ผลการดาเนินงานสาคัญของสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ประจาปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
---------------สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ มีภำรกิจสำคัญในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงพำณิชย์
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจกำรค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัยและพร้อมสำหรับกำรทำงำนและกำรให้บริกำรประชำชน รวมทั้งพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่ อยกระดับสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทั้งนี้
ในปีงบประมำณ 2563 (ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563) มีผลกำรดำเนินงำนสำคัญ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรในพื้นที่ได้รับกำร
พัฒนำอำชีพและมีรำยได้เพิ่มขึ้น โดยพัฒนำศักยภำพเพื่อก้ำวสู่กำรเป็นเกษตรกรนักกำรตลำดมืออำชีพ รวม
354 รำย และมีช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำเพิ่มขึ้นจำกกำรเข้ำร่วมงำนแสดง/จำหน่ำยสินค้ำ อำทิ งำนจำหน่ำย
สินค้ำผลไม้ เกษตร/เกษตรแปรรู ป สินค้ำ GI OTOP/SMEs สินค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำร กลุ่มผู้ผลิ ต
ผู้ประกอบกำร งำนจำหน่ำยสินค้ำธงฟ้ำรำคำประหยัด เป็นต้น โดยมีผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเชื่อมโยง
กำรค้ำและเจรจำธุรกิจ 112 รำย เกิดมูลค่ำกำรค้ำกว่ำ 21.28 ล้ำนบำท
2. การสร้ า งความเข้ม แข็งให้เ ศรษฐกิจ การค้า ในส่ วนภู มิภ าค โดยขับเคลื่ อนเศรษฐกิจฐำนรำก
ผ่ำนโครงกำรของกลุ่มจังหวัด 6 ภำค (รวม 11 โครงกำร) และโครงกำรร่วมค้ำประชำรัฐชุมชน มี ผู้ประกอบกำร
ชุมชน/เกษตรกรได้รับกำรอบรม สัมมนำ พัฒนำศักยภำพ รวม 4,091 รำย สำมำรถจำหน่ำยสิ นค้ำได้เพิ่มขึ้น
โดยเข้ำร่วมงำนแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ อำทิ งำนมหกรรมสินค้ำเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภำคเหนือ 17
จังหวัด งำน "Lopburi Farmer Market หมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์ อำหำรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์จังหวัดลพบุรี"
งำน E-san Organic & Natural Shop เป็นต้น เกิดมูลค่ำกำรค้ำรวม 432.39 ล้ำนบำท และสำมำรถเจรจำจับคู่
ธุรกิจ รวม 20 คู่
3. ติดตาม เตือนภัย และแก้ไขปัญหาทางการค้าในต่างประเทศ
3.1 ติ ด ตามความคื บ หน้ า การด าเนิ น นโยบายการค้ า และประเด็ น การค้ า ที่ ส าคั ญ อำทิ
ผลกระทบของสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ – จีนต่อไทย ผลกระทบของ COVID-19 ต่อนโยบำยกำรค้ำสหรัฐฯ
ผลกระทบของ COVID-19 ที่มีต่อกำรค้ำของสหภำพยุโรป มำตรกำร AD/SG ของสหภำพยุโรป ผลกระทบจำก
COVID-19 ต่อเศรษฐกิจในภูมิภำคและควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกำรค้ำระหว่ำงจีนและประเทศต่ำงๆ
3.2 เข้า ร่วมประชุมเจรจาในเวทีต่างๆ จำนวน 204 ครั้ง อำทิ ประชุมคณะมนตรีใหญ่และ
องค์กรระงับข้อพิพำท (DSB) ขององค์กำรกำรค้ำโลก (WTO) ประชุมคณะกรรมกำรต่ำงๆ ขององค์กำรทรัพย์สิน
ทำงปัญญำโลก (WIPO) ประชุมคณะกรรมกำรอำเซียนประจำสหประชำชำติ ประชุมระดับเจ้ำหน้ำที่อำวุโสไทยสหภำพยุโรป
4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล
4.1 องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน
และบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับมำตรฐำนต่ำงๆ ที่กำหนด โดยได้รับรองมำตรฐำนศูนย์
รำชกำรสะดวก (GECC) ด้ำนศูน ย์ บ ริ กำรประชำชน ทั้งส่ ว นกลำงและภู มิภ ำค 16 แห่ ง ได้แก่ ศูนย์บริก ำร
ประชำชนกระทรวงพำณิช ย์ ส ำนั กงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิช ย์จังหวัดฉะเชิงเทรำ ภูเก็ต

มุกดำหำร สมุทรปรำกำร สุรำษฎร์ธำนี อุดรธำนี อุบลรำชธำนี สงขลำ เชียงใหม่ ชุมพร มหำสำรคำม สมุทรสำคร
ตำก พิษณุโลก และนครพนม
ทั้งนี้ ปี 2563 มีสำนักงำนพำณิชย์จังหวัดผ่ำนกำรคัดกรองเอกสำรใบสมัคร 7 แห่ง ได้แก่
ศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงพำณิชย์จังหวัดขอนแก่น เชียงรำย น่ำน พะเยำ พิจิตร แม่ฮ่องสอน และลำพูน
รำงวัลเลิศรัฐของสำนักงำน ก.พ.ร. โดยได้รับรำงวัลเลิศรัฐ สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
รำงวัลสัมฤทธิ์ผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จำกกำรดำเนินโครงกำรสกลนครเมืองแห่งครำม
ธรรมชำติ จังหวัดสกลนคร และกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำจังหวัดให้เข้มแข็งผ่ำนกลไก MOC Biz Club จังหวัด
อุดรธำนี และรำงวัลเลื่องลือขยำยผล (Participation Expanded) จำกกำรดำเนินกำรต้นแบบโครงกำรส่งเสริม
กำรตลำดกรีนมำร์เก็ตแบบบูรณำกำร ใช้กำรตลำดนำ สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดอำนำจเจริญ และจังหวัดสุรินทร์
ทั้งนี้ ปี 2563 ผลงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินรำงวัลกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ประเภทรำงวัลเลื่องลือขยำยผล
(Participation Expanded) 3 ผลงำน ได้แก่ (1) โครงกำรส่งเสริมอำชีพผ้ำฝ้ำยยกดอกทอมือจำกสีธรรมชำติ
กลุ่ มผู้ สู งอำยุ บ้ ำนก้อทุ่ง ส ำนั กงำนพำณิช ย์จังหวัดล ำพูน (2) กำรพัฒ นำเพื่อยกระดับ กำรผลิ ตสิ น ค้ำ ให้ ไ ด้
มำตรฐำน GI “ผ้ำหมักโคลนหนองสูง ” สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดมุกดำหำร และ (3) โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ชุมชนสร้ำงรำยได้ “แปจ่อเขียวแม่สอด” สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดตำก สำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ (PMQA) โดยดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กำรที่ผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบแล้ว
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สมรรถนะ รวมถึงมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้ภาษา และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนให้สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ และปรับตัวพร้อมรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงตำมวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) จำนวน 1,559 รำย อำทิ หลักสูตรข้ำรำชกำรที่ดี รุ่นที่ 29
กำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรเพื่อสร้ำงนวัตกรรมกำรบริหำรงำนภำครัฐ รุ่นที่ 3 นักบริหำรกำรพำณิชย์
ระดับกลำง รุ่นที่ 32 เป็นต้น นอกจำกนี้บุคลำกรกระทรวงพำณิชย์ได้รับกำรพัฒนำทักษะผ่ำนระบบออนไลน์
มำกกว่ำ 1,000 รำย
4.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้ำรำชกำร/บุคลำกรมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
พัฒนำจิตสำนึกและควำมเข้มแข็งของกลไกต่อต้ำนกำรทุจริต และสำมำรถยกระดับควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต อำทิ ร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์ รัปชัน ประชุมเพื่อยกระดับกำรทำงำนให้ เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส รวม 1,364 รำย ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของ พณ. ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 86.23 กำรป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม มี
ระบบช่วยในกำรติดตำมงำน รวม 6 ระบบ อำทิ ระบบบันทึกกำรดำเนินกำรต่อข้อร้องเรียน มำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนประจำปี 2563 เป็นต้น
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสำรสนเทศของกระทรวงพำณิชย์ให้ได้มำตรฐำนที่กำหนด
และมีระบบกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศสู่กำรเป็นองค์กรดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงรูปแบบและช่องทำง
ให้มีควำมหลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก กว้ำงขวำง รวดเร็วและครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำย
จำนวน 4 ระบบ อำทิ
1) จั ด ท ำระบบ “สมำร์ ท โชห่ ว ยเดลิ เ วอรี่ ” บริ ก ำรข้ อ มู ล ค้ น หำร้ ำ นโชห่ ว ยใกล้ บ้ ำ น เพื่ อ ให้
ประชำชนทรำบข้อมูลร้ำนค้ำในกำรสั่งซื้อสินค้ำหรือเลือกใช้ร้ำนค้ำที่มีบริกำรส่งถึงบ้ำนในช่วงกักตัวรับมือกับกำร
ระบำดของโควิด -19 รวมทั้งยกระดับร้ำนโชห่วยให้ปรับตัวสู่โลกออนไลน์มำกขึ้น ผ่ำนเว็บไซต์ (1) https://

สมำร์ทโชห่วยเดลิเวอรี่.moc.go.th ของกระทรวงพำณิชย์ (2) Line Chatbot ของ DGA (@dgachatbot) และ
(3) QR Code ปัจจุบันมีร้ำนค้ำอยู่บนแพลตฟอร์ม “สมำร์ทโชห่วยเดลิเวอรี่ ” จำนวน 2,677 ร้ำนค้ำ และมี
ร้ำนค้ำที่มีบริกำรส่งสินค้ำ จำนวน 183 ร้ำนค้ำ
2) จั ดทำ “Dashboard ผลไม้ ” 9 ชนิด ได้แก่ มะม่ว งส่ งออก มังคุด ล ำไย ทุเรียน ลิ้ นจี่ เงำะ
ลองกอง สับปะรด และมะพร้ำว ผ่ำนเว็บไซต์ https://dashboardagri.moc.go.th เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำรในกำรบริหำรจัดกำรผลไม้ออกสู่ตลำดตำมฤดูกำล รวมทั้งเชื่อมโยงสินค้ำ (ผลไม้) จำกแหล่งผลิตเกิน
ควำมต้องกำรกระจำยไปยัง จังหวัดปลำยทำง โดยให้สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดบันทึก ข้อมูลในระบบ อำทิ ช่วง
ผลผลิตออกสู่ตลำด กำลังกำรผลิตของโรงงำนแปรรูป กำรบริโภคในจังหวัด ติดตำมข้อร้องเรียน เป็นต้น เผยแพร่
บน Dashboard สินค้ำเกษตรของกระทรวงพำณิชย์
3) จัดทำแผนที่แจ้งจุดกำรจัดกิจกรรม “พำณิชย์ลดรำคำ ช่วยประชำชน Lot 4” ผ่ำนเว็บไซต์
กระทรวงพำณิชย์ (www.moc.go.th) เพื่อให้ประชำชนได้รับรู้และเข้ำร่วมกิจกรรมซื้อสินค้ำรำคำประหยัดได้
อย่ำงทั่วถึง
4) ปรั บ ปรุ ง แอพพลิ เ คชั่ น “Mobile Application MOC Life” เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกให้
ประชำชนเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร และบริกำรของกระทรวงพำณิชย์ เพิ่มเติมบริกำร “SMART โชห่วย” (จำกเดิมที่
มีบริกำร (1) ตรวจสอบรำคำสินค้ำเกษตร (2) ร้องเรียนรำค้ำสินค้ำที่ไม่เป็นธรรม (3) MOC News (4) ปฏิทิน
กิจกรรม (5) คู่มือบริกำรประชำชน (6) MOC Live TV (7) แผนที่พำณิชย์ (8) วิดีโอควำมรู้ (KM) และ (9)
Chat Online)
5) ปรับปรุงระบบจองคิวออนไลน์ (Q-Online) เพื่ออำนวยควำมสะดวกกำรให้บริกำรประชำชน
ของสำนักงำนพำณิชย์จังหวัดในช่วงวิกฤตกำรณ์ COVID-19 โดยเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรรองรับผู้มำใช้บริกำร
ของสำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด
นอกจำกนี้ มีผู้ รั บ บริ กำรผ่ ำ นศู นย์ บริ กำรประชำชนกระทรวงพำณิช ย์ ในส่ ว นกลำง จำนวน
27,276 รำย และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ สำยด่วน 1203 Call Center GCC
1111 สื่อโทรทัศน์ สื่อโซเชียล สื่อวิทยุ เป็นต้น จำนวน 1,961 ครั้ง รวมทั้ง การอานวยความสะดวกและความ
เป็นธรรมทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ โดยบริกำรจดทะเบียนธุรกิจ 131,453 รำย/คำ
ขอ บริกำรให้คำปรึกษำในกำรประกอบธุรกิจ 47,434 รำย รวม 178,887 รำย บริการข้อมูลการค้าผ่านศูนย์
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด มีผู้ใช้บริกำร 1,119,122 รำย
-------------------สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
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