
รายงานผลการด าเนินงานส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  
ปีงบประมาณ 2564 

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
--------------------- 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ มีภำรกิจส ำคัญในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงพำณิชย์
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจกำรค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัยและพร้อมส ำหรับกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรประชำชน รวมทั้งพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือยกระดับสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทั้งนี้ 
ในปีงบประมำณ 2564 (ตุลำคม 2563 – กันยำยน 2564) มีผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญ ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค 
1.1 การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการค้าให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในภูมิภาค  รวม 

1,162 รำย เกิดมูลค่ำ 557.0019 ล้ำนบำท อำทิ งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำพร้อมเจรจำธุรกิจด้วยระบบ 
Online Business Matching มหกรรมสินค้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดเมืองรอง “มหกรรมข้ำวหอม
มะลิอีสำน Esan Hom-mali Rice Expo 2021” และจัดงำน “ตลำดพำณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชำยแดนอีสำน 
สู้ Covid-19” รวมทั้งจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์/สินค้ำ ผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมมีรำยได้เพ่ิมขึ้น จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้และสร้ำงเครือข่ำยกำรค้ำ    
แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจชุมชนตำมภูมิภำคต่ำงๆ รวม 4,083 รำย 

1.2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้าจังหวัด สินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค  รวม 
3,900 ครั้ง อำทิ ข้ำวเปลือกหอมมะลิ ข้ำวเปลือกเหนียว ยำงพำรำ สัปปะรด มันส ำปะหลัง หน้ำกำกอนำมัย     
เจลล้ำงมือ แอลกอฮอล์ ผัก ผลไม้ สินค้ำอุปโภคบริโภค ฯลฯ 

1.3 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกร ภายในจังหวัดและ
นอกจังหวัด โดยใช้กลไกของส านักงานพาณิชย์จังหวัดให้เป็นเซลส์แมนจังหวัด  เกิดมูลค่ำกำรค้ำรวม 
3,773.59 ล้ำนบำท อำทิ เชื่อมโยงสินค้ำเกษตรปลอดภัยกับห้ำงสรรพสินค้ำท็อปส์ ซุปเปอร์มำร์เก็ต               จ.
เพชรบูรณ์ น ำผู้ประกอบกำรร่วมลงนำมข้อตกลงมันส ำปะหลังกับกลุ่มเกษตรกร ฯลฯ ด ำเนินกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร กำรดูแลค่ำครองชีพของประชำชนในภูมิภำค รวมถึงกำรดูแลรำคำสินค้ำให้
เกิดควำมเป็นธรรมทำงกำรค้ำ  

2. ติดตาม เตือนภัย และแก้ไขปัญหาทางการค้าในต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนและแก้ไขปัญหำกำรค้ำ 
รวมทั้ง เข้ำร่วมประชุมเจรจำก ำหนดท่ำทีในเวทีต่ำงๆ ดังนี้ 

2.1 ติดตามความคืบหน้าการด าเนินนโยบายการค้า และประเด็นการค้าที่ส าคัญ  อำทิ นโยบำย
กำรค้ำสหรัฐฯ ภำยใต้กำรใช้มำตรำ 232 ของสหรัฐอเมริกำ ควำมตกลง RCEP กับประโยชน์ในด้ำนกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศที่สอดรับกับนโยบำยกำรเปิดกว้ำงทำงกำรค้ำของจีน กำรออกระเบียบแก้ไขปริมำณโควตำภำษี
สินค้ำเกษตรบำงรำยกำรของสหภำพยุโรป  มำตรกำรป้องกันฉุกเฉินส ำหรับกำรน ำเข้ำอำหำรแช่แข็งท่ีตรวจพบเชื้อ 
COVID-19 ของจีน มำตรกำรบริหำรพิเศษส ำหรับกำรค้ำบริกำรข้ำมพรมแดนในเมืองท่ำกำรค้ำเสรีไห่หนำน     

2.2 เข้าร่วมประชุมเจรจาในเวทีต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวม 250 ครั้ง อำทิ ประชุม
คณะกรรมำธิกำรถำวรว่ำด้วยกฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ 
(SCT) ณ นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิสเซอแลนด์ ประชุมระดับเจ้ำหน้ำที่อำวุโสไทย-สหภำพยุโรป (Thai-EU SOM) 
เ พ่ือติดตำมท่ำทีไทยต่อกำรฟ้ืนกำรเจรจำ FTA ไทย-สหภำพยุโรป กำรประชุม ASEAN Brussels Sub-
Committee on Trade  กำรประชุมสัมมนำกับ EU-ASEAN Business Council  ประชุมเรื่องกำรอ ำนวยควำม
สะดวกทำงกำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำภำยใต้ WTO กำรประชุมเชิงเทคนิคเรื่องกำรเก็บส ำรองสินค้ำเกษตรเพ่ือ
ควำมมั่นคงทำงอำหำร สัมมนำ FTA – EFTA กับโมเดลเศรษฐกิจหลังใหม่หลัง COVID-19 
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 3. พัฒนาองค์กรและบุคลากรใหมี้ขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 
 3.1  องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 

1) พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน
ต่างๆ ที่ก าหนด โดยได้ประเมินมำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) มีหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 
GECC ประจ ำปี พ.ศ.2564 จ ำนวน 21 แห่ง อำทิ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ชัยนำท 
ปัตตำนี เพชรบุรี แพร่ มุกดำหำร รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจ ำกระทรวงฯ    
(ค.ต.ป.) เพ่ือพิจำรณำข้อมูลรำยละเอียดและควำมเสี่ยงของแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงพำณิชย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 7 โครงกำร ภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบย่อย       
2 ประเด็น คือ 1) กำรส่งเสริมและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสินค้ำเกษตร และผลิตภัณฑ์ 2) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรรำย
ย่อยเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก รวมทั้งตรวจติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรหน่วยงำน สังกัด พณ. 
ส่วนภูมิภำค (76 จังหวัด) อำทิ รำชบุรี กำญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครำม 
สมุทรสำคร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เป็นต้น ตรวจติดตำมแผนงำน/โครงกำร (12 โครงกำร) อำทิ โครงกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและพัฒนำศักยภำพทำงกำรค้ำธุรกิจชุมชน (MOC Biz Club)  โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพสินค้ำ
เกษตรนวัตกรรมไทยเพ่ือกำรต่อยอดเชิงพำณิชย์ โครงกำรส่งเสริมสินค้ำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) อัตลักษณ์สินค้ำ
พ้ืนถิ่นเพ่ิมมูลค่ำสู่สำกล โครงกำรพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และสินค้ำชุมชน รวมทั้งตรวจรำชกำรแบบ
บูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี (16 จังหวัด) อำทิ สุพรรณบุรี เชียงใหม่ พะเยำ สงขลำ กระบี่ นรำธิวำส 
สระบุรี อุบลรำชธำนี ยโสธร ศรีษะเกษ  

2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ จ านวน 2,766 ราย (เป้าหมายทั้งปี  1,400 ราย) 
โดยจัดอบรมให้ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนในระดับมืออำชีพด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรจดทะเบียนนิติบุคคล
กำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำ และทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมทั้งกำรเงินและกำรคลังภำครัฐ อำทิ กำรจัดท ำ TOR และแนวทำง   
กำรพิจำรณำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ และทักษะด้ำนดิจิทัลเป็นรัฐบำลดิจิทัลผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning)  เป็นต้น  

3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
บุคลำกรทุกระดับ วำงระบบ พัฒนำกลไกป้องกันกำรทุจริต ลดกำรใช้ดุลยพินิจ มีกำรจัดอบรมพัฒนำเชิงรุก     
กำรป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมให้แก่บุคลำกรกระทรวงพำณิชย์ รวม 1,851 รำย อำทิ อบรม
ให้ควำมรู้ ชี้แจงแนวทำงเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ข้ำรำชกำร
บรรจุใหม่ และเครือข่ำยผู้ประสำนงำน (Focal Point) ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรส่งเสริมกำรคุ้มครอง
จริยธรรมของหน่วยงำน รวมทั้งจัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “กฎหมำยว่ำด้วยควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
และควำมผิดของพนักงำนในหน่วยงำนของรัฐ” ประชุมยกระดับกำรท ำงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 2564  สร้ำงกำรรับรู้ของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน ตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยใน ( internal) เพ่ือให้บุคลำกรได้รับทรำบและเข้ำใจ
วิธีกำรประเมิน รวมถึงสื่อสำรให้เกิดกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงทั่วถึง และรณรงค์เผยแพร่นโยบำย มำตรกำร กิจกรรม
กำรด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อคะแนนในภำพรวมที่จะสะท้อนภำพลักษณ์ของ
องค์กรในด้ำนคุณธรรม และควำมโปร่งใสฯ ผ่ำนระบบ Zoom  ทั้งนี้ ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 93.15 

4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ เพ่ิมประสิทธิภำพระบบให้บริกำรและกำร
บริหำรงำนของกระทรวงพำณิชย์และยกระดับกระบวนงำนที่ให้บริกำรเป็นดิจิทัล ได้แก่ บริกำร MOC Account 
เพ่ือเชื่อมบริกำรต่ำง ๆ บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรพำณิชย์อัจฉริยะ (Chat intelligence) บริกำร MOC Business Info 
ระบบ MOC Statistic Dashboard และระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำกลำงของกระทรวง (Backend System)   
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นอกจำกนี้ มีผู้รับบริกำรผ่ำนศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงพำณิชย์ในส่วนกลำง จ ำนวน 23,193 รำย 
และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ สำยด่วน 1203 Call Center  GECC 1111              
สื่อโทรทัศน์ สื่อโซเชียล สื่อวิทยุ เว็บไซต์กระทรวงพำณิชย์ (www.moc.go.th) แอพพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลข่ำวสำร
ภำครัฐ (G-News)  Facebook  เป็นต้น จ ำนวน 2,713 ครั้ง รวมทั้ง การอ านวยความสะดวกและความเป็นธรรม
ทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่  โดยบริกำรจดทะเบียนธุรกิจ 143,190 รำย/ค ำขอ บริกำร
ให้ค ำปรึกษำในกำรประกอบธุรกิจ 61,900 รำย รวม 205,090 รำย บริการข้อมูลการค้าผ่านศูนย์ข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าจังหวัด มีผู้ใช้บริกำร 1,021,102 รำย 
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กองยุทธศำสตรแ์ละแผนงำน 
กลุ่มงำนติดตำมและประเมนิผล 
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