
ผลการด าเนินงานส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) 

--------------------- 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ มีภำรกิจส ำคัญในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงพำณิชย์

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจกำรค้ำทั้งในและต่ำงประเทศ พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีควำมทันสมัยและพร้อมส ำหรับกำรท ำงำนและกำรให้บริกำรประชำชน รวมทั้งพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือยกระดับสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ทั้ งนี้ 
ในปีงบประมำณ 2565 (ตุลำคม 2564 – กันยำยน 2565) มีผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญ ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในภูมิภาค 
              1.1 การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการค้าให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการในภูมิภาค รวม 9,398 รำย 

เกิดมูลค่ำกำรค้ำรวมทั้งสิ้น 2,364.58 ล้ำนบำท (เป้ำหมำย 500 ล้ำนบำท) อำทิ จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
งำน “Northern Product Expo 2022” มนต์เสน่ห์วิถี ของดี 17 จังหวัดภำคเหนือ งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ 
สิ่งทอ เกษตรแปรรูป สมุนไพร และสินค้ำอ่ืนๆ เพ่ือเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำปลอดภัย
อินทรีย์ ในงำนสถำปนำจังหวัดยโสธร ประจ ำปี 2565  "สะออน 50 ปี ศรียโสธร" งำนแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ
ชำยแดนภำคตะวันออกกับประเทศกัมพูชำ งำน "มหกรรมซีฟู้ด จังหวัดตรัง : Trang Seafood Festival"         
งำนเที่ยวสงขลำกับปลำกะพง 3 น้ ำ Seafood Festival งำนสุดยอดของดี สีสันชำยแดนบูรพำ งำน “Southern 
Next Global 2022” งำน “The Large South ตลำดผลไม้และของดีชำยแดนใต้ จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า 
(  Business Matching) งำน “Central to Eastern Business Marching 2022” งำน B2B SMEs Thailand – 
Combodia 2022 เจรจำธุรกิจออนไลน์ อำทิ งำน “Songkhla Southern Bazzar Online Business Matching” 
เจรจำธุรกิจออนไลน์กับผู้ประกอบกำรเมืองทวำย กลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชำ ลำว เมียนมำ เวียดนำม และกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลำง ซำอุดิอำระเบีย สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ อิสรำเอล และอิหร่ำน เชื่อมโยงตลาดในประเทศ 
งำน "เกษตรแฟร์ พญำแล เฟสติวัล" งำน "Connecting to the Northeastern 2022" งำน “ช้อปของเด่น        
กินของดีที่มำระแม” เชื่อมโยงจุดจ าหน่ายสินค้าชุมชน กำรเชื่อมโยงเจรจำซื้อ - ขำย “ส้มเขียวหวำน” ระหว่ำง
กลุ่มเกษตรกรวิสำหกิจชุมชนผู้ปลูกส้มเขียวหวำนจังหวัดน่ำนและแพร่กับห้ำงค้ำปลีก ค้ำส่ง ได้แก่ ท้อปซุปเปอร์
มำร์เก็ต เดอะมอลล์ โลตัส และบิ๊กซี เชื่อมโยงด้ำนกำรตลำดสินค้ำยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ อำหำรทะเลแปรรูป 
และสินค้ำอัตลักษณ์ชุมชน งำน E-SAN BUSINESS MATCHING เชื่อมโยงกำรตลำดสินค้ำผลไม้ ผักปลอดสำรพิษ      
จัดโครงกำรพำณิชย์จับคู่ช่วย “หมู - ข้ำว” ระหว่ำงผู้ประกอบกำร จ.นครสวรรค์ และ จ.นครนำยก เชื่อมโยง
กำรตลำดและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำคเหนือ งำน “สุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสู่กำรค้ำยุคดิจิตอล”  

1.2 ลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์การค้าจังหวัด สินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค รวม 8,257 
ครั้ง อำทิ ข้ำวเปลือก ผัก ผลไม้ เนื้อสุกร เนื้อไก่ น้ ำมันพืช บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป หน้ำกำกอนำมัย ชุดตรวจโควิด      
ฟ้ำทะลำยโจร ฯลฯ 

1.3 เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกร โดยให้ส ำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดเป็นเซลส์แมน จัดหำตลำดและช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทั้งในและนอกพ้ืนที่ รวมทั้งเชื่อมโยงกำรค้ำกับ
ผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศ อำทิ  สินค้ำเกษตรแปรรูป สินค้ำเกษตรอินทรีย์ ข้ำว ผักและผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ 
สินค้ำมันส ำปะหลังดัดแปลง เครื่องจักรกลกำรเกษตร ฯลฯ  เกิดมูลค่ำกำรค้ำรวม 4,788.59 ล้ำนบำท 
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2. ติดตาม เตือนภัย และแก้ไขปัญหาทางการค้าในต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนและแก้ไขปัญหำกำรค้ำ 
รวมทั้ง เข้ำร่วมประชุมเจรจำก ำหนดท่ำทีในเวทีต่ำงๆ ดังนี้ 

2.1  ติดตามความคืบหน้าการด าเนินนโยบายการค้า และประเด็นการค้าที่ส าคัญ อำทิ กำรบังคับ
ใช้ควำมตกลงทำงกำรค้ำเสรีของสหภำพยุโรป กำรเติบโตของธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสหภำพยุโรป จีนปรับ
ลดรำยกำรข้อจ ำกัดและข้อห้ำม (negative list) ส ำหรับกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ  มำตรกำรคว่ ำบำตรทำง
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ต่อรัสเซีย กำรด ำเนินมำตรกำรขึ้นภำษีน ำเข้ำสินค้ำจำกจีนภำยใต้มำตรำ 301 ของสหรัฐฯ
ควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและเทคโนโลยีระหว่ำงสหรัฐฯและสหภำพยุโรปภำยใต้กรอบ Trade and Technology 
Council (TTC)  คณะกรรมกำรด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศของสหรัฐสภำยุโรป (INTA) เห็นชอบร่ำงท่ำทีต่อ
แนวทำงเจรจำ TSD ใหม ่

2.2 เข้าร่วมประชุมเจรจาในเวทีต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์  รวม 171 ครั้ง อำทิ ประชุม
คณะกรรมกำรด้ำนกำรค้ำอำเซียน ประชุมกับผู้แทนฝ่ำยกำรพำณิชย์ของสถำนเอกอัครรำชทูตออสเตรเลีย 
เกี่ยวกับด้ำนกำรค้ำและควำมตกลง RCEP ประชุมกับภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือประเมินแนวทำงกำรใช้
ประโยชน์จำกเส้นทำงรถไฟ ลำว-จีน ประชุมคณะอนุกรรมกำรกฎระเบียบกำรค้ำและพหุภำคี ประชุมคณะท ำงำน
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงไทยและสหภำพยุโรป ประชุมหำรือข้อเสนอกำรจัดท ำช่องทำงสีเขียว (Green 
Lane) ระหว่ำงไทยกับสำธำรณรัฐประชำชนจีน ประชุมหำรือกับ AWEX เกี่ยวกับโอกำสกำรลงทุนในเขตวัลโลเนีย 

 3. พัฒนาองค์กรและบุคลากรใหมี้ขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 
 3.1  องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 

1) พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
มาตรฐานต่างๆ ที่ก าหนด โดยเข้ำรับกำรประเมินมำตรฐำนศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) มีหน่วยงำนที่ผ่ำนกำร
รับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก (GECC) ประจ ำปี พ.ศ.2565 จ ำนวน 25 แห่ง อำทิ 
ศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดมหำสำรคำม 
ล ำพูน สงขลำ กำญจนบุรี กำฬสินธุ์ ชัยภูมิ รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลประจ ำ
กระทรวงฯ (ค.ต.ป.) เพ่ือพิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงพำณิชย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ภำยใต้ประเด็นกำรตรวจสอบย่อย 2 ประเด็น คือ 1) ประเด็น
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรนอกสถำนที่ตั้งหรือกำรท ำงำนที่บ้ำน (Work From Home) ของส่วนรำชกำร     
2) ประเด็นกำรสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจและสังคมจำกผลกระทบของโรคโควิด-19 ประกอบด้วยกำรตรวจ
ติดตำม 3 โครงกำร ได้แก่ (1) โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำรดิจิทัลภำครัฐรองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ ( New 
Normal) ของกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ (2) โครงกำรพัฒนำระบบตรวจสอบถิ่นก ำเนิดสินค้ ำแบบไร้กระดำษ 
(ROVERs) ของกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ (3) โครงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำในรูปแบบดิจิทัล 
(โครงกำรย่อยกำรพัฒนำกำรสืบค้นฐำนข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญำประดิษฐ์ (AI) และเพ่ิมประสิทธิภำพ        
กำรให้บริกำรด้วยระบบให้ค ำปรึกษำทำงไกล) ของกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ และจัดอบรม “กำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ” เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) และเกณฑ์กำรประเมินสถำนะของหน่วยงำนในกำรเป็น
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ระบบรำชกำร ๔.๐ รวมทั้งตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี (12 จังหวัด) อำทิ สุรินทร์ 
อุบลรำชธำนี สตูล ปรำจีนบุรี ปทุมธำนี สุรำษฎร์ธำนี ตรัง สุพรรณบุรี เพชรบุรี 

2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ จ านวน 2,434 ราย (เป้าหมาย 800 ราย)    
โดยจัดอบรมให้ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนในระดับมืออำชีพด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนกำรปฏิบัติงำน / กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง / หลักสูตร Leadership for Leader : 
พำณิชย์จังหวัด หลักสูตรกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ศ. 
2542 หลักสูตรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Certificate in Public Procurement : e-CPP) หลักสูตรกำรเชื่อมโยงกำรตลำดภูมิภำคกับต่ำงประเทศส ำหรับ
ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด หลักสูตรกำรสร้ำงควำมตระหนักเพ่ือเตรียมควำมพร้อมองค์กรในกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

3) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลำกรทุกระดับ วำงระบบ พัฒนำกลไกป้องกันกำรทุจริต ลดกำรใช้ดุลยพินิจ มีกำรจัดอบรม
พัฒนำเชิงรุก กำรป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมให้แก่บุคลำกรกระทรวงพำณิชย์ รวม 2,305 รำย 
อำทิ อบรมข้ำรำชกำรใหม่ โดยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนป้องกันกำรทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 
ร่วมงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศไทย) ประจ ำปี 2565 ของส ำนักงำน ป.ป.ช. ภำยใต้แนวคิด “Zero 
Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต” จัดอบรมให้ควำมรู้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเรื่องกรณีศึกษำคดีทุจริต“ทุจริต 
ปิดฉำกชีวิตข้ำรำชกำร” ส่งเสริมและให้ควำมรู้แก่หน่วยงำนใน สป.เป็นหน่วยงำนพำณิชย์คุณธรรม และสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร MOC Zero Corruption ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก รวมทั้งจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริต ทั้งนี้ ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 95.78 

4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ เพ่ิมประสิทธิภำพระบบให้บริกำร
และกำรบริหำรงำนของกระทรวงพำณิชย์และยกระดับกระบวนงำนที่ให้บริกำรเป็นดิจิทัล โดยพัฒนำระบบอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรรับสมัครเข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ และโมบำยแอพพลิเคชัน พร้อมทั้งวำงโครงสร้ำง
คลังข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ด้ำนผู้รับบริกำรกระทรวงพำณิชย์ อำทิ เชื่อมโยงข้อมูลด้ำนกำรค้ำกับหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกกระทรวง ระบบสืบค้นผู้รับบริกำรและประวัติผู้รับบริกำรของหน่วยงำนในสังกัด ระบบ
แสดงผลข้อมูล Big Data ในรูปแบบ Dashboard เพ่ือใช้วิเครำะห์ศักยภำพผู้ประกอบกำร ส ำหรับจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภำพระบบให้บริกำรและกำรบริหำรงำนของกระทรวงพำณิชย์และ
ยกระดับกระบวนงำนที่ให้บริกำรเป็นดิจิทัล ได้แก่ ระบบฐำนข้อมูลสินค้ำเกษตรและตลำดดิจิทัลเพ่ือกำรบริกำร
ประชำชน (เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด) โดยด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสินค้ำเกษตรดิจิทัลเพ่ือกำรบริกำร
ประชำชน พัฒนำ Web Application / Mobile Application ให้บริกำรข้อมูลสินค้ำเกษตร ตลำดชุมชน ตลำด
ต้องชม ฯลฯ 
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นอกจำกนี้ กำรให้บริกำรผ่ำนศูนย์บริกำรประชำชนกระทรวงพำณิชย์ในส่วนกลำง มีผู้เข้ำรับบริกำร 
จ ำนวน 16,128 รำย และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ สำยด่วน 1203 Call Center  
GECC 1111  สื่อโทรทัศน์ สื่อโซเชียล สื่อวิทยุ เว็บไซต์กระทรวงพำณิชย์ (www.moc.go.th) แอพพลิเคชั่นแจ้ง
ข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐ (G-News) Facebook เป็นต้น จ ำนวน 1,656 ครั้ง รวมทั้ง การอ านวยความสะดวกและ
ความเป็นธรรมทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่  โดยบริกำรจดทะเบียนธุรกิจ 185,013 รำย 
บริกำรให้ค ำปรึกษำในกำรประกอบธุรกิจ 70,638 รำย รวม 255,651 รำย บริการข้อมูลการค้าผ่านศูนย์ข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าจังหวัด มีผู้ใช้บริกำร 2,638,165 รำย 

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