ผลงานสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประจาปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
------------------------------สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ มีภำรกิจสำคัญในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ เศรษฐกิจกำรค้ำ ทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัยและพร้อมสำหรับกำรทำงำนและกำรให้บริกำรประชำชน รวมทั้งพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อยกระดับสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทั้งนี้ ใน
ปีงบประมำณ 2562 (ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562) มีผลกำรดำเนินงำนสำคัญ ดังนี้
1. การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค โดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก ผ่ำน 13
โครงกำรในส่วนภูมิภำค แยกตามภาค ได้แก่
- ภาคเหนือ: จัดอบรมเพิ่มทักษะควำมรู้กำรค้ำชำยแดน มีผู้ ประกอบกำรเข้ำร่วม 267 รำย และจัด
ประชุมร่วมภำครัฐและเอกชนกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำน (สปป.ลำวภำคเหนือ 6 แขวง) รวมทั้งเชื่อมโยงตลำดสร้ำง
เครือข่ำยทำงกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงผู้ประกอบกำรชำยแดนภำคเหนือกับประเทศเพื่อนบ้ำน โดยจัดงำนแสดง
และจำหน่ำยสินค้ำชำยแดนภำคเหนื อ จำนวน 35 คูหำ (24-28 ก.ค.62) ณ จังหวัดตำก และงำนตลำดนัด
ชำยแดนภำคเหนื อปี 2562 ณ จั งหวัดเชียงรำย (31 ก.ค.-4 ส.ค.62) มีผู้ ประกอบกำรเข้ำร่ว ม 170 รำย
เกิดมูลค่าการค้าสะสมรวม 14.06 ล้านบาท
- ภาคกลาง: จัดอบรม/ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรตลำดต้องชมสะสมรวม 628
รำย และจัดงำนแสดง/จำหน่ำยสินค้ำและประชำสัมพันธ์ตลำดต้องชมในพื้นที่ต่ำงๆ อำทิ ตลำดน้ำวัด ลำพญำ
(นครปฐม) กำดวิถีชุมชนคูบัว (รำชบุรี) ตลำดต้ำน้ำโบรำณบ้ำนต้นตำล (สระบุรี) ตลำดน้ำวัดธรรมำมูล และตลำด
ย้อนยุคเมืองสรรค์ (ชัยนำท) ตลำดศำลเจ้ำโรงทอง (อ่ำงทอง) ตลอดจนจัดงำนเชื่อมโยงกำรค้ำไทย-มะริด 2019
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดมูลค่าการค้าสะสมรวม 55.37 ล้านบาท
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ: จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรตลำดและศึกษำดูงำนให้แก่เกษตรกร
ผู้ปลูกข้ำวและมันสำปะหลังเข้ำร่วม 266 รำย และจัดทำคลิปวีดิโอ “สินค้ำดีสินค้ำเด่น” ของกลุ่มจังหวัด ควำมยำว 3
นำที เผยแพร่ผ่ำนสื่อออนไลน์ รวมทั้งจัดงำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำภำยใต้ โครงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป
และอุตสำหกรรมอำหำรครบวงจร ณ เซนทรัลเวิลด์ และไอคอนสยำม เกิดมูลค่าการค้าสะสมรวม 18.96 ล้านบาท
- ภาคตะวันออก: ยกระดับสินค้ำเกษตรกลุ่มจังหวัดฯ โดยจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อยกระดับตลำด
สินค้ำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) ในพื้นที่ เช่น ทุเรียนจันท์ มะดันนครนำยก มีเกษตรกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำ
ร่วมกว่ำ 545 รำย และส่งเสริมกำรขึ้นทะเบียน/เชื่อมโยงกำรตลำด/จำหน่ำยสินค้ำ GI (นครนำยก สระแก้ว และ
จันทบุรี) รวมทั้งนำผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมงำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำในประเทศ และระดับนำนำชำติ เช่น งำนอัต
ลักษณ์ ผลิตภัณฑ์จำกภูมิปัญญำ สร้ำงมูลค่ำให้เศรษฐกิจชุมชน งำน GI Market และ งำน Thaifex ตลอดจนส่งเสริม
ตลำดกำรค้ำชำยแดนกลุ่มจังหวัดตะวันออกโดยจัดงำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ ณ จังหวัดตรำด เกิดมูลค่าการค้า
สะสมรวม 236.65 ล้านบาท
- ภาคใต้: อบรมเชิงปฏิ บัติกำรกลยุทธ์นวัตกรรม กลยุทธ์กำรตลำด โดยมีผู้ประกอบกำรภำคใต้
(11 จั งหวัด) เข้ำร่ ว ม 192 รำย และจั ดกิจกรรมเจรจำจับคู่ธุรกิจระหว่ำงผู้ ประกอบกำรภำคใต้ของไทยกับ
ผู้ประกอบกำรประเทศเพื่อนบ้ำน (ลำว กัมพูชำ และมำเลเซีย) มีกำรลงนำม MOU 42 คู่ รวมทั้งจัดงำนแสดงและ
จำหน่ำยสินค้ำในเขตกรุงเทพฯ และจัดงำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำในภูมิภำค อำทิ จังหวัดพังงำ และอุดรธำนี เกิด
มูลค่าการค้าสะสมกว่า 51.29 ล้านบาท
- ภาคใต้ ช ายแดน: จั ด อบรมให้ ค วำมรู้ ด้ ำ นกำรตลำดและกำรบริ ห ำรจั ด กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพ
เกษตรกร/ผู้ประกอบกำรปศุสัตว์ ณ จังหวัดปัตตำนี มีผู้เข้ำร่วม 73 รำย และมีแผนจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนและ
เชื่อมโยง/เจรจำธุรกิจกับตลำดปศุสัตว์ ผู้ประกอบกำรแปรรูป ในเดือน ส.ค.-ก.ย.62 เกิดมูลค่าการค้าสะสมกว่า 4.34
ล้านบาท
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2. การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการค้า
กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและศักยภำพองค์กร โดยบุคลำกรจำนวน 2,608 รำย ได้รับ
กำรฝึกอบรม/สัมมนำต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง (MOC’s Leader) อำทิ หลักสูตรนักบริหำรกำร
พำณิชย์ระดับสูง (นพส.) และหลักสูตรนักบริหำรกำรพำณิชย์ระดับกลำง เป็นต้น กำรพั ฒนำด้ำนกำรค้ำพำณิชย์
(SMART MOC) โดยจัดอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกในกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่สินค้ำชุมชน รุ่น 2” กำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน (Skill Sets)
เพื่อพัฒนำทักษำะด้ำนต่ำงๆ เช่น ภำษำต่ ำงประเทศ ดิจิทัล กำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรขึ้นตำแหน่งส ำคัญ
(Successor) และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Ecosystem : Life Long Learning) รวมทั้งกำรติดตำม เตือนภัยฯ
แก้ ไ ขปั ญ หำทำงกำรค้ ำ ในต่ ำ งประเทศ โดยกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล เสนอแนะท่ ำ ที ปกป้ อ ง รั ก ษำผลประโยชน์
กำรดำเนินงำนในต่ำงประเทศ โดยจัดทำควำมเห็น/รำยงำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำ นโยบำย กฎ ระเบียบของ
ประเทศคู่ค้ำ เฝ้ำระวังและปกป้องผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ สนับสนุนและแก้ไขปัญหำทำงกำรค้ำ รวมถึงกำรเข้ำร่วม
ประชุมเจรจำในเวทีต่ำงๆ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรในพื้นที่ได้รับกำรพัฒนำ
อำชีพและมีรำยได้เพิ่มขึ้น โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร ได้แก่ อบรมสัมมนำให้ควำมรู้ / ศึกษำ
ดูงำน ณ แหล่งแปรรูปสินค้ำและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพ ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมมำกกว่ำ 690 รำย รวมทั้งจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มกำรตลำดโดยจั ดงำนแสดง/จ ำหน่ำยสิ นค้ำ อำทิ งำนถนนคนเดิน Yala Street Art Battle 2019 งำน
PATTANI RHYTHM งำน Southern Street Market “สิ น ค้ ำ ดี วิ ถี เ ด่ น ชำยแดนใต้ ” งำนสิ น ค้ ำ ดี ผลไม้ เ ด่ น
ชำยแดนใต้ และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกำรค้ำเจรจำจับคู่ธุรกิจ ระหว่ำงผู้ประกอบกำร 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้กับ
ผู้ประกอบกำรภำคอื่นๆ ทั่วประเทศ เกิดมูลค่าการจาหน่ายสินค้ารวม 206.35 ล้านบาท
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำรทำงำนและเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
ประชำชน โดยพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรผ่ำนระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ (1) บำรุงรักษำ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ำย (2) จัดหำระบบสนับสนุนกำรทำงำนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย (3) ปรับปรุงเว็บไซต์ของ สพจ.
76 จังหวัด (4) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรห้องสมุดแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) (5) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
กำรเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง (e-Learning) พร้ อมระบบห้ องเรี ยนเสมื อน (Visual Class Room) รวมทั้ ง กำรให้ บ ริ ก ำร
ผู้ประกอบกำรและประชำชนภูมิภำค รวม 195,158 รำย โดยให้บริกำรคำขอจดทะเบียน 166,389 รำย และ
บริ กำรให้ คำปรึ กษำในกำรประกอบธุร กิจ จำนวน 28,769 รำย เช่น ด้ำนบัญชีธุรกิจ งบกำรเงิน และข้อมูล
ประกอบธุรกิจ เป็นต้น
5. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพองค์กร โดยบุคลำกรจำนวน 2,608 รำย ได้รับ
กำรฝึกอบรม/สัมมนำต่ำงๆ เช่น กำรพัฒนำผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง (MOC’s Leader) อำทิ หลักสูตรนักบริหำรกำร
พำณิชย์ระดับสูง (นพส.) และหลักสูตรนักบริหำรกำรพำณิชย์ระดับกลำง เป็นต้น กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำพำณิชย์
(SMART MOC) โดยจัดอบรมหลักสูตร “กำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกในกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่สินค้ำชุมชน รุ่น2” กำรพัฒนำสมรรถนะและทักษะควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน (Skill Sets)
เพื่อพัฒนำทักษำะด้ำนต่ำงๆ เช่น ภำษำต่ำงประเทศ ดิจิทัล กำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรขึ้นตำแหน่งส ำคัญ
(Successor) และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร (Ecosystem : Life Long Learning)
6. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดำเนินโครงกำรพัฒนำจิตสำนึกและควำม
เข้ ม แข็ ง ของกลไกต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต กระทรวงพำณิ ช ย์ เพื่ อ สร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ให้ มี ค วำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และเพิ่ ม
ประสิทธิภำพของกลไกป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ซึ่งมีบุคลำกรของกระทรวงพำณิชย์ได้รับกำรสร้ำง/พัฒนำ
จิตสำนึกให้มีควำมตระหนั กรู้ในกำรป้ องกันกำรทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยกำรสัมมนำเครื อ ข่ำย
คุณธรรมจิตอำสำเพื่อสำธำรณประโยชน์ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย MOC Watch Dog
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำย MOC Zero Corruption ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมกำรทุจริต
โดยส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ เช่น กำรอบรมพัฒนำระบบรำชกำรให้เกิดควำมโปร่งใส กำรให้ควำมรู้กฎหมำย
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เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รั ปชัน
กระบวนกำรตรวจสอบกำรทุจริตในองค์กร เพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของกระทรวงพำณิชย์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นต้น โดยมีจำนวนบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมรวม 5,372 รำย คิดเป็นร้อยละ 93.84
ของ
บุคลำกรทั้งหมดของกระทรวงพำณิชย์ ส่งผลให้การประเมิน ITA ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.12 จากปี 2560
ร้อยละ 85.64
------------------------กองยุทธศำสตร์และแผนงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
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