
   วิสัยทัศน์
   เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างยัง่ยืนภายในปี 2565  

   พันธกิจ
   1. ส่งเสริมการใช้นวตักรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ 
   2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหล่ือมล้้า และยกระดับรายได้ของประเทศ
   3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธภิาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรับการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
   4. ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
   5. พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจดัการองค์กร

ฐานข้อมูล

 62 63 64 65 63 64 65
ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

ประเด็นที่ 1:  สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
    610  2,647  3,465  3,480  - พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ช่องทาง

การตลาด (พค.)
16.44 17.27 18.13 4 16.2 7.1.2

เร่งด่วน 6

 - สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางการค้า
ธรุกิจชุมชน (พค.)

7.20 7.56 7.94 4 16.2 7.1.2
เร่งด่วน 6

 - เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทย
เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจภูมิภาค (พค.)

27.72 29.11 30.56 4 16.2 7.1.2
เร่งด่วน 6

 - พัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2
 Online (B2C) (พค.)

12.79 13.01 13.66 4 16.2 7.1.2
เร่งด่วน 6

− โครงการหมูบ่้านท ามาค้าขาย (คน.) 13.64 17 21 2
4

3.1-3.5
16.1

5.3.3
7.1.2-3

 - โครงการส่งเสริมสินค้าส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ (GI) 
อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิน่เพิ่มมูลค่าสากล (ทป.)

34.4 37.84 41.62 2 3.1 5.3.4
7.1.1

 - โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวตักรรม
ไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (คต.)

10 20 30 2 3.1-3.5 5.3.4

    878  2,073  2,115  2,160 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (คน.)

− โครงการส่งเสริมตลาดอินทรีย์ (คน.) 52.51 57.76 63.53

− โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จ าหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน (Farm Outlet) (คน.)

10.28 11.31 12.44

2 3.1 5.3.4
7.1.1

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณชิย ์ปี พ.ศ. 2563-65

งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเปา้หมาย

เปา้หมายกระทรวง ตัวชีว้ัด แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

1.1 เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อย
ในชุมชนมีรายได้
เพิ่มขึน้/มูลค่าการค้า
เพิ่มขึน้

2. สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรส าคัญ ด้วยการใช้มาตรการสนับสนุน
ส่งเสริมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกรณีระหวา่งประเทศ พัฒนาระบบ
ตลาดที่เชือ่มโยงผลผลิตเกษตรถึงผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 
และอ านวยความสะดวกและพัฒนาระบบโลจสิติกส์การเกษตรที่มี
ประสิทธภิาพ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร สินค้า/ผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยส่งเสริมการแปรรูป สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ
ด้วยอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิน่ ทุนทางวฒันธรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
นวตักรรม ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีสมัยใหม่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่
รู้จกัและยอมรับ (คน. ทป.)

1. มูลค่าการค้าสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการส่งเสริมของ
กลุ่มเป้าหมาย (ล้าน
บาท) (คน. คต. ทป. สค.)

1. เพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยใน
ชุมชนในการเปน็ผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนา
ทักษะให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน สร้าง
โอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จ าเป็นต่อการยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการทั้งทางด้านเทคโนโลยี การบริหารจดัการ การตลาด แหล่ง
เงินทุน รวมทั้งส่งเสริมการเชือ่มโยงเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนในการ
แลกเปล่ียนข้อมูลและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธภิาพ (คน. 
คต. พค. ทป.)

เศรษฐกิจยุคใหม ่หมายถึง  เศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวตักรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยค้านึงถึงความยัง่ยืนทั้งในมิติ
สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งใช้จดุแข็งของประเทศ (ต้นทุนทางสังคมและวฒันธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญา
ท้องถิน่)  ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับรายได้ของประเทศ 
(ปรับปรุงจากนิยาม New Economy ของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ)

2. มูลค่าการค้าสินค้า
และบริการชุมชนที่
ได้รับการส่งเสริม (ล้าน
บาท) (คน. พค. ทป.)

 - โครงการส่งเสริมสินค้าส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ (GI) 
อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิน่เพิ่มมูลค่าสากล (ทป.)*
* เป็นโครงการที่สอดคล้องหลายแนวทาง

5.3.1
5.3.3-4
7.1.1

เร่งด่วน 4

2 3.1-3.5

1



ฐานข้อมูล

 62 63 64 65 63 64 65
ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเปา้หมาย

เปา้หมายกระทรวง ตัวชีว้ัด แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ส าคัญ (คน.)

2
4

− โครงการเพิ่มประสิทธภิาพและมาตรฐานของโรงสี
แบบครบวงจร (คน.)

7.5 8.25 9.075

 - โครงการส่งเสริมสินค้าส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ (GI) 
อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิน่เพิ่มมูลค่าสากล (ทป.)*
* เป็นโครงการที่สอดคล้องหลายแนวทาง

2 3.1 5.3.4
7.1.1

 - โครงการรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของ
ไทยทั้งตลาด (สค.)

28.11 28.7 28.7 2 5.1
16.2

5.2.2-3
5.9.2

3. มูลค่าการค้าของ
กลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค
 (ล้านบาท) (สป. 
หน่วยงานที่มีโครงการ
ภายใต้งบบูรณาการภาค)

200 163 200 250 แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค (กบภ.)
1. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชือ่มโยง
การค้าอนุภูมิภาค(ภาคเหนือ)
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก
ภาคกลาง (ภาคกลาง)
3. โครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ)
4. โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวนัออก
 (ภาคตะวนัออก)
5. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้เชือ่มโยงการค้า
โลก (ภาคใต้)

115 110 100 2 6.1 6. การพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจ
และการกระ
จา่ยความ

เจริญสู่ภูมิภาค

แผนบูรณาการแก้ปัญหาชายแดนใต้ (กบภ.)
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ 7.87  10     15     1 1.2 เร่งด่วน 9
โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (สคพ.) 4 4.8 5.76 2 6.1 6

50 50 50 50 − โครงการหมูบ่้านท ามาค้าขาย (คน.)*
* เป็นโครงการที่สอดคล้องหลายแนวทาง
− โครงการตลาดชุมชนเพื่อธรุกิจท้องถิน่ (คน.) 30.29 36.35 43.61

− โครงการเชือ่มโยงการท่องเที่ยวตลาดชุมชน (คน.) 23.56 25.92 28.51

3. ส่งเสริมการตลาดโดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต ส่งเสริมการเข้าถึง
ช่องทางการตลาดที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ จดักิจกรรม
ประชาสัมพันธสิ์นค้าเกษตร และสินค้า/บริการชุมชนเป้าหมาย (คน. สค. ทป.)

4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยบูรณาการการท างานของทุก
ภาคส่วน ในการยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ (สป. หน่วยงานที่มี
โครงการภายใต้งบบูรณาการภาค)

5. ส่งเสริม พัฒนากลไก บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
พ้ืนที/่ภูมิภาค และกระจายรายได้กลับสู่ชุมชน ผ่านการรวมตัวสมาชิกใน
ชุมชน อาทิ ร้านค้าชุมชน วสิาหกิจชุมชน วสิาหกิจเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) รวมทั้งยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน/ แหล่งการค้า เพื่อเป็น
ช่องทางจ าหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และเชือ่มโยงกับการท่องเที่ยว 
(คน.)

4. จ านวนตลาดชุมชน 
และวสิาหกิจชุมชน ที่
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา (แห่ง) (คน.)

5.	รายได้ของชุมชน/
ตลาด/วสิาหกิจชุมชนที่
ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา (ล้านบาท) (คน.)

ตัวชีว้ดัใหม่ ยังไม่มีค่าเป้าหมาย

3.1-3.5
5.1

16.2

7.1.2
7.1.3
7.2.2

5.4.1
7.1.1-7.1.2

7.2.2
7.3

เร่งด่วน 3

3.1-3.5
5.1

16.1-16.2

4
2

2



ฐานข้อมูล

 62 63 64 65 63 64 65
ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเปา้หมาย

เปา้หมายกระทรวง ตัวชีว้ัด แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

30 30 30 30 − โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ
ประชาชน (คน.)

136 149.6 164.6 4 17.1 เร่งด่วน 5

97 97.25 97.25 97.25 − โครงการก ากับดูแลสินค้าและบริการ และ
มาตรฐานชัง่ตวงวดั (คน.)

229.2 252.1 277.3 4 17.1 11.7.3

96.5 96.5 96.5 96.5

ประเด็นที่ 2:  ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ
 4,000 23,300 33,465  3,638  - พัฒนาหลักประกันทางธรุกิจสู่มาตรฐานสากล (พค.) 2.48 2.60 2.73 2 8.2  5.9.2

เร่งด่วน 6

 - โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการใช้
บริการด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับสู่ตลาดโลก 
(สวอ.)

 27.55  116.5  116.5 2 8.1
8.3

5.2.2-4
5.9.2

เร่งด่วน 3,6

 - โครงการอบรมบ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการราย
ใหม่ (สวอ.)

 29.90  36.05  36.05 2 8.1
8.3

5.2.2-4
5.9.2

เร่งด่วน 3,6

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารย
ธรรมอีสานใต้ (สวอ.)

  6.85   9.00   9.00 2 8.1
8.3

5.2.2-4
5.9.2

เร่งด่วน 3,6

 - โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล (สค.) 47.01 54.8 2 8.1 5.2.2-3
5.9.2

2. จ านวน/มูลค่าการ
จดทะเบียนหลักประกัน
ทางธรุกิจ (ล้านบาท) 
(พค.)

  1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000  - โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 
(New Economy) (สค.)

41.7 85 90 2 8.1 5.2.2-3

    290  1,820  1,828     436  - เพิ่มโอกาสการค้าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce  for All) (พค.)

7.31 7.67 8.06 2 8.3  5.7.3
เร่งด่วน 3

 - โครงการยกระดับผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมยุค
ใหม่ ด้วยคุณค่าหัตถศิลป์และนวตักรรม (ศศป.)

147.1 154.5 162.2 2 8.3 6.6

 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด (สค.) 32.29 36.9 2 8.1 5.2.2-3
5.7.3

1. ร้อยละของรายจา่ย
ในการซ้ือสินค้า
เป้าหมายที่จ าเป็นลดลง 
(คน.)

1.2 ประชาชนได้รับ
การคุ้มครอง และ
สามารถเข้าถึงสินค้า
อุปโภคบริโภคที่มีราคา
เป็นธรรม 2. ร้อยละของสินค้า

และบริการเป้าหมาย มี
ราคาจ าหน่าย
สอดคล้องกับต้นทุน 
(คน.)

1. ดูแลค่าครองชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่ม
ทางเลือกในการซ้ือสินค้าที่จ าเป็นแก่การครองชีพ ภายใต้ความร่วมมือ
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน (คน.)

1. จ านวน
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
การส่งเสริมและ
สามารถขยายช่องทาง
การค้าผ่าน 
e-commerce (ราย) 
(พค. สค.)

3. มูลค่าการค้า 
e-Commerce  ผ่าน
ช่องทางที่ส่งเสริม (ล้าน
บาท) (สค. พค.)

2. สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด โดยส่งเสริมช่องทางการค้าใหม่ๆ เร่งรัด
การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ในการขยาย
ช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึน้ อาทิ แพลตฟอร์มการค้า
ออนไลน์ (พค. สค. ศศป.)

3. ร้อยละของเร่ือง
ร้องเรียนความไม่เป็น
ธรรมทางการค้าที่ได้รับ
การแก้ไข (คน.)

1. ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ โดย
พัฒนาทักษะการบริหารจดัการธรุกิจ การตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการ
 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการประกอบธรุกิจ
 ตามแนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่  เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิัล 
การปรับรูปแบบธรุกิจให้ตรงตามความต้องการของตลาด และมาตรฐานสากล
 (พค. สค. สวอ.)

2. ส่งเสริมความเปน็ธรรมทางการค้าและพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค โดย
มุง่เน้นน าเทคโนโลยีดิจทิัลสมัยใหม่ และใช้เครือข่าย ภาคประชาชน สังคม
ออนไลน์ มาเพิ่มประสิทธภิาพในการก ากับดูแลราคาสินค้าและบริการให้อยู่
ในระดับที่เหมาะสม และส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสากลใช้ส าหรับการค้าและ
การชัง่ตวงวดั (คน.)

2.1 ผู้ประกอบการไทย
ได้รับการพัฒนาส่งเสริม
เป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ และมีบทบาทใน
ระบบเศรษฐกิจมากขึน้
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ฐานข้อมูล

 62 63 64 65 63 64 65
ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเปา้หมาย

เปา้หมายกระทรวง ตัวชีว้ัด แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

    509     819     801     714  - ยกระดับศักยภาพธรุกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
(พค.)

26.76 28.10 29.50 2 8.1 , 8.3  5.9.2
เร่งด่วน 3

 - สร้างมูลค่าเศรษฐกิจด้วยธรุกิจแฟรนไชส์ (พค.) 17.40 18.27 19.19 2 8.3  5.9.2
เร่งด่วน 3

 - โครงการพัฒนาวสิาหกิจรายย่อยให้ประกอบธรุกิจ
อย่างมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)

21 23.1 25.41 2 4.1 , 4.6,   
8.1 , 8.4

5.2.1-5.2.4, 
5.3.4, 5.8.1, 

5.9.2

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเกมไทย (สค.)

1.5 2 8.1 5.9.2

 - ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธรุกิจ 
(พค.)

3.47 3.64 3.82 2 8.1  5.9.2
เร่งด่วน 6

 - ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SMEs 
ไทยด้วยองค์ความรู้และนวตักรรม (พค.)

4.85 5.09 5.35 2 8.1  5.9.2
เร่งด่วน 3

 - โครงการพัฒนาวสิาหกิจรายย่อยให้ประกอบธรุกิจ
อย่างมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)*
* เป็นโครงการที่สอดคล้องหลายแนวทาง

 - โครงการให้บริการคลังสินค้าแบบ Mutiuser (อคส.) 9.208 
(งบ 
อคส.)

 -  - 2 8.3 5

    217  1,059  1,084  1,112  - พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจสิติกส์ไทยรองรับ
การขยายตัวภาคการค้าและบริการ (พค.)

4.26 4.47 4.69 2 7.1  5.9.2
เร่งด่วน 3

 - โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยาย
เครือข่ายของผู้ให้บริการโลจสิติกส์ (สค.)

24.01 24.73 25.47 2 8.1 5.9.2

2.2 ศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางการค้าไทย
เพิ่มขึน้

 - พัฒนาปรับปรุงชุดรหัสรายการทางบัญชี 
(Taxonomy : TFRS 9) รองรับระบบงบการเงินผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filling) (พค.)

15.52 - - 6 20.1 11.2
เร่งด่วน 10

 - ปรับปรุงรหัสธรุกิจของนิติบุคคลเพื่อรองรับการ
พัฒนาธรุกิจไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
Economy) (พค.)

3.98 6 20.1 11.2
เร่งด่วน 10

 - พัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com 
(พค.)

3.17 2 8.1 5.7.3
เร่งด่วน 3

 - พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกการค้นหาคู่ค้า
และเชือ่มโยงพันธมิตรธรุกิจ (พค.)

2.40 - - 2 8.1 5.9.2
เร่งด่วน 3

5. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุง่เน้นกลุ่มธรุกิจบริการศักยภาพ อาทิ โล
จสิติกส์ ธรุกิจสุขภาพ ค้าส่ง ค้าปลีก ธรุกิจแฟรนไชส์ ร้านอาหาร ที่พัก  (สค.
 พค.)

4. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคต 
และพัฒนาวสิาหกิจเร่ิมต้น โดยส่งเสริมการต่อยอดแนวคิด น าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาสร้างและพัฒนาธรุกิจให้รองรับความต้องการและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด าเนินธรุกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (สค.
 พค. ทป. อคส.)

4. มูลค่าการค้าสินค้า
และธรุกิจบริการของ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การส่งเสริม (ล้านบาท) 
(สค. พค. ทป. สวอ. 
ศศป.)

1. อันดับความง่ายใน
การประกอบธรุกิจใน
ด้านการเร่ิมต้นธรุกิจดี
ขึน้ หรือคะแนน EoDB 
Score ในด้านการ
เร่ิมต้นธรุกิจ ไม่น้อย
กวา่ปีที่ผ่านมา (อันดับ/
คะแนน) (พค.)

1. พัฒนาการให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้า โดยน า
เทคโนโลยีดิจทิัลสมัยใหม่ อาทิ Cloud Computing AI Blockchain IOT 
มาพัฒนาเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการ/ให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้าทั้งในและระหวา่งประเทศ ค าปรึกษาทางธรุกิจ และอ านวยความ
สะดวกทางการค้าอย่างครบวงจร มุง่เน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (user 
friendly) สามารถตอบสนองความ ต้องการที่หลากหลายและครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย สะดวก รวดเร็ว และมีความทันสมัย สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้ง เชือ่มโยงข้อมูลระหวา่งหน่วยงานทั้งภายใน/
ภายนอกกระทรวง และค านึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลตามหลัก
สากล (พค. ทป.)

3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า/บริการศักยภาพ   ด้วย
นวตักรรม ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากงานวจิยั 
ทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบ/สร้างความแตกต่างของสินค้า รวมถึง
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและสร้างตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ 
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุม่และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง 
โดยร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนและผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อเชือ่มโยง 
SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ Global Value Chain ตลอดจน
สร้างความพร้อมของผู้ประกอบการไทย ในการ  ไปประกอบธรุกิจใน
ต่างประเทศ (สค. พค. ทป.)

5. มูลค่าการค้าของผู้
ให้บริการโลจสิติกส์ที่
ได้รับการส่งเสริม (ล้าน
บาท) (สค. พค.)

อันดับ 
36 

คะแนน
ไม่น้อย
กวา่ DB
 2021 
Score

อันดับ 
35 

คะแนน
ไม่น้อย
กวา่ DB
 2022 
Score

อันดับ 
38 

คะแนน
ไม่น้อย
กวา่ 

92.72

อันดับ 
37 

คะแนน
ไม่น้อย
กวา่ DB
 2020 
Score
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ฐานข้อมูล

 62 63 64 65 63 64 65
ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเปา้หมาย

เปา้หมายกระทรวง ตัวชีว้ัด แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

3 3 3 3  - พัฒนาการใหบ้ริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนกิส์แก่
หน่วยงานภาครัฐเพื่อเข้าสู่ Digital Service (พค.)

3.54 - - 6 20.1 11.2
เร่งด่วน 10

 - โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)*
* เป็นโครงการที่สอดคล้องหลายแนวทาง

1 4 4 4  - คก.พัฒนาเคร่ืองชีว้ดัเศรษฐกิจการพาณิชย์ตาม
มาตรฐานสากล (สนค)

27.46 33.1 34.04 2 23.1 5.8.1

 - พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า
 ปี 2563-2564 (สนค)

10.92 14.4 - 2 23.1 5.7.2

 - คก.ซ้ือข้อมูลส าคัญด้านเศรษฐกิจการค้า (สนค) 18.18 20.5 20.5 2 23.1 5.8.1

 - โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
การค้าธรุกิจบริการ (สนค)

4.781 5 5 2 4.3 5.2.3

 - โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับ
เศรษฐกิจการค้า (สนค)

28.37 25.1 25.1 2 4.3 5.2.3

2. พัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยเศรษฐกิจการค้า เพื่อให้สามารถวางแผน 
วางมาตรการ และนโยบายในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางการค้า ทั้งจาก
ปัจจยัภายในและภายนอกประเทศได้อย่างทันท่วงที อาทิ ระบบเตือนภัยราย
สินค้าส าคัญ  มาตรการกีดกันทางการค้าระหวา่งประเทศ  รวมทั้งสนับสนุน
การเฝ้าระวงัและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมัน่คง
ของประเทศ (สนค.)

2. จ านวนงาน
ให้บริการและอ านวย
ความสะดวกทางการค้า
ที่ปรับเปล่ียนสู่ระบบ
ดิจทิัล (กระบวนงาน) 
(ทุกหน่วยงาน)

3. จ านวนข้อมูล/
ฐานข้อมูลที่น ามาใช้ใน
การตัดสินใจเชิงนโยบาย
 จดัท าแผนงาน เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของ
ผู้ประกอบการ (เร่ือง/
ฐานข้อมูล) (สนค.)

3. พัฒนาฐานข้อมูล งานวิจัย และใช้ประโยชน์จาก Big Data Analytics 
เพื่อตอบโจทย์ในการขับเคล่ือนการพัฒนา แก้ไขปัญหา และเพิ่มขีด
ความสามารถให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการทุกระดับ รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ (สนค.)
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ฐานข้อมูล

 62 63 64 65 63 64 65
ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเปา้หมาย

เปา้หมายกระทรวง ตัวชีว้ัด แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

18 9 9 9  - โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดับด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี สู่การ
เป็นศูนย์กลางอัญมณีและเคร่ืองประดับโลก (สวอ.)

8.51 39.19 39.19 2 23.1 5.8.1

 - คก.จดัท าแนวทางการวดัมูลค่า digital (สนค.) 10.5 11 11 2 23.1 5.5.2
 - คก.ศึกษาทิศทางการเปล่ียนแปลงสู่ระเบียบโลก
ใหม่ (New World Order) (สนค.)

4.66 5 5 2 23.1 5.2.2

 - คก.ศึกษาการปรับตัวทางการค้าภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวยีน (สนค.)

4.23 - - 2 23.1 5.2.1
เร่งด่วน 10

 - คก.การศึกษาการปรับตัวของธรุกิจไทยใน
เศรษฐกิจสูงวยั (สนค.)

3.08 - - 2 23.1 5.2.1

 - คก. Partnership for Agricultural Trade and 
Inclusive Growth in Thailand   Business 
Consultation Meeting between Thai 
Government and WEF Grow Asia) (สนค.)

1.90 - - 2 8.3 5.9.2

 - คก. พัฒนาศักยภาพทางการค้าของวสิาหกิจเพื่อ
สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
ไทย (สนค.)

5.36 - - 4 16.1 5.4.1
7.1.1-2
7.2.2
7.3

เร่งด่วน 3

 - โครงการวจิยัเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ (สคพ.)

8 9.6 11.52 2 23.2 5

 42,000  35,000  35,000  35,000  - โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)

26.29 28.93 31.83

 - โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นเอกสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลการตรวจสอบค าขอ
สิทธบิัตร (ทป.)

5 5.5 6.05

 - โครงการแปลรายการสินค้าหรือบริการค าขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหวา่งประเทศ (ทป.)

3 3.3 3.63

4. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปญัญามาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ (Commercialization) และพัฒนาเพิ่มมูลค่า
สินค้า/บริการ (สคพ. สนค. สวอ.)

5. ให้บริการจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปญัญาที่มีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ทป.)

2
6

4. จ านวนงานวจิยั
นวตักรรม ข้อเสนอเชิง
นโยบายที่ได้รับการ
พัฒนาเผยแพร่น าไปใช้
ประโยชน/์หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ (เร่ือง) 
(สคพ. สนค. สวอ.)

5. จ านวนทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่ได้รับความ
คุ้มครอง (ค าขอ) (ทป.) 4.1

4.6
8.4

20.1

5.1-5.9
11.2
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ฐานข้อมูล

 62 63 64 65 63 64 65
ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเปา้หมาย

เปา้หมายกระทรวง ตัวชีว้ัด แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

ประเด็นที่ 3:  การพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ
 37,492  40,607  41,388  - โครงการมหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ อ.เบตง 

จ.ยะลา (คต.)
5.83 6.12 6.43 2 8.3 5.2.2

เร่งด่วน 3

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ
สินค้าและธรุกิจบริการศักยภาพ (สค.)

447.1 467.5 491.4 2 8.1 5.2.2-3
5.9.2

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาด สร้าง
ภาพลักษณ์สินค้าฮาลาล (สค.)

36.42 36.42 36.42 2 8.1 5.2.2-3
5.9.2

 - โครงการสร้างแบรนด์ไทยในด้านการค้าและบริการ
 (สค.)

61.28 76.1 81.4 2 8.1 5.2.2-3
5.9.2

 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและ
การท าธรุกิจระหวา่งประเทศ (สค.)

78.37 101.1 107.9 2 8.1 5.2.2-3
5.9.2

 - โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้าน
การค้าระหวา่งประเทศสู่สากล (สค.)

8.73 10.21 10.21 2 8.1 5.2.2-3
5.9.2

3 3 3  - โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คต.)

45.64 47.92 50.31 2 6.1
9.2
9.3

5.5.1
5.5.3

6.1.1-2
6.1.4

 - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ (กิจกรรมฝึกอบรม, 
ประชุม/สัมมนา) (สคพ.)

4.23 5.07 6.09 2 9.3 5

2 3 4

1. ขยายตลาดสินค้าและการด าเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศ โดยมุง่เน้น
รักษาตลาดเดิม และขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการด าเนินธรุกิจ
บริการของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าและธรุกิจบริการที่เป็น
จดุแข็งของไทย อาทิ กลุ่มอาหาร สินค้าเกษตร พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และมาตรฐานสากล ใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิัล ส่ือสังคมออนไลน์ ในการสร้างภาพลักษณ์ 
สร้างความเชือ่มัน่ และสร้างแบรนด์ประเทศไทย รวมทั้งเชือ่มโยงเกษตรกร 
ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ Global Value chain (สค. คต.)

2. ส่งเสริมการค้าชายแดน/ผ่านแดน โดยมุง่เน้นส่งเสริมการค้าการลงทุน
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้ง
บูรณาการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า ขยายตลาดสินค้าและบริการไทย 
สร้างเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมการด าเนินธรุกิจไทยในประเทศเพื่อนบ้าน
 ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ 
(คต. สคพ.)

3.1 ประเทศไทยมีขีด
ความ สามารถในการ
ขยายตลาดและด าเนิน
ธรุกิจระหวา่งประเทศ
เพิ่มขึน้

2. มูลค่าการค้า
ชายแดน/ผ่านแดน
ขยายตัวเพิ่มขึน้เมือ่
เทียบกับปีที่ผ่านมา  
(ร้อยละ) (คต.)

3. มูลค่าการค้า
ชายแดน/ผ่านแดน ใน
จงัหวดัที่อยูใ่นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (ล้าน
บาท) (คต.)

1. มูลค่าการเจรจา
การค้าผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมการค้าระหวา่ง
ประเทศ (ล้านบาท) 
(สค. คต.)
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ฐานข้อมูล

 62 63 64 65 63 64 65
ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเปา้หมาย

เปา้หมายกระทรวง ตัวชีว้ัด แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

14 14 14 14  - โครงการจดัท าเขตการค้าเสรี (จร.) 80.93 90 100 1 2.2 4.3
เร่งด่วน 3

2. ระดับความสัมพันธ/์
ความร่วมมือ อาทิ 
จ านวนโครงการ/ความ
ร่วมมือ/ความตกลงด้าน
เศรษฐกิจในกรอบความ
ตกลงมากขึน้ 
(โครงการ/ความ
ร่วมมือ/ความตกลง) 
(จร. คต. ทป. สนค. 
สคพ.)

10 12 13 14  - โครงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วย
ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ (สนค.)
(- คก.หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาด
ต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT
- คก.การจดัประชุมวชิาการนานาชาติ CLMVT ด้าน
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (CLMVT Conference 
Economics Trade Indices : CLMVT – CETI)

13.79 16 16 1 2.2 4.2
4.3

เร่งด่วน 3

 - โครงการการเป็นเจา้ภาพการประชุมอาเซียนเนือ่ง
ในวาระการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 
(จร.)

4.19 - - 1 2.2 4.2

 - การเจรจาการประชุมนานาชาติ (จร.) 25 30 30 1 2.2 4.3
เร่งด่วน 3

 - การเป็นเจา้ภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 (จร.) - - 230 1 2.2 4.3
เร่งด่วน 3

 - โครงการสร้างความมัน่ใจผู้ประกอบการในการ
ปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยและการ
เตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ในการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศและการจดัท า/
เข้าร่วมความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศ
คู่ค้า (ทป.)

3.16 3.47 3.82 2 2.2 4.2, 4.3

 - โครงการเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงของประเทศ 
(สคพ.)

1 1.2 1.44 1 1.4 4

 - การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 อาทิ ACMECS / IMT-GT / GMS / BIMSTEC / 
JBTC (คต.)
(หมายเหตุ : วงเงินงบประมาณปี 2563 จ านวน 2.2452 ลบ.
 รวมการจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนเยอืนประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาคด้วย)

2.25 2.36 2.48 1 2.2 4.2
4.3

เร่งด่วน 3

1. เจรจาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ โดยการเจรจาจดัท้าความตกลงทางการค้าและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจการค้าระหวา่งประเทศ เน้นส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็น
แกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) เพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
การค้า รวมทั้งเพิ่มโอกาส ลดอุปสรรคทาง การค้าและแก้ไขข้อพิพาททาง
การค้า ทั้งในระดับทวภิาคี ภูมิภาคและพหุภาคี ตลอดจนบูรณาการความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ากับนานาชาติ ทั้งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐใน
ทุกระดับ (จร.  คต. ทป. สนค. สคพ.)

3.2 ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับ
ประเทศคู่ค้าส าคัญ

1. จ านวนการเจรจา
จดัท าความตกลงการค้า
เสรีหรือความร่วมมือ
ทางการค้าระหวา่ง
ประเทศ (เร่ือง) (จร.)
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ฐานข้อมูล

 62 63 64 65 63 64 65
ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเปา้หมาย

เปา้หมายกระทรวง ตัวชีว้ัด แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

ประเด็นที่ 4:  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล
1. ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
(ร้อยละ) (ทุกหน่วยงาน)

80 85 85 85  - พัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big 
Data ผู้รับบริการ กระทรวงพาณิชย์ (สป. (ศทส.))

5 10 10 6 20.1 11.2
11.7.1

เร่งด่วน 10.

 - การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และการให้บริการ
ด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับอย่างครบวงจร (สวอ.)

 32.04  67.05  67.05 6 20.1  11.2-3

 - โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)*
* เป็นโครงการที่สอดคล้องหลายแนวทาง

 - โครงการพัฒนาระบบบริหารงานแบบรวมศูนย์ 
(ทป.)

7 7.7 8.47 6 20.1 11.1

2. จ านวนกระบวนงาน
ที่ได้รับการปรับเปล่ียน
ให้เป็นดิจทิัล 
(กระบวนงาน) (ทุก
หน่วยงาน)

3 4 3 3 6 20.1 11.2
11.7.1

60 70 80  - โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)

1.78 1.95 2.15 6 20.5 11.1
11.5

 - เชือ่มโยงค่านิยมหลักและวฒันธรรมองค์การกับ
สมรรถนะหลัก (กพร. สป.)

 - จดัท าแผนการส่ือสาร และแนวทางการติดตามการ
ประเมินผล (กพร. สป.)

 - จดักิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามค่านิยม (กพร. สป.)

 - ประเมินผลการรับรู้/เข้าใจและการปฏิบัติของ
บุคลากร  (กพร. สป.)

 - โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร
รองรับพาณิชย์ยุคใหม่ (สจบ. สป.)

10.65 
(ต.ค.62-
ม.ค.63)
เสนอ
งปม.

2563 
25.3

35 35 6 20.4
20.5

11.1
11.5

4.1 องค์กรมี
ประสิทธภิาพและโปร่งใส

1. พัฒนารูปแบบการบริการประชาชนให้มีความสะดวกสามารถเชือ่มโยง
กับหลายหน่วยงาน น าเทคโนโลยีดิจทิัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/หลักการสากลและปรับวธิกีารท างานให้เป็น “การ
ให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” (ทุกหน่วยงาน)

2. พัฒนาบคุลากรให้มีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีความรู้
 ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น ในการปฏิบัติงาน (skillset)  และปรับตัวให้
ทันสมัย พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงมีทักษะการคิดวเิคราะห์ ทักษะการใช้
ภาษา และทักษะด้านดิจทิัล เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินภารกิจของกระทรวงฯ 
(ทุกหน่วยงาน)

3. ร้อยละของบุคลากร
ที่มีค่านิยมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในการปฏิบัติงาน (ร้อย
ละ) (กพร.)

 - โครงการพัฒนาระบบบริการการออกหนังสือ
ส าคัญการส่งออกน าเข้าสินค้าภายใต้การปรับลด
ขัน้ตอนการส่งออกสินค้ายุทธศาสตร์ข้าว (โครงการกัน
เหล่ือมปี 62) (คต.)

11.1
11.5

3 3 3 6 20.5
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ฐานข้อมูล

 62 63 64 65 63 64 65
ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท)ค่าเปา้หมาย

เปา้หมายกระทรวง ตัวชีว้ัด แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

70 75 80 80  - โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)*
* เป็นโครงการที่สอดคล้องหลายแนวทาง

6 20.5 11.1
11.5

 - โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน (คต.)

6 6 7 6 20.4 11.1
11.5

70 75 75 80

85 85 85 85 − โครงการเสริมสร้างความรู้ จติส านึกและคุ้มครอง
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน (คน.)

0.59 0.65 0.71 6 21.1 12.1
เร่งด่วน 8

 - การยกระดับการท างาน ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ศปท.)
 - การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
การทุจริต (ศปท.)
 - การพัฒนาศักยภาพและทักษะของเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
 - การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร (ศปท.)

2 2 2 6 21.1 11.5
12.1

เร่งด่วน 8.

 - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมการค้า
ต่างประเทศ (คต.)

0.6 0.6 0.6 6 21.1 11.5-6
12.1

เร่งด่วน 8

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (สป.)
27 กันยายน 2562 เวลา 14.50 น.

5. ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ ด้วยการปลูกฝังและสร้าง
จติส านึกอย่างต่อเนือ่ง วางระบบและพัฒนากลไกด้านการป้องกันการทุจริต
ให้เข้มแข็ง และมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธภิาพด้านการจดัการข้อร้องเรียน การปราบปราม โดยเฉพาะการ
ลงโทษทางวนิัยที่รวดเร็วและเข้มงวด (ทุกหน่วยงาน)

3. บริหารจัดการบคุลากรให้สอดคล้องกับความจ าเปน็และภารกิจ 
สามารถขับเคล่ือนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ ประสิทธผิลด้วยการวางแผนอัตราก าลัง 
การจดัท าเส้นทางความก้าวหน้า การวางมาตรการดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู่
หน่วยงาน และการบริหารก าลังคนคุณภาพ (Talent) (ทุกหน่วยงาน)

4. พัฒนาและขับเคลือ่นภารกิจเชิงยุทธศาสตร ์ โดยจดัท าแผนปฏิบัติ
ราชการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ก ากับดูแล ติดตามประเมิน
ผลสัมฤทธิข์องแผนงาน/โครงการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการ
องค์กร โดยน านวตักรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธภิาพ ประหยัดทรัพยากร (ทุกหน่วยงาน)

5. ร้อยละของโครงการ
ที่มีผลสัมฤทธิต์าม
เป้าหมายยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ (สป.)

6. คะแนนเฉล่ียการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสหน่วยงาน
ภาครัฐ (ร้อยละ)  (ศปท.)

4. ร้อยละของบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ
 ทักษะ สมรรถนะ ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (ทุก
หน่วยงาน)
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