนนค้า เนจสจาธุสานจ
สาผาสถขยายติาดได้ สวผาวงา 1,000 สาย (เนป้าหผาย 1,200 สาย)
1.3 พัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1) จัดเานแสดเแิะจาหนงายสน นค้าไทย-ปสะเนทศเนพื่อนบ้าน แิะจัดสัผผนาเนุนเธุสานจ (Business
Forum) สวผ 2 คสั้เ ณ จัเหวัดเนุียเสายแิะนคสพนผ ผีผู้ปสะาอบาาสเนข้าสงวผ สวผ 600 สาย ผูิคงาจาหนงาย
ปสะผาณ 55 ิ้านบาท แิะผีผู้เนข้าสงวผปสะุุผสัผผนาเนุนเธุสานจ สวผาวงา 1,000 สาย
2) จัดติาดนัดาาสค้าุายแดน สวผ 12 คสั้เ ใน 10 จัเหวัด ได้แาง จัเหวัดนคสพนผ หนอเคาย
สสะแา้ ว สตู ิ เนิย นง า น ตาา อุ ต สดน ต ถช แผง ฮง อ เสอน แิะบึ เ าาฬ ผี ผู้ ป สะาอบาาสเนข้ า สง ว ผ 670 สาย
ผูิคงาจาหนงายปสะผาณ 15 ิ้านบาท
1.4 ส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์
1) พัฒนาผู้ปสะาอบาาส โดยจัดอบสผให้ควาผสู้ด้านาาสติาดแิะาาสทาธุสานจ สนนค้าอนนทสียชแาง
ผู้ปสะาอบาาส ใน 16 จัเหวัด อาทน ุิบุสี นคสพนผ ตสัเ ส้อยเนอ็ด สุโขทัย เนป็นต้น ผีผู้ปสะาอบาาสเนข้าสับาาส
อบสผสวผ 1,500 สาย
2) สงเเนสสนผขยายติาดสนนค้าอนนทสียชในแิะตงาเปสะเนทศ โดยจัดเานจาหนงายสนนค้าอนนทสียช สวผ 2 คสั้เ
ณ จัเหวัดัูเนา็ต แิะาสุเเนทพฯ ผีผู้ปสะาอบาาสเนข้าสงวผ 200 สาย
1.5 พัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนใต้
1) พัฒนาศัายัาพผู้ปสะาอบาาสด้านาาสติาด โดยอบสผให้ควาผสู้แางผู้ปสะาอบาาสในสะดับพื้นที่
จัเหวัดุายแดนใต้ ณ จัเหวัดสเขิา สวผ 300 คน แิะจัดอบสผด้วยหิัาสูตสที่เนข้ผข้น สวผ 50 สาย
2) สงเเนสสนผาาสขยายโอาาสด้านาาสติาดให้แาง ผู้ปสะาอบาาสสนนค้าเนป้าหผาย โดยาาสจัดเานแสดเ
แิะจ าหนง า ยสน น ค้ า สวผ 2 คสั้ เ ณ จั เ หวั ด ุิบุ สี แิะปั ต ตานี ผี ผู้ ป สะาอบาาสเนข้ า สง ว ผ 300 สาย
ผูิ คงา จ าหนง ายาวง า 16.7 ิ้ านบาท สวผทั้ เนาผู้ ปสะาอบาาสที่ผง านาาสพัฒ นานัาาาสติาดผือ อาุี พ
เนข้าสงวผเานแสดเแิะจาหนงายสนนค้า ณ จัเหวัดนนทบุสี สวผ 50 สาย ผูิคงาจาหนงาย 3.1 ิ้านบาท
2. การพัฒ นาบทบาทและเพิ่ม ประสิท ธิ ภ าพในการเป็น ผู้ น าการขับ เคลื่ อนนโยบายและยุ ทธศาสตร์
การพาณิชย์
2.1 พัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ศึาษา สวบสวผ วนเนคสาะหชข้อผูิด้านสนนค้าอุตสาหาสสผแิะธุสานจ
บสนาาส สถานาาสณชสนนค้าเนาษตสที่สาคัญทั้เติาดในแิะตงาเปสะเนทศ พส้อผทั้เข้อเนสนอแนะให้าับผู้บสนหาส
อาทน สสุปสถานาาสณชข้าวขอเสหสั ฐ สายเานทบทวนนโยบายาาสค้าญี่ปุ่น สายเานควาผคืบหน้าโคสเาาส
เนฝ้าสะวัเแิะปาป้อเผิปสะโยุนชทาเาาสค้า เนป็นต้น ทั้เนี้ผีผู้ปสะาอบาาสสาผาสถนายุทธศาสตสชแิะข้อผูิ
ด้านเนศสษฐานจาาสค้าที่ได้สับบสนาาสไปใุ้ปสะโยุนช สวผาวงา 2,100 สาย (เนป้าหผาย 4,200 สาย)
2.2 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสงวนัูผนัาคขอเาสะทสวเพาณนุยช โดยคณะสัาษาควาผสเบแหงเุาตน
ผีผตนเนห็นุอบในหิัาาาสให้าสะทสวเพาณนุยชดาเนนนนปสับปสุเโคสเสส้าเสวผหนงวยเานในัูผนัาคสัเาัดสานัาเาน
ปิัดาสะทสวเเนพื่อให้าาสขับเนคิื่อนยุทธศาสตสชขอเาสะทสวเพาณนุยชผีเนอาัาพ ขจัดาาสทาเานที่ซ้าซ้อนแิะ
สาผาสถให้ บ สน าาสปสะุาุนในพื้น ที่ ได้ อยงาเเนบ็ ดเนสส็ จคสบวเจส ทั้ เนี้ าสะทสวเพาณน ุ ยชได้ ทดิอเน าสง อเ
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ปฏนบัตนสาุาาสตาผโคสเสส้าเาาสแบงเเานัายในสานัาเานพาณนุยชจัเหวัด 16 จัเหวัด ตั้เแตงวันที่ 1 พ.ค.58
แิะผีเนป้าหผายที่จะดาเนนนนาาสในสานัาเานพาณนุยชจัเหวัด 60 จัเหวัดที่เนหิือตั้เแตงวันที่ 1 ต.ค. 58
3. การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการพาณิชย์
3.1 จัดทาดัชนีเศรษฐกิจการค้า ศึาษา วนเนคสาะหช จัดทา แิะเนผยแพสงข้อผูิสาคาแิะดัุนีเนศสษฐานจ
าาสค้าที่สาคัญ ที่ัาคสัฐแิะัาคธุสานจเนอาุนสาผาสถนาไปใุ้วนเนคสาะหชแนวโน้ผเนศสษฐานจที่สาคัญ อีาทั้เใุ้
เนป็นสัญญาณเนตือนััยิงวเหน้า อาทน สาคาขายปิีา สาคาวัสดุางอสส้าเ คงาบสนาาสขนสงเ ดัุนีสาคาผู้บสนโัคทั่วไป
ดัุ นี ผู้ ผ ิน ต ดั ุ นี ส าคาสง เ ออา ดั ุ นี ค วาผเนุื่ อผั่น ผู้ บสน โ ัค ฯิฯ แิะเนผยแพสงทาเ www.price.moc.go.th
ปสะจาทุาเนดือน โดยอัตสาาาสเนปิี่ยนแปิเดัุนีสาคาผู้บสนโัค (ผ.ค. - เนผ.ย.58) 0.11 (เนป้าหผาย 3.0 - 3.6)
3.2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ การพาณิ ช ย์ เ ชิ ง ลึ ก ทั้ เ เนศสษฐาน จ าาสค้ า ผหัาค าาสพั ฒ นา
ควาผสาผาสถทาเาาสแขงเขัน าาสค้าสนนค้าเนาษตส อุตสาหาสสผแิะบสนาาส อาทน การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน
ของประเทศในอาเซียนที่เป็นคู่แข่งส่งออกของไทย การแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการ
สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือน ก.พ. 58 โดยใช้แบบจาลอง เป็นต้น
4. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
4.1 พัฒนาบุค ลากรขอเาสะทสวเพาณนุ ยช ให้ ผีทัาษะควาผสู้ควาผสาผาสถในาาสผิัาดันเนศสษฐานจ
าาสค้าขอเปสะเนทศ ผู้เนข้าสับาาสอบสผ ทั้เสน้น 2,303 คน (เนป้าหผาย 2,290 คน) อาทน ด้านบุคิาาสเนพื่อ
สนับสนุนาาสขับเนคิื่อนเนศสษฐานจาาสค้า าาสเนพน่ผศัายัาพอเคชาสสอเสับพาณนุยชยุคใหผง เนป็นต้น
4.2 ให้บริการข้อมูลข่าวสาราาสค้าสะหวงาเปสะเนทศแิะดัุนีเนศสษฐานจาาสค้าสายเนดือนที่ผีควาผทันสผัย
ถูาต้อเ สวดเนส็ว แิะทันตงอเนหตุาาสณช ผงานุงอเทาเตงาเๆ อาทน ศูนยชปสะุาสัผพันธช (Call Center) แิะเนว็บไซตช
าสะทสวเพาณนุยช (www.moc.go.th) ผีผู้สับบสนาาส 19,498 สาย (เนป้าหผาย 28,000 สาย)
4.3 บริหารศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (Operation Room : OR) เนพื่อเนป็นศูนยชาิาเในาาส
บสนาาสจัดาาส ตนดตงอสื่อสาส สั่เาาสสะหวงาเหนงวยเานในสัเาัดาสะทสวเพาณนุยช ทั้เในสงวนาิาเ ัู ผนัาค แิะ
ตงาเปสะเนทศ อีาทั้เเนป็นสถานที่ต้นแบบที่หนงวยเานแิะสถาบันาาสศึาษาตงาเๆ ผาเนยี่ยผุผแิะศึาษาดูเาน
ด้านเนทคโนโิยีสาสสนเนทศ นอาจาานี้พัฒนาแิะเนุื่อผโยเข้อผูิเนพื่อทาาาสเนุื่อผโยเฐานข้อผูิที่เนาี่ยวข้อเ
เนพื่อนาเนสนอข้อผูิในศูนยชปฏนบัตนาาสาสะทสวเพาณนุ ยช แิะด้านข้อผูิในศูนยชปฏนบัตนาาสาสะทสวเพาณนุ ยช
ให้ทันสผัย ถูาต้อเเนป็นสายวัน สายเนดือน แิะสายปี
4.4 จัดกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ัายใต้แนวคนด “MOC Zero Corruption Day”
แิะานจาสสผสณสเคช สผาุนาเนคสือขงายตงอต้านทุจสนต สวผ 2 คสั้เ ผีเนจ้าหน้าที่เนข้ าสงว ผเานาวงา 1,000 สาย
ทั้เนี้าสะทสวเพาณนุยชผีสผาุนาเนคสือขงายตงอต้านทุจสนต สวผาวงา 1,130 สาย
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