สรุปผลการดาเนินงานสาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
(ตุลาคม 2558 – พฤษภาคม 2559)
------------------------

ส านั กงานปลั ด กระทรวงพาณิช ย์ มี ภ ารกิ จส าคั ญในการก าหนดนโยบาย ขั บ เคลื่ อ นและบริ ห าร
ยุทธศาสตร์การพาณิชย์เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
การค้าโลก รวมถึงผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติและบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา มีผลการดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพทางการค้า ยและขยายโอกาสทางการตลาดให้มีมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น ขณะนี้ มีมูลค่าการค้าประมาณ 30 ล้านบาท คาดว่า ในสิ้น
ปีงบประมาณนี้ จะมีมูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และพัฒนาให้ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอินทรีย์มีมูลค่าการจาหน่าย
เพิ่มขึ้น ซึ่งปีนี้คาดว่าจะมียอดจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 โดยได้ดาเนินโครงการสาคัญ จานวน 2 โครงการ ได้แก่
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์
และได้มีการดาเนินงาน ดังนี้
(1) การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลดล็อค
ธุรกิจ SMEs ด้วยนวัตกรรม" “สร้างนักการค้ามืออาชีพ (Smart Traders)” มีผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมจานวน 430 ราย
(2) การส่งเสริมการตลาด โดยจัดงาน “ตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม ”ภายใต้แนวคิด " ของที่ระลึกแด่พ่อ
ของขวัญปีใหม่” ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 280 ราย ผู้เข้าชมงาน 83,000คน ยอดขายและยอดสั่งซื้อรวมประมาณ 30
ล้านบาท สินค้าที่ได้รับความสนใจ ได้แก่เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ความงาม และสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น รวมทั้งให้
คาปรึกษาทางธุรกิจมีผู้สนในเข้ามาปรึกษาด้านธุรกิจรวม จานวน 250 ราย
(3) สานักงานพาณิย์ทั่วประเทศ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าของจังหวัด เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ค้ามี
ช่องทางการตลาดในการจาหน่ายสินค้า และเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ เป็นการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งได้มีกิจกรรมสาคัญ ได้แก่
(1) การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดาเนินการคัดสรรสินค้าที่มีศักยภาพ จังหวัดละ 2 รายการ ซึ่ง
ได้ดาเนินการไปแล้วจานวน 58 จังหวัด จัดนิทรรศการและการเสวนาเรื่อง “ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ดีอย่างไรทาไมรักใครต้อง
ให้ไรซ์เบอร์ร”ี่ รวมทั้งมีแผนจัดอบรมในกลุ่มผู้ผลิตชา/กาแฟ/สมุนไพรอินทรีย์ ผักและข้าวต่อไป
(2) การขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ในและต่างประเทศ โดยจัดงานมหกรรมสินค้าอินทรีย์ในส่วนภูมิภาค
ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน "วันสังคมสุขใจ ณ จังหวัดนครปฐม" ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานประมาณ 100 ราย จัดคณะผู้แทน
เจรจาธุรกิจ รวมทั้งจัดงาน "Organic Farm Outlet" ณ หน้าห้างสรรพสินค้าชั้นนาในกรุงเทพ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
24 ราย นอกจากนี้ ยังมีแผนจัดงานมหกรรมสินค้าอินทรีย์ครั้งต่อไปใน กทม. เชียงใหม่และภูเก็ต

2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าการค้าของผู้ประกอบการ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการขยายโอกาสทางการค้าสู่อาเซียน ซึ่งคาดว่า ในสิ้นปีงบประมาณ จะมีมูลค่าการค้ารวม 50 ล้านบาท
 โครงการเสริ มสร้ า งศัก ยภาพการค้ า การลงทุ นในอาเซี ยน เป็ น การบู รณาการร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานใน
กระทรวงพาณิชย์ และได้มีการดาเนินงาน ดังนี้
(1) การวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการค้าชายแดน รวมทั้งการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดย
ส านั กงานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด 8 จั ง หวั ด ได้ จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารร่ว มภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่ อ วิ เ คราะห์ ศั กยภาพ
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ สินค้าและบริการ รวมถึงโอกาสการค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 840 คน
(2) การส่งเสริมตลาดการค้าชายแดนและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยดาเนินโครงการสร้างเครือข่าย
ผู้ประกอบธุรกิจไทยกับประเทศเพื่อนบ้านปีที่ 2 (Young Entrepreneur network Development Program : YEN-D)
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการทาธุรกิจให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยอบรมให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพิ่มเติมอีก 4 รุ่นๆ ละ 80 คน โดยจัดอบรมผู้ประกอบการรุ่นที่ 1 ณ ประเทศกัมพูชา จานวน 40 ราย และอยู่ระหว่างรับ
สมัครรุ่นที่ 2 และ 3 ซึ่งประสบความสาเร็จป็นอย่างมาก หลังจบโครงการในปีที่ 1 มีมูลค่าการซื้อขายระหว่างกัน รวมกว่า
1,500 ล้านบาท โดยยังมีการร่วมลงทุนระหว่างกันอีกด้วย และในปี 2559 มีต่อยอดความสาเร็จสู่ปี ที่ 2 ซึ่งมีผู้ให้ความ
สนใจสมัครกว่า 2,000 ราย

2
นอกจากนี้ สานั กงานพาณิช ย์ จั ง หวั ด ได้ จัด คณะผู้ แทนภาครัฐ และเอกชนพบปะเจรจาการค้ า และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ สปป.ลาว และเมียนมาร์ ในเรื่องการค้า การลงทุน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้า
รวมทั้งสถานการค้าชายแดน เป็นต้น
 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้มีช่องทางการค้า จานวน 620 ราย โดยได้ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดตามความต้องการของพื้นที่
ตามโครงการ 7 เมืองหลัก โดยจัดงานเทศกาลอาหารใน 4 จังหวัด (สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) มีผู้ประกอบการเข้า
ร่วม 270 ราย ยอดจาหน่ายในงาน 8.8 ล้านบาท และงานถนนคนเดินกระทรวงพาณิชย์ลดค่าครองชีพ มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วม 350 ราย ยอดจาหน่ายในงานรวม 5.4 ล้านบาท และจาหน่ายสินค้าราคาประหยัดในงานกาชาดประจาปีจังหวัด
นราธิวาส ยอดจาหน่ายรวม 2 ล้านบาท

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าสู่เศรษฐกิจดิจิตัล มีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับบริการ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่ถูกต้องทันสมัย ซึ่งได้ดาเนินการ ดังนี้

 จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน (MOC Service Center) โดยให้บริการ ให้คาปรึกษา รับเรื่องร้องเรียน
และรับคาขอจดทะเบียน จดแจ้ง ขออนุญาตของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงผ่านจุดบริการ ณ จุดเดียว (Single
Point) ณ กระทรวงพาณิชย์และสานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 เปิดตัวโครงการ “ก้าวใหม่กระทรวงพาณิชย์สู่ MOC e-Service” เพื่อยกระดับการทางานเชิงรุก โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ กเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ได้แบบเบ็ดเสร็จทั้งหมด ณ จุดเดียว
จากทุกสถานที่และทุกเวลา โดยเชื่อมโยงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ นามาให้บริการแก่
ประชาชน ผ่านเว็บไซต์ www.moc.go.th นอกจากนี้ ยังพัฒนาการบริการไปสู่ Smart Phone เพื่อเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น
โดยจัดทาแอพพลิเคชั่นเพื่อให้บริการ ดังนี้
(1) “MOC Life” Application ศูนย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของประชาชน ได้แก่ บริการ
ตรวจสอบราคาสินค้าเกษตร บริการร้องเรียนราคาสินค้าที่ไม่เป็นธรรม การถ่ายทอดสดต่างๆ
(2) “MOC Search” Application บริการค้นหาข้อมูล ได้แก่ บริการค้นหาข้อมูลด้านทรัพย์สินและธุรกิจ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า คลังสินค้าตามนโยบายรัฐ ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจ
(3) “MOC Statistic” Application ศูนย์กลางข้อมูลสถิติของกระทรวงพาณิชย์สาหรับประชาชน
ประกอบด้วย บริการสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย และสถิตินิติบุคคลจัดตั้งใหม่
(4) “MOC Tracking” Application ศูนย์กลางสถานการณ์ทาธุรกรรมออนไลน์ที่เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์
อาทิ บริการติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการการค้าระหว่างประเทศ
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ บัติงานให้สะดวก
รวดเร็ว อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารห้องสมุดอัตโนมัติกระทรวงพาณิชย์ โดยให้รองรับเทคโนโลยีใหม่สามารถใช้
ระบบ e-Book จองหนังสือผ่านอินเตอร์เน็ต และการแจ้งกลับด้วย e-mail รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายของสานักงานพาณิชย์จังหวัด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูล นอกจากนี้ยังจัดทาและเผยแพร่ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจผ่านช่องทาง
ต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็ปไซต์ โทรศัพท์ (Call Center 02 507 8000 หรือ สายด่วน 1203) และ
เคาท์เตอร์ให้บริการ (walk in)

4. พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของเพิ่มศักยภาพขององค์ก ารและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการที่จะไปปฏิบัติราชการ ในต่างประเทศ และในส่วน
ภูมิภาค โดยจัดทาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ อาทิ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
เพื่ ออ านวยความสะดวกทางการค้า ในภู มิ ภ าคทางการค้ า ” “การพั ฒ นาภาษาต่ า งประเทศเพื่ อการปฏิ บั ติ ง าน” และ
“สื่ออินโฟกราฟิก (infograhpics) เพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล” อีกทั้งส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกรวม
3 หลักสูตร เป็นต้น โดยที่ผ่านมามีบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคได้รับความรู้รวม
1,660 คน

3
รวมทั้งได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานแบบบูรณาการในส่วนภูมิภาคใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยได้ปรับรวมหน่วยงานทุกสังกัดเข้าด้วยกันภายใต้แนวคิด One R00f ทั้ง 76
จังหวัด และพัฒนาบุคลากรอย่างเข้มข้นเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการด้านเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศในอนาคต
สาหรับด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้มีการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต
อย่างต่อเนื่อง โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้มอบนโยบายแนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปแก่บุคลากรทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาคทั่วประเทศผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการสัมมนารณรงค์และเสริมสร้างจิตสานึกในการต่อต้านการ
ทุจริต โครงการเสวนาและแสดงพลังต่อต้านการทุจริตของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Zero Corruption Day 2015) และ
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Zero Corruption กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งการอบรมให้
ความรู้เรื่องในเรื่องต่างๆ โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ อาทิ เช่น “การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม” การเสวนา “ร่วมต้านคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรม นาเศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง” รวมทั้งการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อ
กล่อมเกลาและปลูกฝังคุณธรรม เป็นต้น มีบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 2,620 ราย ส่งผลทาให้
ข้าราชการทุกระดับเกิดการการตื่นตัว ตระหนักรู้และร่วมมือในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ จากภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดังกล่าว สานักงานปลัดกระทรวง
ยังมีภารกิจในการติดตาม กากับ ดูแลการปฎิบัติงานของหน่วยงานในภูมิภาค โดยที่ผ่านมาได้ดาเนินการ รวม 34 ครั้ง และใน
ต่างประเทศ 1 ครั้ง (เวียดนาม) และบูรณการการทางานร่วมกับสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรีในการติดตามโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ รวม 12 โครงการ รวมทั้งลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจสานักนายกรัฐมนตรี รวม 7 จังหวัด อีกทั้งมีสานักงานพาณิชย์ใน
ต่างประเทศที่มีภาระหน้าที่ในการป้องกันผลประโยชน์ทางการค้าและแก้ไขปัญหาของสินค้าไทยในต่างประเทศ และดูแล
อานวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจในต่างประเทศที่สนใจจะทาการค้าหรือลงทุนกับประเทศไทย โดยที่ผ่ านได้มีส่วนร่วมกับ
ส่วนกลางในการแก้ไขปัญหาในเรื่อง AD/CVD IUU PWL หรือ Tier – 3 อีกทั้งได้เข้าร่วมประชุมเจรจากฎระเบียบทางการค้า
ระหว่างประเทศและติดตามข่าวสารสถานการณ์การค้าในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
------------------------------------------------กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
มิถุนายน 2559

