
ผลการด าเนินงานส าคญัของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

*********** 

          ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนและบริหารยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยเป็นกลไกส าคัญในการบริหารและบูรณาการการท างาน น านวัตกรรม      
มาสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าทั้งในและต่างประเทศเติบโตและก้าวสู่เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 เพ่ือให้
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีความอยู่ดีและกินดี ด้วยวิสัยทัศน์กระทรวงพาณิชย์ที่ว่า “เศรษฐกิจการค้าเติบโต      
จากฐานรากสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ภายในปี 2564” ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาลและแผนงานบูรณาการ 
รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงและหน่วยงาน การด าเนินงานในฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม ในปีงบประมาณ 2561 
(ต.ค. 60 – ก.ย. 61)  ได้มผีลการด าเนินงานส าคัญดังนี้ 
1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้า 
          1.1 พัฒนาการบริหารยุทธศาสตร์การพาณิชย์  

(1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าและทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์และยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปลัดกระทรวง ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งการจัดท าแผน
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนให้การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมาย  

(2) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าทั้งในและต่างปรเทศ โดยผลักดันการส่งออกและการค้าในประเทศ  
ปรากฏผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ท่ีส าคัญ ซึ่งเป็นผลงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ เช่น 
มูลค่าการส่งออกมีมากกว่า 250,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 8.95 (สูงกว่าเป้าหมาย) 
มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ในประเทศเพ่ิมขึ้นรวมกว่า 2,900 ล้านบาท อาทิ             
มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร รายได้ของชุมชน/ตลาดชุมชนกว่า 1,600 ล้านบาท มูลค่าการค้าให้กลุ่มเป้าหมาย          
ในภูมิภาคและผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งสินค้าอัตลักษณ์ไทย จ านวน รวมกว่า 500 ล้านบาท และ
ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพ่ิมขึ้น อาทิ สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาสอดคล้องกับต้นทุน        
ร้อยละ 98 และผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลและความรู้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นกว่า 5,000 ราย สูงกว่าเป้าหมาย  

1.2  เฝ้าระวัง ปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า (Trade Watch)  
(1)  ติดตาม เตือนภัย และรายงานสถานการณท์างการค้า ตลอดจนให้ค าปรึกษา เสนอแนะ เพ่ือแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรคทางการค้า และเตรียมความพร้อมรองรับการด าเนิน นโยบายและมาตรการในประเด็นต่างๆ       
ของประเทศที่มีผลกระทบการค้าการลงทุนของไทยทั้งในและต่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต เช่น นโยบาย   
การน าเข้าสินค้าเกษตรของจีน การคุ้มครองแรงงานและสิทธิแรงงานของไทย การแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU 
และปัญหาแรงงานกับสมาชิกสภายุโรป การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ และรายงานการตรวจพบสินค้า
อาหารและสินค้าผักผลไม้ของไทยที่ไม่ได้มาตรฐานของสหภาพยุโรป ฯลฯ 

(2)  ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยการจัดท าโครงการจัดจ้าง          
ที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการไทยในการปฏิบัติตามมาตรฐานสังคมที่เป็นที่ยอมรับในตลาดยุโรป 
การเยือนไทยของ สส. คณะกรรมาธิการการค้าต่างประเทศรัฐสภายุโรป และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
ประชุมสัมมนาหัวข้อการขยายช่องทางตามแนวทางหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าเกษตร           
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและการประชุมเจรจาระหว่างภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าไทยแก่กลุ่มผู้บริโภค
แม่และเด็กในประเทศจีน เป็นต้น 
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2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้เศรษฐกิจในประเทศ 

2.1 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางการค้าในส่วนภูมิภาค 
                (1) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาการค้าภูมิภาคและการค้าชายแดน ตลอดจนบูรณา
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพ้ืนที ่ทุกระดับเกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน/หมู่บ้าน จังหวัดและกลุ่มจังหวัด      
จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และเพ่ิมช่องการตลาดออนไลด์สู่สากล ตลาดแหล่งท่องเที่ยว สร้างและ
เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดและผู้ประกอบการชุมชน รวมทั้งการค้าชายแดน ยกระดับพัฒนาการให้บริการของ
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค ณ ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งได้รับรางวัล เป็น     
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 11 จังหวัด รองรับไปสู่ระบบราชการ 4.0 และด าเนินการพัฒนาให้ครบทุกจังหวัดต่อไป 
                 (2) ก ากับดูแล ราคาและปริมาณ รวมทั้งติดตามสถานการณ์สินค้าและบริการ รวม 2,680 ครั้ง 
ครอบคลุม 76 จังหวัด เพ่ือให้เกิดการค้าอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ            
ได้ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจการค้าจังหวัดด้วยข้อมูลเชิงลึก เช่น สินค้าเกษตร อาทิ ( ข้าว มันส าปะหลัง 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ) สินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนั้น ยังมีการเชิญชวนร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารราคาถูก       
เข้าร่วมโครงการร้านหนูณิชย์ และร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ  
เพ่ือเพ่ิมช่องทางและจ าหน่ายสินค้าราคาถูก ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ 
                 (3) ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก 
โดยความร่วมมือสายฝ่าย ได้แก่ เกษตรกร/กลุ่มผู้ผลิตชุมชน หน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการภาคเอกชน    
เน้นการท างานเชิงลึกโดยผู้บริหารลงพ้ืนที่บูรณาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เช่น ส่งเสริมตลาดประชารัฐ 
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และจัดงาน สร้างอาชีพ สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ ตามโครงการประชารัฐของรัฐบาล 
เพ่ือช่วยลดค่าครองชีพ สร้างอาชีพ และยกระดับรายได้ ชุมชน/หมู่บ้านและต าบล ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น     
อย่างมั่นคง ยังยืน 
          2.2 ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเศรษฐกิจชุมชนสู่สากล เพ่ือ        
เพ่ิมมูลค่าและราคาสินค้าสูงขึ้น โดยยกระดับการผลิตสินค้าได้รับมาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยาย 
การเชื่อมโยงตลาดแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งตลาดออนไลน์ เช่น ข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผ้าทออีสาน
และผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ ผลไม้และแปรรูปผลไม้ สินค้าเชิงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ อาทิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล้วยหอมทองและสับปะรดฉีกตา
จังหวัดเพชรบุรี สัมโอปราจีน ฯลฯ  
          2.3 พัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ โดยน าผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า รวม 12 ครั้ง เกิดมูลค่าการค้า กว่า 64 ล้านบาท สร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการชายแดนใต้          
รวม 1,150 ราย  เช่น งานตลาดประชารัฐชายแดนใต้ งานถนนคนเดินในพ้ืนที่ งานกาชาดประจ าปีของจังหวัด  
และงานมหกรรมสินค้าชายแดนใต้ ตามภูมิภาคต่างๆ (Southern Expo 2018) รวมทั้งน าผู้ประกอบการ           
เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ ลาวและกัมพูชา เป็นต้น 
                 นอกจากนั้น จัดให้มีการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ในและนอกพ้ืนที่ให้แก่ผู้ประกอบการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและการท าธุรกิจ    
ในหลักสูตรต่างๆ เช่น การบริหารธุรกิจ การสร้างแบรนด์สินค้า และการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการ     
ของตลาดและทันสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
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3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้บริการที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยี แบบ One 

Stop Service และเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งให้บริการแบบออนไลน์ไดท้ั่วประเทศ ได้แก่ 
3.1 การให้บริการผู้ประกอบการและประชาชนในส่วนภูมิภาคมีผู้รับบริการ รวม 228,235 ราย โดย

บริการรับค าขอจดทะเบียน 172,190 ราย และให้ค าปรึกษาในการประกอบธุรกิจ  56,045 รายการ ให้บริการ
อ่ืนๆ อาทิ ขอใบอนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม จ านวน 289,866 ค าขอ  จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา           
รวม 70,613 ค าขอ (เครื่องหมายการค้า 42,897 ค าขอ ,สิทธิบัตร 16,317 ค าขอ และลิขสิทธิ์ 11,399 ค า
ขอ)     

3.2 พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) โดยน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนา จากเดิมให้บริการเฉพาะข้อมูลข่าวสาร(Information) ให้สามารถช าระเงินแบบออนไลน์ได้ 
เช่น การช าระค่าธรรมเนียมออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าว ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจน าเข้า
ขายเครื่องชั่งสินค้า ออกใบอนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น และค่าธรรมเนียมดัชนีราคาเพ่ือใช้
ในการค านวณค่า K  ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1) เคาน์เตอร์ธนาคาร 2) จุดบริการรับช าระเงิน 3) บริการ Internet 
Banking ของธนาคาร 4) บัตรเครดิต (VISA/MASTER) และบัตรเดบิต 5) ผ่านระบบเติมเงินล่วงหน้า เช่น             
e-Wallet หรือ e-Money เป็นต้น 
4. พัฒนาขีดสมรรถนะองค์และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.1 การพัฒนาบุคลากรและศักยภาพองค์กร เพ่ือรองรับพาณิชย์ยุคใหม่และเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0       
ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดฝึกอบรม/สัมมนา และประชุมหารือ/เสวนา แก่บุคลากรแล้ว รวม 1,627 คน     
ในหลักสูตรต่างๆ เช่น ศาสตร์พระราชาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และหลักสูตรร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายและผลึกพลังทุกภาคส่วนน าพาประเทศไทย ให้เป็นผู้น าเศรษฐกิจของเอเชีย สามารถแข่งขันได้อย่าง     
โดนเด่นในเวทีโลก  

4.2 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงพาณิชย์มีบุคลากรทั้งสิ้น 5,019 คน 
ได้สมัครเป็นเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวม 3,200 คน และเครือข่ายภาคประชาชน (อาสาธงฟ้า) ภูมิภาค 88 คน 
โดยมี 5 เครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในกระทรวงพาณิชย์ (MOC Zero Corruption) 2) 
เครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตในกระทรวงพาณิชย์ (MOC Watch Dog) 3) ภาคเอกชน (อาสาธงฟ้า) 4) 
ภาคเอกชน 2 หน่วยงาน (องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นและศูนย์คุณธรรม) และ 5) เครือข่ายคุณธรรม มีข้าราชการ/
บุคลากรของกระทรวง รวม 2,498 คน มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส 
การอบรมความรู้ด้านกฎหมายการป้องกันการทุจริต การอบรมเชิงปฏิบัติการของเครือข่าย และกระบวนการ
ตรวจสอบการทุจริตในองค์กร เพ่ือให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  
 

                              ------------------------------- 
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