
แผนปฏิบัติราชการรายป พ.ศ.๒๕๖๕

ของกระทรวงพาณิชย

ตุลาคม ๒๕๖๔

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย



i 
 

ค ำน ำ 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นการด าเนินการตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการเสนอแผนปฏิบัติราชการกระทรวงประจ าปี            
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ให้ความเห็นชอบ เพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ และข้ันตอนงบประมาณ
ต่อไป 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ จัดท าขึ้นโดยทุกหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วม
พิจารณาทบทวนความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง และสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงาน          
ในการขับเคลื่อนภารกิจให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด และแปลงสู่การปฏิบัติ โดยมีโครงการ/แผนงาน
ส าคัญภายใต้ประเด็นต่างๆ ที่ เป็นรูปธรรม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฯ นี้  จะเป็นกรอบ          
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับชาติ
ร่วมกัน 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์เป็นไปตามแนวทางการทบทวน
แผนระดับ 3 ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือให้มีความเชื่อมโยงของนโยบาย และการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ 

 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ มีดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่1อย่างยั่งยืนภายในปี 2565”   
 

2. พันธกิจ 
 

1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ  
2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับรายได้ 

ของประเทศ 
3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 
4. ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
 

3. ประเด็นในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ 
 
ประเด็นที่ 1   สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
เป้าหมายกระทรวง  1. เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน/มูลค่าการค้า 
        เพ่ิมข้ึน 
   2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองและสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีมีราคา 
       เป็นธรรม 
 
 
 

                                                           
1 เศรษฐกิจยุคใหม่ หมายถึง  เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความยั่งยืนทั้งในมิติสังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้จุดแข็งของประเทศ (ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น) ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับรายได้ของประเทศ  
(ปรับปรุงจากนิยาม New Economy ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 
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ประเด็นที่ 2  ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
เป้าหมายกระทรวง 1. ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่  

    และมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 
2. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพ่ิมขึ้น 

 
ประเด็นที่ 3  พัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ 
เป้าหมายกระทรวง  1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและด าเนินธุรกิจระหว่าง 
       ประเทศเพ่ิมข้ึน 
   2. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้าส าคัญ 

 

ประเด็นที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมายกระทรวง  1. องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 
 



3 
 

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
  
 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ ได้ถ่ายทอด     
จากยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 
2564-2565 นโยบายของรัฐบาลในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงพาณิ ชย์  และนโยบาย                 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาประกอบการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
แผนระดับ 1 

 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
      เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แบ่งออกเป็น 

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง      
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ 

➢ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1: ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุขเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน 
มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต     
ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไป
ได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

➢ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนา         
ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ 
ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบ       
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทาง       
สู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคม
และขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม    
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”    
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง  
ต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่    
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ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

➢ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมาย      
การพัฒนาที่ส าคัญต่อการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า   
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อม
ของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐ
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถงึ 

➢ ยุทธศาสตร์ชาติที่  6: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ             
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญต่อ “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ           
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม        
มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล  
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ      
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนอง        
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคม     
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ     
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง
เท่าท่ีจ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพและน า ไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า
และเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 
แผนระดับ 2 

 
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
      แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ ประเด็นซึ่งผูกพัน

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท โดยแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์มี 12 ประเด็น ดังนี้   

➢ ประเด็นที่ (2) การต่างประเทศ 
เป้าหมาย การต่างประเทศไทยมีเอกภาพท าให้ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มาตรฐานสากล 
และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 
แผนย่อยที่ 2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
 
 



5 
 

➢ ประเด็นที่ (3) การเกษตร 
เป้าหมาย GDP ในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
แผนย่อยที่ 1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

 แผนย่อยที่ 2 เกษตรปลอดภัย 
 แผนย่อยที่ 3 เกษตรชีวภาพ 
 แผนย่อยที่ 4 เกษตรแปรรูป 
 แผนย่อยที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
➢ ประเด็นที่ (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมาย การขยายตัวของ GDP ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 
แผนย่อยที่ 1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 

 แผนย่อยที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
➢ ประเด็นที่ (5) การท่องเที่ยว 

เป้าหมาย GDP ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึ้น 
แผนย่อยที่ 1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

➢ ประเด็นที่ (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญ         
ทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศเพ่ือกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ   
และสังคม  
แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 

➢ ประเด็นที่ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น 
แผนย่อยที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

➢ ประเด็นที่ (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
เป้าหมาย ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ  
เพ่ิมมากข้ึน 
แผนย่อยที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
แผนย่อยที่ 2  การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

 แผนย่อยที่ 3 การสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด 
 แผนย่อยที่ 4 การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

➢ ประเด็นที่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมาย การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

 แผนย่อยที่ 3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
➢ ประเด็นที่ (16) เศรษฐกิจฐานราก 

เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมข้ึนอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
 แผนย่อยที่ 1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

แผนย่อยที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
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➢ ประเด็นที่ (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เป้าหมาย คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
แผนย่อยที่ 1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

➢ ประเด็นที่ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย - บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

  - ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาบริการประชาชน 

 แผนย่อยที่ 2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
 แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 แผนย่อยที่ 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
➢ ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

2.3 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด -19            
พ.ศ. 2564-2565 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาของการพัฒนาประเทศ
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความปกติใหม่ และแนวโน้ม            
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก โดยได้น าแนวคิด “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) อันประกอบด้วย การพร้อมรับ 
(Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักคิดในการพัฒนา  

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้     
มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศ
ฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (Economic 
Transformation)” โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย  

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)   
2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

(Future Growth)     
3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ (Human Capital) 
4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 

Factors) 

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ 
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1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  (Local Economy)    
เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการลงทุน  สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน 
และผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลัก      
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค  

    1.2 การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยการเร่ง
แก้ปัญหาสภาพคล่องของ SMEs ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ปรับตัวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้นในอนาคตและมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมและ
บริการเป้าหมาย ตลอดจนปรับปรุงระเบียบกฎหมาย เพ่ือลดต้นทุนในการด าเนินธุรกิจของ SMEs แก้ปัญหาและ
ป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม บูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs เป็นต้น 

2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
(Future Growth) โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทย มีโอกาสและมีศักยภาพภายใต้กระแส            
การเปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไป อาทิ อุปสงค์ต่อสินค้าและบริการเพ่ือสุขภาพที่มีแนวโน้ม    
เพ่ิมสูงขึ้น กระแสการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มูลค่าโลก          
โดยมุ่งเน้นที่การคิดค้นและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการ 

2.2 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาภาค
การท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้มุ่งเน้นที่เชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ทั้งแนวทางการส่งเสริมการลงทุน และรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่สนับสนุน และการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเมืองรองและท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพเพ่ือกระจายรายได้ไปยังระดับท้องถิ่น เป็นต้น  

2.3 การเกษตรมูลค่าสูง ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลให้กลุ่มเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคการเกษตร รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต
และการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตรให้สามารถเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น 

4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 
Factors) โดยการเร่งรัด พัฒนา และปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการ
ด าเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เพ่ือลดอุปสรรค ข้อจ ากัด  

4.2 การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศ โดยการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ การจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ตลอดจนการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้และ
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ประสิทธิภาพการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ให้สอดคล้องกับบริบท และเอ้ือเฟ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็นต้น 
 
 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ และมียุทธศาสตร์ 
เป้าหมายที่เก่ียวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
- เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชน

พ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

- เป้าหมายที่ ๒.๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
o เป้าหมายย่อยที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
o เป้ าหมายย่อยที่  4  ประเทศไทยมี รายได้ จากการท่ องเที่ ยว เพ่ิ มขึ้ นและ                 

มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
o เป้าหมายย่อยที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ

เพ่ิมมากข้ึน 
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
- เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ      

และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
- เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
- เป้าหมายที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง        

ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง
พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

➢ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
- เป้าหมายที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากข้ึน 
- เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม       

ในสังคม 
➢ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

- เป้าหมายที่ ๓ ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค     
อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ     
ในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
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 2.5 แผนการปฏิรูปประเทศ  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๑ เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศที่คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการด าเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๑ ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการยุติธรรม (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน 
และ (11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โดยเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้ง
เพ่ิมเติมคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ ส่งผลให้ต้องด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเพ่ิมเติมอีก 2 
ด้าน ได้แก่ (12) ด้านการศึกษา และ (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมเป็น 
13 ด้าน โดยทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) น าไปสู่การปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  (Causal 
Relationship: XYZ) เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา ๕ ปี  
         ทั้งนี้ มีแผนการปฏิรูปประเทศที่เก่ียวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด 2 ด้าน ดังนี้ 
 

➢ แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (2) การบริหารราชการแผ่นดิน 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

 

➢ แผนการปฏิรูปประเทศด้านที ่(5) เศรษฐกิจ 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 1  การสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓   การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม  

และบริการเป้าหมาย 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔   การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค  
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2.6 นโยบายของรัฐบาล 
      วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศ     

ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี 21” และมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้ 
 

2.6.1 นโยบายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินรวมมี 12 ด้าน โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
พาณิชย์มี 6 ด้าน ดังนี้ 

 
นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

  ๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
 

  นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
   ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] 

๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโน้มการค้าโลก 

๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม ่
๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ     

ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ 
  ๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร 

๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้า
เกษตรส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด 
โดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระ  
กับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร 

๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
๕.๓.๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 

   ๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
    ๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 

๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาค 
   ๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดน 

๕.๕.๒ ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข้ามพรมแดน 
   ๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 
  ๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 

๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธรุกิจการค้า การน าเข้าส่งออก 
และโลจิสติกส์ในรูปแบบดิจิทัล 

๕.๗.๓ ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด 
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๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
  ๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งใน
ภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 

 
  นโยบายที่ ๖ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

   ๖.๑ ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  
    ๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
 
  นโยบายที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

  ๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    ๗.๑.๑ สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่านอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
    ๗.๑.๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี 

          7.1.3 สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการ
ทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน 

7.1.5 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน 
  ๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน 
สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการ
ขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ 

7.2.4 สร้างพลังในชุมชน 
  ๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 

 
นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญต่อการ

ประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 
๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ

ภาครัฐ 
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื่อเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก 
ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ 

๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม 
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นโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 

๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

2.6.2 นโยบายเร่งด่วน มี 12 เรื่อง โดยส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงพาณิชย์มีจ านวน 5 เรื่อง ดังนี้  
นโยบายเร่งด่วนที่ ๓  มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
นโยบายเร่งด่วนที่ ๔  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
นโยบายเร่งด่วนที่ 6  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย

การเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
นโยบายเร่งด่วนที่ 10  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

 
แผนระดับ 3 
 

2.7 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานกระทรวง

พาณิชย์และการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2564 ประกอบด้วย 14 แผนงาน ดังนี้ 

1. ประกันรายได้เกษตรกรและบริหารจัดการสินค้าเกษตรส าคัญ โดยเดินหน้าโครงการประกันรายได้
เกษตรกรปีที่ 2 ประกอบด้วยสินค้า ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน และยางพารา  

2. ดูแลราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค  โดยด าเนิน
โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ลงลึกระดับต าบล 

3. เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดน าการผลิต”  

4. อาหารไทย อาหารโลก โดยมุ่งเน้นการส่งออกอาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัติ และอาหารแนวใหม่      
ที่ก าลังเป็นเทรนด์ส าคัญของโลก 

5. กระตุ้นการค้าออนไลน์ โดยขยายฐานการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มใหม่ๆ น าสินค้าในตลาดสดและ
ร้านธงฟ้าจ าหน่ายบนแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการส่งสินค้าออนไลน์ ส่งเสริม Online Reseller สร้าง
แพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงร้านธงฟ้ากับผู้ผลิตรายใหญ่ สร้างทีมเซลล์แมนจังหวัดเผยแพร่ความรู้เรื่อง
การค้าออนไลน์ให้กับผู้ผลิตและภาคเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัด เป็นต้น 

6. การพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจบริการ เน้นการตลาดธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โลจิสติกส์ Wellness 
ดิจิทัลคอนเทนต์ ต่อยอดการพัฒนา Smart โชห่วย จัดท าฐานข้อมูลภาคบริการ ช่วยแก้ปัญหาและ
เพ่ิมช่องทางการตลาด 

7. พัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคการผลิตฐานราก SMEs และ Micro SMEs เน้นการอบรม 

               และหาตลาด 
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8. เร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการในยุค New Normal โดยการใช้นวัตกรรมใหม่ทางการตลาด 
ส่งเสริมตลาดเชิงรุกผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ และกิจกรรมไฮบริดใหม่ๆ อาทิ Online 
Business Matching, Virtual Hybrid Exhibition, ส่งเสริมการค้าผ่าน Thaitrade.com 

9. ส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เร่งรัดเจรจาเปิดด่านการค้าชายแดนทันทีท่ีสถานการณ ์

    โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย  

10. การเร่งรัดการเจรจาการค้าภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขยายการค้าของไทย
ไปยังตลาดโลกในทุกรูปแบบ 

11. เร่งรัดการจดทะเบียนและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยเร่งรัดส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ครบทุกจังหวัด ลดเวลาในการจดทะเบียนทรัพย์สิน        
ทางปัญญา คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศเชิงรุก รวมทั้งคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาบนอินเทอร์เน็ต 

12. พัฒนาระบบงานบริการและบริหารจัดการที่สะดวกและรวดเร็ว ตามนโยบาย E-Government     
ของรัฐบาล  

13. ใช้กลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และกระทรวงพาณิชย์  (กรอ.พาณิชย์)           
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ และเสนอแนะแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคทางการค้า การลงทุน การส่งออก และการดูแลผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม 

14. การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service Center : OSS) โดยมีศูนย์รวม
บริการกระทรวงฯ ประกอบด้วย 4 ด้าน (85 บริการ) ได้แก่ (1) บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ    
(2) บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (3) บริการด้านการค้าระหว่างประเทศ และ (4) บริการ        
ด้านการค้าภายใน 

นอกจากนี้ มีการปรับบทบาทการท างานของพาณิชย์จังหวัด ให้เป็นเซลส์แมนจังหวัด และ ทูตพาณิชย์    
ให้เป็นเซลส์แมนประเทศ ท าหน้าที่ในการส่งเสริมการขายสินค้าไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 



๑๔ 
 

ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ 
 
 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ มีดังต่อไปนี้ 

 
3.1 วิสัยทัศน์ 

“เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่1อย่างยั่งยืนภายในปี 2565”   
 
3.2 พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ  
2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับรายได้ 

ของประเทศ 
3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 
4. ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

 
3.3 ประเด็นในแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ 

ประเด็นที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ประเด็นที่ 2 ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
ประเด็นที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ประเด็นที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล 

  

                                                           
1 เศรษฐกิจยุคใหม่ หมายถึง  เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความยั่งยืนทั้งในมิติสังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้จุดแข็งของประเทศ (ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น) ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับรายได้ของประเทศ  
(ปรับปรุงจากนิยาม New Economy ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 
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➢ เป้าหมายกระทรวง 1.1 เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น/มูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้น 

 

แนวทาง 
1. สร้างเสถียรภาพราคาและยกระดับราคาสินค้าเกษตร ด้วยการใช้มาตรการสนับสนุนส่งเสริมที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ พัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตเกษตรถึง
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม และอ านวยความสะดวกและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ  

2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ มุ่งสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยส่งเสริมการแปรรูป สร้างความแตกต่างให้กับสินค้า
เกษตรด้วยอัตลักษณ์ (สินค้า GI) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึง
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าเป็นสินค้าปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ 

3. ส่งเสริมสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต ตามวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์
ตลาด” ส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง 
Market Platform ช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์  เกษตรพันธสัญญา หรือเวทีจับคู่ธุรกิจ รวมถึงการจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าเกษตร 

4. เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนในการเป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจในยุค New Normal โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ 
สร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตร (Smart Farmers) พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ
รายย่อยในชุมชน สร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จ าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด แหล่งเงินทุน รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน/แหล่งการค้า และขยายช่องทางการตลาด 

5. ส่งเสริม พัฒนากลไก บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่/ภูมิภาค ผ่านการ
รวมตัวสมาชิกในชุมชน อาทิ ร้านค้าชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
เพ่ือเป็นช่องทางจ าหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 

6. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการผ่านองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
นวัตกรรม การพัฒนาและการออกแบบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการชุมชน น าไปสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

7. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค โดยบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน ในการยกระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน
เสริมสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัดโดยการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ประกอบการใน
พ้ืนที่ (Cluster) 

 

ประเด็นที่ 1: สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
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ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2565 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย  

ล้านบาท 650 คน. คต. ทป.  

2. มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 คน. 
3. มูลค่าการค้าสินค้าและบริการชุมชนที่ได้รับ

การส่งเสริม  
ล้านบาท 1,620 คน. พค. 

4. สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เข้าสู่ระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

สินค้า 11 ทป. 

5. มูลค่าการค้าของกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค ล้านบาท 500 สป.  
6. จ านวนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการ

พัฒนาเป็นแหล่งการค้า 
เมือง 10 สป.  

 
โครงการส าคัญ  
1. โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (คน.) 
2. โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรส าคัญ (คน.) 
3. โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือผลักดันมูลค่าเพ่ิม           

ภาคการผลิต การค้า และการลงทุน (คต.) 
4. โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) (ทป.) 
5. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น (พค.) 
6. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (คน.) 
7. โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) 
8. โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (สวอ.) 
9. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน (สวอ.) 
10. โครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (สป.) 
11. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาคภาคเหนือ (สป.) 
12. โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง (สป.) 
13. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง (สป.) 
14. โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก (สป.) 
15. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก (สป.) 
16. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ (สป.) 
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➢ เป้าหมายกระทรวง 1.2 ประชาชนได้รับการคุ้มครองและสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาเป็นธรรม 
แนวทาง 

1. ดูแลค่าครองชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมทางเลือกในการซื้อสินค้าที่
จ าเป็นแก่การครองชีพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

2. ส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้าและพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นน าเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่ และใช้เครือข่ายภาคประชาชน สังคมออนไลน์ มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับดูแลราคาสินค้าและ
บริการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสากลใช้ส าหรับการค้าและการชั่งตวงวัด  

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2565 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละของรายจ่ายในการซื้อสินค้า
เป้าหมายที่จ าเป็นลดลง 

ร้อยละ 30 คน. 

2. ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายที่
มีราคาจ าหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน 

ร้อยละ 97.50 คน.  

 
โครงการส าคัญ  
1. โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน (คน.) 
2. การก ากับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานชั่งตวงวัด (คน.) 

 

 

➢ เป้าหมายกระทรวง 2.1 ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และมีบทบาท
ในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 
แนวทาง 

1. ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ โดยพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ธุรกิจ การตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และองค์ความรู้ต่าง ๆ           
ที่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ตามแนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่  เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล การปรับรูปแบบธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของตลาด และมาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยการสร้างโอกาสให้เข้าถึงตลาด และช่องทาง
การค้าออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น อาทิ แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ 

3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า/บริการศักยภาพ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี การใช้
ประโยชน์จากงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบ/สร้างความแตกต่างของสินค้า เพ่ิมขีด
ความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและสร้างตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ให้เป็นที่ยอมรับ และการค้าที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม (Bio-Circular-Green Economy:BCG Model)  

ประเด็นที่ 2: ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 
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4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง โดยร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน
และผู้ประกอบการรายใหญ่ เพ่ือเชื่อมโยง SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ Global Value 
Chain ตลอดจนสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการไทย ในการไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ 

5. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคต และพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น 
โดยส่งเสริมสินค้าบริการตามวิถีชีวิตใหม่ การต่อยอดแนวคิด น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้าง
และพัฒนาธุรกิจให้รองรับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การผลิตสินค้าและบริการ
ทางสุขภาพ และส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

6. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2565 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยาย
ช่องทางการค้าผ่าน e-Commerce 

ราย 27,500 สค. พค. 

2. วงเงินจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 2 พค. 

3. มูลค่าการค้า e-Commerce ผา่นช่องทาง           
ที่ส่งเสริม 

ล้านบาท 2,050 สค. พค. 

4. มูลค่าการค้าสินค้าและธุรกิจบริการผ่านการค้าปกติ 
(Offline) ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม 

ล้านบาท 1,300 สค. พค. ทป. 
สศท. 

5. ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าด้วย 
Blockchain เพ่ิมขึ้น   

ร้อยละ 85 สนค. 

 
โครงการส าคัญ  
1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด (สค.) 
2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) (สค.) 
3. โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME (พค.) 
4. โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน (พค.) 
5. โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ (พค.) 
6. โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (พค.) 
7. โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ (ทป.) 



๑๙ 
 

8. โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับ
มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต  (สวอ.) 

9. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (สวอ.) 
10. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่ และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล (สศท.) 
11. โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (พค.) 
12. โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล (คต.) 
13. โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (พค.) 
14. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (สค.) 
15. โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม (สนค.) 

 
➢ เป้าหมายกระทรวง 2.2 ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพ่ิมขึ้น 

แนวทาง 
1. พัฒนาระบบนิเวศ การให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ/ให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าทั้งในและระหว่างประเทศ และ
อ านวยความสะดวกทางการค้าอย่างครบวงจร มุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (user friendly) มีการ   
บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย สะดวก รวดเร็ว และมีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ และการสร้างขีด
ความสามารถของไทย รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก Big Data ในการเสนอมาตรการ
และนโยบายทางการค้าได้อย่างทันท่วงที 

3. พัฒนาบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2565 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในด้าน
การเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น หรือคะแนน EoDB Score 
ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

อันดับ/
คะแนน 

อันดับ 44 
หรือคะแนน 
ไม่น้อยกว่า    
ปีที่ผ่านมา 

พค. 

2. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับ
การพัฒนา/เผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ 

เรื่อง 18 สนค.  สคพ. 

3. จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครอง ค าขอ 35,000 ทป. 
 



๒๐ 
 

โครงการส าคัญ  
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (พค.) 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย (สนค.) 
3. โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า (สนค.) 
4. โครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (สคพ.) 
5. โครงการสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับ

มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต (สวอ.) 
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)  



๒๑ 
 

 
 

➢ เป้าหมายกระทรวง 3.1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
แนวทาง 

1. ขยายตลาดสินค้าและการด าเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความตกลง FTA 
มุ่งเน้นรักษาตลาดเดิม และขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจบริการของไทยใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการที่เป็นจุดแข็งของไทย อาทิ กลุ่มอาหาร สินค้า
เกษตร ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
มาตรฐานสากล และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ ในการขยายตลาด สร้าง
ภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น และสร้างแบรนด์ประเทศไทย รวมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกร 
ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการฐานรากและชุมชน เข้าสู่ Global Value Chain  

2. ส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดน รวมทั้งจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้น
ส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั้ง
บูรณาการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า ขยายตลาดสินค้าและบริการไทย สร้างเครือข่ายพันธมิตร
และส่งเสริมการด าเนินธุรกิจไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
และพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2565 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. มูลค่าการสั่งซื้อเพ่ือส่งออกของ SME ที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ล้านบาท 80 สค. จร. 

2. มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 

ล้านบาท 41,500 สค. 

3. มูลค่าการค้าชายแดน/ผ่านแดนในจังหวัดที่อยู่ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ล้านล้านบาท 1.298 คต. 

4. มูลค่าการค้าชายแดน/ผ่านแดนในจังหวัดที่อยู่ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัว 

ร้อยละ 3 คต. 

5. จ านวนเมืองในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ที่ได้รับการพัฒนาด้านการค้า 

เมือง 1 คต. 

 
 
 
 
 

ประเด็นที่ 3: พัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ 



๒๒ 
 

โครงการส าคัญ  
1. โครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA (จร.) 
2. โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล (สค.) 
3. โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ (สค.) 
4. โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศสู่สากล (สค.) 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการท าธุรกิจระหว่างประเทศ (สค.) 
6. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพเพ่ือตอบสนองวิถี

ชีวิตใหม่และเมกะเทรนด์ (สค.) 
7. โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คต.) 

 
➢ เป้าหมายกระทรวง 3.2 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้าส าคัญ 

 
แนวทาง 

1. เจรจาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยการเจรจาจัดท า
ความตกลงทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
บทบาทของไทยในการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การค้า เพ่ือเพ่ิมโอกาส ลดอุปสรรคทาง การค้าและแก้ไขข้อพิพาททางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี 
ภูมิภาคและพหุภาคี ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้ากับนานาชาติ ทั้งองค์กร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐในทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2565 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. จ านวนการประชุมระหว่างประเทศ      
ด้านเศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือ  
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  

ครั้ง 50 จร. ทป. 

 
โครงการส าคัญ  
1. โครงการจัดท าเขตการค้าเสรี (จร.) 
2. การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 (จร.) 
3. โครงการสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการในการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยและการ

เตรียมความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและการ
จัดท า/เข้าร่วมความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า (ทป.)     

4. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
(สนค.) 



๒๓ 
 

5.  
 

➢ เป้าหมายกระทรวง 4.1 องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
แนวทาง 

1. พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล โดยพัฒนารูปแบบการบริการประชาชนให้มีความสะดวก สามารถ
เชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน/หลักการสากล และปรับวิธีการท างานให้เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการ” และปรับระบบการท างานของหน่วยงานให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล อาทิ ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

2. พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น ในการปฏิบัติงาน (skillset) และปรับตัวให้ทันสมัย 
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษา และทักษะด้านดิจิทัล    
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินภารกิจของกระทรวงฯ 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
สร้างความเข้าใจในค่านิยมองค์การให้แก่บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมองค์การ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถท างานอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน และขับเคลื่อนการ
ด าเนินภารกิจของกระทรวงฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 

4. พัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์  โดยจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ก ากับดูแล ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ตลอดจน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร โดยน านวัตกรรมมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ประหยัดทรัพยากร 

5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
บุคลากรทุกระดับ ด้วยการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่อง วางระบบและพัฒนากลไกด้าน
การป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็ง และมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการจัดการข้อร้องเรียน การปราบปราม โดยเฉพาะการลงโทษทางวินัยที่รวดเร็วและเข้มงวด 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2565 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 สป. พค. คต. 
ทป. สวอ. 

2. จ านวนกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล กระบวนงาน 8 สป. พค. คต. 
 ทป. สวอ. 

 
 

ประเด็นที่ 4:  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล 



๒๔ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 2565 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 80 สจบ. สป. 

4. ร้อยละของบุคลากรที่มีค่านิยมและพฤติกรรที่พึง
ประสงค์ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 70 กพร. สป. 

5. ร้อยละของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมาย
กระทรวง 

ร้อยละ 80 กยผ. สป. 

6. คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ 

ร้อยละ 85 ทุกหน่วยงาน 

 

โครงการส าคัญ  
1. การบริหารองค์กรเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย (สวอ.) 
2. โครงการยกระดับการด าเนินการและการให้บริการด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม ระยะที่ 2 (สวอ.) 
3. โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (สป.) 
4. โครงการยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT 

SMART Certificate of Origin (C/O)) (คต.) 
5. โครงการพัฒนาระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นก าเนิดแบบไร้กระดาษ (คต.) 
6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (คต.) 
7. โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบดิจิทัล (ทป.) 
8. โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ส าหรับประชาชนและธุรกิจ (พค.) 
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ (สป.) 
10. โครงการสร้างนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศมืออาชีพ (จร.) 
11. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) 
12. จดักิจกรรมให้ความรู้การพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับพาณิชย์ยุคใหม่ (สป.) 
13. เผยแพร่ และจัดกิจกรรมให้บุคลากร ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมของส านักงานปลัดกระทรวงฯ (สป.) 
14. โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค : พาณิชย์ภาค (สป.) 
15. งานพัฒนาการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และติดตามผลการด าเนินภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ (สป.) 
16. งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) 
17. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยน้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดองค์กร           

ธรรมาภิบาล (จร.) 
18. โครงการเสริมสร้างความรู้ จิตส านึกและคุ้มครองจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (คน.) 
19. โครงการพัฒนาจิตส านึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (สป.) 
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ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนปฏบัิติราชการรายป ี
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์  

 

 

 

 



   วิสัยทัศน์
   เศรษฐกิจการค้าเติบโตสู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างย่ังยืนภายในปี 2565  

   พันธกิจ
   1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ 
   2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหล่ือมล ้า และยกระดับรายได้ของประเทศ
   3. ยกระดับโครงสร้างพื นฐานทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เป็นธรรม และรองรับการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ
   4. ส่งเสริมการค้าและพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
   5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

ประเด็นท่ี 1:  สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
650 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (คน.) (งบประมาณรวม

 121.5059 ลบ.)

   - ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 32.50 27.00
   - ส่งเสริมตลาดผลไม้ 30.00 30.00
   - เสริมสร้างความรู้และเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร
ส้าคัญ

29.23 29.23

   - พัฒนาและส่งเสริมศูนย์จ้าหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน 
(Farm Outlet)
  -  บริหารจัดการการประกันรายได้สินค้าเกษตร

10.28

30.75

10.28

25.00

โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรส าคัญ 
(คน.) (งบประมาณรวม 9.75 ลบ.)

2 3.6 7.1.2
7.2.2

   - ศึกษาห่วงโซ่อุปทานในระบบการค้าสินค้ามันส้าปะหลัง
และผลิตภัณฑ์ (คน.)

 - 3.00 2 3.6 7.1.2
7.2.4

1. สร้างเสถียรภาพราคาและยกระดับราคาสินค้าเกษตร ด้วยการใช้
มาตรการสนับสนุนส่งเสริมท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ พัฒนาระบบตลาดท่ีเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรถึงผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม และอ้านวยความสะดวกและพัฒนาระบบโลจิสติกส์
การเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ (คน.)

5.3.1
5.3.3-4
7.1.1

เร่งด่วน 4

2 3.2 , 3.6

2.มูลค่าผลผลิตสินค้า
เกษตรเพ่ิมขึ น 
(ร้อยละ) (คน.)

650

3  - 

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ 

เศรษฐกิจยุคใหม่ หมายถึง  เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยค้านึงถึงความย่ังยืนทั งในมิติสังคม 
และส่ิงแวดล้อม รวมทั งใช้จุดแข็งของประเทศ (ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน)  
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับรายได้ของประเทศ 
(ปรับปรุงจากนิยาม New Economy ของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ)

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

1.1 เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อย
ในชุมชนมีรายได้
เพ่ิมขึ น/มูลค่าการค้า
เพ่ิมขึ น

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

26



64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพ่ือผลักดันมูลค่าเพ่ิมภาคการผลิต การค้า และ
การลงทุน (คต.) (งบประมาณรวม 2.43  ลบ.)

2 3.1-3.6 5.3.4

   - เสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพ่ือการต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ (คต.)

5.35 2.00

โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์ และสินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) (ทป.) )*

 - 25.46 2 3.1
แผนแม่บท
เฉพาะกิจ 
Covid-19

5.3.3-4
7.1.1

เร่งด่วน 4

โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรส าคัญ 
(คน.)(งบประมาณรวม 9.75 ลบ.)

   - เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานของโรงสีแบบครบวงจร 
(คน.)

4.00 3.50 2 3.2 7.1.2
7.2.2

โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพ่ือผลักดันมูลค่าเพ่ิมภาคการผลิต การค้า และ
การลงทุน (คต.) (งบประมาณรวม 2.43 ลบ.)

2 3.1-3.6 5.3.4

   - รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ (ด้านมาตรฐาน) (คต.)

1.00 0.43

โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรส าคัญ 
(คน.)

   - รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ (คน.)

5.25 3.25 2 3.6 7.1.2
7.2.2

   - จัดงานแสดง Thai Rice Expo (คน.) 50.00 2 3.6 7.1.2
7.2.3

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ มุ่งสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ
 โดยส่งเสริมการแปรรูป สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเกษตรด้วยอัตลักษณ์ 
(สินค้า GI) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การสร้าง
ความเช่ือม่ันให้สินค้าเป็นสินค้าปลอดภัยท่ีได้รับการยอมรับ (คน. ทป. คต.)

3. ส่งเสริมสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต ตามวิสัยทัศน์ 
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการตลาดท่ี
หลากหลายทั งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Market Platform 
ช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์  เกษตรพันธสัญญา หรือเวทีจับคู่ธุรกิจ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าเกษตร (คน. 
คต. สค.)
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64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

1,800 1,620 โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้กลับสู่ท้องถ่ิน (พค.) 
(งบประมาณรวม 28.60  ลบ.)
 

4 16.2 7.1.2
เร่งด่วน 6

   - ส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 13.50 7.50
 -  พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจส้าหรับ
ผู้ประกอบการโชวห่วยไทย

19.65 12.00

   -  สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย 
e-Commerce

11.33 9.10

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้า
เกษตร (คน.) (งบประมาณ รวม 78.43 ลบ.)
   - หมู่บ้านท้ามาค้าขาย 16.18 15.37
   - ตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถ่ิน 80.95 63.06

4. สินค้าท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเข้าสู่ระบบ
การคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา (สินค้า) 
(ทป.)

10 11 6. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการผ่านองค์ความรู้ด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม การพัฒนาและการออกแบบ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการชุมชน น้าไปสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม (ทป.)

โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
(ทป.) *

3.42 2.09 2 5.1
แผนแม่บท
เฉพาะกิจ 
Covid-19

7.1.1
5.4.1

4 16.2 7.1.1-7.1.3
7.2.2 7.3
เร่งด่วน 3

5. ส่งเสริม พัฒนากลไก บทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจใน
พ้ืนท่ี/ภูมิภาค ผ่านการรวมตัวสมาชิกในชุมชน อาทิ ร้านค้าชุมชน เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เพ่ือเป็นช่องทาง
จ้าหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียว (คน.)

3. มูลค่าการค้าสินค้า
และบริการชุมชนท่ี
ได้รับการส่งเสริม (ล้าน
บาท) (คน. พค.)

4. เพ่ิมขีดความสามารถของเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน
ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในยุค New Normal โดยบูรณาการกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างผู้ประกอบการภาค
การเกษตร (Smart Farmers) พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มผู้ท่ีมีรายได้น้อย 
ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน สร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ท่ีจ้าเป็นต่อการยกระดับเป็นผู้ประกอบการทั งทางด้านเทคโนโลยี การ
บริหารจัดการ การตลาด แหล่งเงินทุน รวมทั งส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน/แหล่งการค้า และขยาย
ช่องทางการตลาด (พค.  คน.)
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64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

250 500 โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้า
ชุมชน (สวอ.)

6.03 1.61 2 6.1  5.2.3

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน (สวอ.) 19.31 1.45 2 6.1  5.2.3
โครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (สป.) 22.91 22.92 2 แผนแม่บทเฉพาะกิจ

 Covid-19
7

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเช่ือมโยงการค้าอนุ
ภูมิภาคภาคเหนือ* (สป.)

18.26 2 6.1 6

โครงการยกระดับการค้าภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่ม
แม่น้ าโขง* (สป.)

35.03 2 6.1 6

  10 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง* 
(สป.)

3.50 2 6.1 6

โครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก*(สป.) 10.96 2 6.1 6
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เช่ือมโยงการค้าโลก* 
(สป.)

17.78 2 6.1 6

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้*(สป.) 6.56 2 6.1 6
30 30 โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน (คน.)

 (งบประมาณรวม 133.49 ลบ.)
4 17.1 เร่งด่วน 5

  - จัดจ้าหน่ายสินค้าท่ีจ้าเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัด 125.24 123.74
  - สร้างการรับรู้และส่งเสริมร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถ่ินและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

26.44 9.74

97.25 97.50 การก ากับดูแลสินค้าและบริการ และมาตรฐานช่ังตวงวัด 
(คน.)

126.57 83.65 4 17.1 11.7.3

1.2 ประชาชนได้รับ
การคุ้มครอง และ
สามารถเข้าถึงสินค้า
อุปโภคบริโภคท่ีมีราคา
เป็นธรรม

1. ร้อยละของรายจ่าย
ในการซื อสินค้า
เป้าหมายท่ีจ้าเป็นลดลง 
(คน.)

2. ร้อยละของสินค้า
และบริการเป้าหมายท่ี
มีราคาจ้าหน่าย
สอดคล้องกับต้นทุน 
(คน.)

7. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนท่ีในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนและเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยบูรณาการการท้างานของทุกภาคส่วน ใน
การยกระดับรายได้ของประชาชนในพื นท่ี ตลอดจนเสริมสร้างจุดเด่นทาง
เศรษฐกิจของแต่ละภาคหรือกลุ่มจังหวัดโดยการรวมกลุ่มและเช่ือมโยง
ผู้ประกอบการในพื นท่ี (Cluster) (สป. คต. สวอ.)

1. ดูแลค่าครองชีพเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิม
ทางเลือกในการซื อสินค้าท่ีจ้าเป็นแก่การครองชีพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (คน.)

2. ส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้าและพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค โดย
มุ่งเน้นน้าเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ และใช้เครือข่ายภาคประชาชน สังคม
ออนไลน์ มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการก้ากับดูแลราคาสินค้าและบริการให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสม และส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสากลใช้ส้าหรับการค้าและการ
ช่ังตวงวัด (คน.)

6. มูลค่าการค้าของ
กลุ่มเป้าหมายในภูมิภาค
 (ล้านบาท) (สป.)

7. จ้านวนเมือง
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีการพัฒนาเป็นแหล่ง
การค้า (เมือง) (สป.)
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64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเด็นท่ี 2:  ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ
 30,000       27,500 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด (สค.)*

   - พัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล
   - พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
(National e-Marketplace Platform)
   - พัฒนาระบบส่งเสริมการเจรจาการค้า online อัจฉริยะ 
(Smart Online Business Matching)

43.76 50.35 2 8.3 5.7.2 - 3
7.1.2

เร่งด่วน 6

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
Economy) (สค.)

53.93 35.51 2 8.1
8.3

5.2.2-3
5.9.2

โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ 
SME (พค.) (งบประมาณรวม  9.00 ลบ.) 
  
  

2 8.3  5.7.3
เร่งด่วน 3

   - ปรับตัวสู้วิกฤตด้วย e - Commerce ชุมชนอัจฉริยะ
ออนไลน์ (Digital Village by DBD) *

- 5.00

   - เพ่ิมโอกาสการค้าด้วย e - Commerce * 4.50 4.00
2. วงเงินจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจเพ่ิมขึ น (ร้อยละ) 
(พค.)

2 โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน (พค.)
   - ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ

1 1.00 2 8.2  5.9.2
เร่งด่วน 6

2.1 ผู้ประกอบการไทย
ได้รับการพัฒนาส่งเสริม
เป็นผู้ประกอบการยุค
ใหม่ และมีบทบาทใน
ระบบเศรษฐกิจมากขึ น

1. ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ โดยพัฒนา
ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการ การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน และองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีจ้าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจยุคใหม่  เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับ
รูปแบบธุรกิจให้ตรงตามความต้องการของตลาด และมาตรฐานสากล (พค. สค.
 สวอ.)

1. จ้านวน
ผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การส่งเสริมให้ขยาย
ช่องทางการค้าผ่าน 
e-Commerce (ราย) 
(พค. สค.)
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64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

1,900 2,050 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด (สค.)*
   - พัฒนาและส่งเสริมพาณิชย์ดิจิทัล
   - พัฒนาตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ 
(National e-Marketplace Platform)
   - พัฒนาระบบส่งเสริมการเจรจาการค้า online อัจฉริยะ 
(Smart Online Business Matching)

43.76 50.35 2 8.3 5.7.2 - 3
7.1.2

เร่งด่วน 6

โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ 
SME (พค.) (งบประมาณรวม 9.00 ลบ.) 
  

2 8.3  5.7.3
เร่งด่วน 3

   - ปรับตัวสู่วิกฤตด้วย e - Commerce ชุมชนอัจฉริยะ
ออนไลน์ (Digital Village by DBD) *

- 5.00

   - เพ่ิมโอกาสการค้าด้วย e - Commerce * 4.50 4.00

1,900 1,300 โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน 
และสร้างสรรค์ (พค.)

16.50 10.50 2 8.1  5.9.2
เร่งด่วน 3

   - พลิกฟ้ืน SME ด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล
โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (พค.)  
(งบประมาณรวม 16.80 ลบ.)

2 8.1  5.9.2
เร่งด่วน 3

   - พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งธุรกิจแฟรนไชส์
ไทยรองรับการค้ายุคใหม่

13.00 7.30

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิง
พาณิชย์ (ทป.) (งบประมาณรวม 24.50 ลบ.)

2    4.1 , 4.6,
8.1 , 8.4

5.2.1-5.2.4, 
5.3.4, 5.8.1, 

5.9.2

 -การพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
(ทป.)

8.5 7.00

โครงการสร้างความย่ังยืนของอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เคร่ืองประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน 
สร้างความเช่ือม่ัน และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ตลอดห่วง
โซ่การค้าและการผลิต  (สวอ.)

18.44 27.36 2 8.4
8.1
8.3

5.2.2-4
5.9.2

เร่งด่วน 3,6

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (สวอ.) 10.31 3.25 2 8.1 5.2.2-4
5.9.2

เร่งด่วน 3,6

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่ 
และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล (สศท.)

119.36 68.37 2 8.3 5.9.2
7.1.1

2. ส่งเสริม SMEs ในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยการสร้างโอกาสให้เข้าถึง
ตลาด และช่องทางการค้าออนไลน์ ทั งในและต่างประเทศมากขึ น อาทิ 
แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ (สค. พค.)

3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า/บริการศักยภาพ ด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา การออกแบบ/
สร้างความแตกต่างของสินค้า เพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
รวมถึงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและสร้างตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ียอมรับ 
และการค้าท่ีค้านึงถึงส่ิงแวดล้อม (Bio-Circular-Green Economy:BCG 
Model) (พค. ทป. สวอ. สศท.)

4. มูลค่าการค้าสินค้า
และธุรกิจบริการผ่าน
การค้าปกติ (Offline) 
ของกลุ่มเป้าหมายท่ี
ได้รับการส่งเสริม 
(ล้านบาท) 
(พค. ทป. สศท. สค.)

3. มูลค่าการค้า 
e-Commerce  ผ่าน
ช่องทางท่ีส่งเสริม (ล้าน
บาท) (สค. พค.)
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64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (พค.) 
(งบประมาณรวม 16.80 ลบ.)  

2 8.1  5.9.2

   - ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME) 5.25 2.50

   - พัฒนาศักยภาพและเช่ือมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า 1.00 1.00

โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล (คต.) 2.88 2.00 2 8.1  5.9.2
ผลผลิตการค้าได้รับการส่งเสริม ปกป้อง และอ้านวยความ
สะดวกทางการค้า (คต.)

 - 6.36 2 8.3  5.3.4

โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (พค.) 
(งบประมาณรวม 16.80 ลบ.)  

2 8.1  5.9.2
เร่งด่วน 6

   - ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทย ด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม

 - 1.50

   - สร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ด้วย
หลักธรรมาภิบาลธุรกิจ

- 1.00

โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (พค.) 
(งบประมาณรวม 16.80 ลบ.)  

2

  - สร้างศักยภาพและโอกาสทางการค้าธุรกิจให้บริการ
โลจิสติกส์ไทย

3.50 3.50

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ (สค.)

28.39 7.39 2 7.1
8.1

5.2.2
5.7.2
5.9.2

เร่งด่วน 6

5. ผู้ใช้งานระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้าด้วย Blockchain 
เพ่ิมขึ น (ร้อยละ) (สนค.)

85 85 7. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างโอกาสและ
ขยายช่องทางการตลาดทั งในและต่างประเทศ (สนค.)

โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม (สนค.) 
(งบประมาณรวม 2.96 ลบ.)
 - โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจ
การค้าระยะท่ี 3 (สนค.)

 

3.5075

 

2.9617

2 4.6 5.2.2

6. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพ โดยพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล (สค. พค.)

4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง โดย
ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนและผู้ประกอบการรายใหญ่ เพ่ือเช่ือมโยง SMEs 
และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ Global Value Chain ตลอดจนสร้างความ
พร้อมของผู้ประกอบการไทย ในการไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ (พค. คต.)

8.1  5.7.2 
5.9.2

เร่งด่วน 3,10

5. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคต 
และพัฒนาวิสาหกิจเร่ิมต้น โดยส่งเสริมสินค้าบริการตามวิถีชีวิตใหม่ การต่อ
ยอดแนวคิด น้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างและพัฒนาธุรกิจให้รองรับ
ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค อาทิ การผลิตสินค้าและบริการทาง
สุขภาพ และส่งเสริมการด้าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล (พค.)
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64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (พค.) (งบประมาณรวม  161.1211 ลบ.)

2 8.4 5.7.2
11.2

เร่งด่วน 10

   - ระบบให้บริการหนังสือรับรอง และรับรองส้าเนาเอกสาร
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

- 62.10

   - พัฒนาเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - 11.00
   - พัฒนาระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ - 5.00
   - พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ

- 5.00

   - พัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ้ากัดทาง
อิเล็กทรอนิกส์

- 15.00

   - พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ - 14.35
   - พัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทจ้ากัดคนเดียวทาง
อิเล็กทรอนิกส์

- 15.00

โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย (สนค.)  
(งบประมาณรวม 1.65 ลบ.)

2 8.4  5.9.2

   - โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนหลัง
โควิด-19 (สนค.)

3.02 1.65 2 8.4 5.9.2
7.1.5

โครงการเพ่ิมความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้า (สนค.) (งปม. 61.3913 ลบ.)

2 8.4 5.8.1

   -  โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า
ธุรกิจบริการ (ฐานข้อมูลการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ระยะท่ี
 2) (สนค.)

4.96 2 8.4 5.8.1

   - พัฒนาเคร่ืองชี วัดเศรษฐกิจการค้า (สนค.) 32.35 27.26 2 8.4 5.8.1
   - พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า 
ปี 2565 ระยะท่ี 4 (สนค.)

10.38 16.62 2 8.4  5.8.1 
11.3 

เร่งด่วน 10

2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเพ่ิมมูลค่า
สินค้า/บริการ และการสร้างขีดความสามารถของไทย รวมทั งพัฒนา
ฐานข้อมูล การใช้ประโยชน์จาก Big Data ในการเสนอมาตรการและนโยบาย
ทางการค้าได้อย่างทันท่วงที (สคพ. สนค.)

1. พัฒนาระบบนิเวศ การให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้า โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ มาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ/ให้บริการ
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าทั งในและระหว่างประเทศ และอ้านวยความสะดวกทาง
การค้าอย่างครบวงจร มุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง (user friendly) มี
การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สะดวก รวดเร็ว และมี
ความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (พค.)

อันดับ 45 
หรือคะแนน
ไม่น้อยกว่า 
DB 2021 
Score

162. ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ข้อเสนอเชิง
นโยบายท่ีได้รับการ
พัฒนา/เผยแพร่น้าไปใช้
ประโยชน์/หรือต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ (เร่ือง) 
(สนค. สคพ.)

อันดับท่ี 44 
หรือคะแนน 
ไม่น้อยกว่า   
DB 2022 
Score

1. อันดับความง่ายใน
การประกอบธุรกิจใน
ด้านการเร่ิมต้นธุรกิจดี
ขึ น หรือคะแนน EoDB 
Score ในด้านการ
เร่ิมต้นธุรกิจ ไม่น้อย
กว่าปีท่ีผ่านมา (อันดับ/
คะแนน) (พค.)

2.2 ศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางการค้าไทย
เพ่ิมขึ น

18

33



64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

   - ซื อข้อมูลส้าคัญด้านเศรษฐกิจการค้า (สนค.) 16.78 12.55 2 8.4 5.8.1
โครงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ (อบรม/สัมมนา) (สคพ.)

- 2.78 2 8.3 เร่งด่วน 3

โครงการสร้างความย่ังยืนของอุตสาหกรรม
อัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับ
มาตรฐาน สร้างความเช่ือม่ัน และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ 
ตลอดห่วงโซ่การค้าและการผลิต(สวอ.)

18.44 27.36 2 8.4
8.1
8.3

5.2.2-4
5.9.2

เร่งด่วน 3,6

3. จ้านวนทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีได้รับความ
คุ้มครอง (ค้าขอ) (ทป.)

35,000 35,000 3. พัฒนาบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ทป.)

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ทป.) (งบประมาณรวม 77.3788 ลบ.) 
   - พัฒนาระบบการตรวจค้นเคร่ืองหมายการค้า (Image 
Search)    
 - แปลรายการสินค้า/บริการค้าขอจดทะเบียนคร่ืองหมาย
การค้าระหว่างประเทศ           

29.64

 - 

 -

77.38

0.50

51.87

6 20.1 5.2.4

ประเด็นท่ี 3:  พัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ
 24,000  80 โครงการส่งเสริมเกษตรกร ผู้ประกอบการไทย เร่งต่อยอด

ใช้ประโยชน์ FTA (จร.)*
 - 1.88 2 8.3

แผนแม่บท
เฉพาะกิจ 
Covid-19

 5.3.4
เร่งด่วน 4

โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล (สค.) 41.91 29.42 2 8.1
8.3

5.2.1-3
5.3.4

เร่งด่วน 6

โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ 
(สค.)*

60.70 34.78 2 8.3 5.2.1-2
5.9.2

เร่งด่วน 6

โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้า
ระหว่างประเทศสู่สากล (สค.)

12.15 25.20 2 8.3 5.7.2
11.7.1

เร่งด่วน 6

1. ขยายตลาดสินค้าและการด าเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศ โดยใช้
ประโยชน์จากความตกลง FTA มุ่งเน้นรักษาตลาดเดิม และขยายตลาดใหม่ท่ีมี
ศักยภาพ ส่งเสริมการด้าเนินธุรกิจบริการของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการท่ีเป็นจุดแข็งของไทย อาทิ กลุ่มอาหาร สินค้าเกษตร
 ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด มาตรฐานสากล และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ส่ือสังคมออนไลน์ 
ในการขยายตลาด สร้างภาพลักษณ์ สร้างความเช่ือม่ัน และสร้างแบรนด์
ประเทศไทย รวมทั งเช่ือมโยงเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ
ฐานรากและชุมชน เข้าสู่ Global Value Chain (สค. จร.)

3.1 ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
ขยายตลาดและด้าเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ
เพ่ิมขึ น

1. มูลค่าการส่ังซื อเพ่ือ
ส่งออกของ SME ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 
(ล้านบาท) (สค. จร.)
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64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

2. มูลค่าการเจรจา
การค้าผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ (ล้านบาท) 
(สค.)

 -       41,500 โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการท า
ธุรกิจระหว่างประเทศ (สค.)*

161.90 91.22 2 8.3 4.3
5.2.2
5.5.1

เร่งด่วน 3

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้า
และธุรกิจบริการศักยภาพเพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตใหม่และเม
กะเทรนด์ (สค.)

487.81 352.21 2 8.3 5.2.1-2
5.3.4
7.1.1

เร่งด่วน 4, 6

3. มูลค่าการค้า
ชายแดน/ผ่านแดนใน
จังหวัดท่ีอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษขยายตัว
เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
(ล้านล้านบาท) (คต.)

1.26 1.298 2. ส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดน รวมท้ังจังหวัดท่ีอยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการค้าการลงทุนชายแดนไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ รวมทั งบูรณาการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคทางการค้า ขยายตลาดสินค้าและบริการไทย สร้างเครือข่ายพันธมิตร
และส่งเสริมการด้าเนินธุรกิจไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนเสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาบุคลากรในพื นท่ี (คต.)

โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (คต.)

28.00 7.00 2 6.1
9.3

5.5.1
5.5.3
6.1.2
6.1.4

4. มูลค่าการค้า
ชายแดน/ผ่านแดน
ขยายตัวเม่ือเทียบกับปี
ท่ีผ่านมา (ร้อยละ) (คต.)

 - 3

15. จ้านวนเมืองในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนท่ีได้รับการ
พัฒนาด้านการค้า 
(เมือง) (คต.)
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64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

50 งานเจรจาการประชุมนานาชาติ (จร.) 85.00 3.36 1 2.2 4.2
4.3

เร่งด่วน 3

โครงการจัดท าเขตการค้าเสรี (จร.) (งบประมาณรวม 
36.02 ลบ.)
- การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม FTA
- การเข้าร่วมประชุม FTA ในต่างประเทศ

29.83

14.58
15.25

  12.35  
        

12.35 
 -

1 2.2 4.2
4.3

เร่งด่วน 3

การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 (จร.)  - 25.86 1 2.2 4.3
เร่งด่วน 3

โครงการสร้างความม่ันใจผู้ประกอบการในการปกป้องและ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยและการเตรียมความ
พร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศและการจัดท า/เข้าร่วมความตกลงเขต
การค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า (ทป.)

1.50 1.00 1 2.2 4.2, 4.3

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วย
การยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (สนค.)

4.59 1.10 1 2.2 4.3
5.9.2

เร่งด่วน 3

-  CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(Social Return on Investment: SROI)

3.2 ประเทศไทยเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับ
ประเทศคู่ค้าส้าคัญ

801. จ้านวนการประชุม
ระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจการค้าและ
ความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ 
(ครั ง) (จร. ทป.)

1. เจรจาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ 
โดยการเจรจาจัดท้าความตกลงทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริมบทบาทของไทยในการเป็น
แกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) เพ่ือการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
การค้า เพ่ือเพ่ิมโอกาส ลดอุปสรรคทาง การค้าและแก้ไขข้อพิพาททางการค้า 
ทั งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจการค้ากับนานาชาติ ทั งองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐในทุกระดับ (จร.
 สนค. ทป.)
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64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

ประเด็นท่ี 4:  พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล
85 85 การบริหารองค์กรเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย (สวอ.)
17.04 14.64 6 20.1 11.2-3

โครงการยกระดับการด าเนินการและการให้บริการด้วย
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ระยะท่ี 2 (สวอ.)

22.22 18.94 6 20.1  5.2.2

โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 
(สป.)

14.00 6 20 11

8 โครงการยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT SMART 
Certificate of Origin (C/O)) (คต.)*

- 14.50 6 20.1
แผนแม่บท
เฉพาะกิจ 
Covid-19

11.2

โครงการพัฒนาระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถ่ิน
ก าเนิดแบบไร้กระดาษ (คต.)*

 - 10.00 6 20.1
แผนแม่บท
เฉพาะกิจ 
Covid-19

11.2

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการด้าน
การค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (คต.)

41.18 32.24 6 20.1 11.2

โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน
รูปแบบดิจิทัล (ทป.) รวมงบประมาณ 99.34 ลบ.)

6 20.1 11.2

 - การพัฒนาการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วย
ระบบให้ปรึกษาทางไกล (Tele-Consulting System)  
(โครงการส้าคัญตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ)*

21.51 แผนแม่บท
เฉพาะกิจ 
Covid-19

 -การพัฒนาปรับปรุงระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent 
Design)

16.13

4.1 องค์กรมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส

1. ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
(ร้อยละ) (ทุกหน่วยงาน)

2. จ้านวนกระบวนงาน
ท่ีปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัล 
(กระบวนงาน)
(ทุกหน่วยงาน)

6

1. พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล โดยพัฒนารูปแบบการบริการประชาชนให้
มีความสะดวกสามารถเช่ือมโยงกับหลายหน่วยงาน น้าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/หลักการสากลและปรับ
วิธีการท้างานให้เป็น “การให้บริการท่ีให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการ” และปรับ
ระบบการท างานของหน่วยงานให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล อาทิ ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบสนับสนุนการจัดซื อจัดจ้าง เป็นต้น (ทุกหน่วยงาน)
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64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ 
(End-to-End Services) ส าหรับประชาชนและธุรกิจ (พค.)
 - พัฒนาต่อยอดคลังข้อมูลธุรกิจ DBD Data Warehouse+ 
ระยะท่ี 2

 - 14.80 6 20.1 11.2
เร่งด่วน 10

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบให้บริการและการ
บริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ (สป.)

106.51 119.91 6 20.1  11.2
11.7.1

เร่งด่วน 10

โครงการสร้างนักเจรจาการค้าระหว่างประเทศมืออาชีพ 
(จร.)

0.58 0.43 6 20.4 11.1
11.5

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ทป.)

1.78 0.95 6 20.5 11.1
11.5

จัดกิจกรรมให้ความรู้
    - การพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับ
พาณิชย์ยุคใหม่ (สป.)

18.97 9.49 20.1
20.5

20.5 ประเด็น 4
เป้าหมาย 4.1

แนวทาง 3

4. ร้อยละของบุคลากร
ท่ีมีค่านิยมและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
ในการปฏิบัติงาน (ร้อย
ละ) (ทุกหน่วยงาน)

70 70 3. พัฒนาบุคลากรให้มีค่านิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ โดยจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ส่ือสารสร้างความเข้าใจในค่านิยมองค์การให้แก่บุคลากรทุก
ระดับ รวมทั งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก้าหนดและสร้างสภาพแวดล้อมให้
เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยมองค์การ เพ่ือให้บุคลากรสามารถท้างาน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นท่ีไว้วางใจของประชาชน และ
ขับเคล่ือนการด้าเนินภารกิจของกระทรวงฯ ให้บรรลุเป้าหมาย (ทุกหน่วยงาน)

∙ เผยแพร่ และจัดกิจกรรมให้บุคลากร ให้มีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ตามค่านิยมของส านักงานปลัดกระทรวงฯ (สป.)

6 20.4 11.1

3. ร้อยละของบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถ
 ทักษะ สมรรถนะ ตาม
เกณฑ์ท่ีก้าหนด (สป.)

 2. พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็น ในการปฏิบัติงาน (skillset) 
และปรับตัวให้ทันสมัย พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงมีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการใช้ภาษา และทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนการด้าเนินภารกิจของ
กระทรวงฯ (ทุกหน่วยงาน)

8080
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64 65 64 65 ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย

(Y2.Y1)

นโยบาย
รัฐบาล

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง โครงการ/งานส าคัญ

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)งบประมาณ (ล้านบาท)

79 80 โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรและยกระดับการ
เช่ือมโยงการค้าภูมิภาค : พาณิชย์ภาค (สป.)

 - 18.06 6 20 11

งานพัฒนาการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และติดตามผล
การด าเนินภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ (สป.)

6 20.2 11.1
11.5

85 85 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมการค้าต่างประเทศ 
(คต.)

0.50 0.60 6 21.1 11.5-6
12.1

เร่งด่วน 8

การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยน้อมน าศาสตร์พระราชา
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดองค์กรธรรมาภิบาล (จร.)

1.27 0.05 6 21.1 11.5
12.1

เร่งด่วน 8

โครงการเสริมสร้างความรู้ จิตส านึกและคุ้มครองจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน (คน.)

0.79 0.87 6 21.1 12.1
เร่งด่วน 8

โครงการพัฒนาจิตส านึกและความเข้มแข็งของกลไก
ต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (สป.)

1.33 0.63 6 21.1 11.5
12.1

เร่งด่วน 8

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
29 ก.ย. 2564  15.00 น.

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

5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ ด้วยการปลูกฝังและสร้าง
จิตส้านึกอย่างต่อเน่ือง วางระบบและพัฒนากลไกด้านการป้องกันการทุจริตให้
เข้มแข็ง และมีการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย รวมทั งการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการจัดการข้อร้องเรียน การปราบปราม โดยเฉพาะการลงโทษทางวินัยท่ี
รวดเร็วและเข้มงวด (ทุกหน่วยงาน)

5. ร้อยละของโครงการ
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อ
เป้าหมายกระทรวงฯ 
(สป.)

4. พัฒนาและขับเคล่ือนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์  โดยจัดท้าแผนปฏิบัติ
ราชการท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ก้ากับดูแล ติดตามประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กร โดยน้านวัตกรรมมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด
ทรัพยากร (ทุกหน่วยงาน)
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๔๑ 

 

การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ 
 
การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ (SWOT Analysis) เป็นการประเมินจากจุดแข็งและ

จุดอ่อนขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors) และการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจการค้า โดยจากผลการวิเคราะห์นี้ จะน าไป
จัดท า TOWS Matrix เพ่ือหามาตรการที่เก่ียวข้องและแนวทางการด าเนินงานต่อไป 

 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) โดยใช้หลักการ The McKinsey 7S Framework 
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ใน 7 มิติ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ การบริหารจัดการ บุคลากร ทักษะ ระบบการ
ท างาน และค่านิยมร่วม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  

 
Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 

1. Structure (โครงสร้างองค์กร) 

• กระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งใน
ส่วนกลาง ภูมิภาคและต่างประเทศที่ขับเคลื่อนการ
ท างานทั้งจาก Local สู่ Local และ จาก Local สู่ Global 

• การบริหารงานในส่วนภูมิภาคแบบ One Roof      
ท าให้ เกิดการบูรณาการการท างาน และเกิด
เอกภาพในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงพาณิชย์  

• มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วยส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และองค์กรอิสระ ท าให้
รูปแบบการปฏิบัติภารกิจมีทั้งความหลากหลายและ
เฉพาะด้าน 

• องค์กรมีขนาดใหญ่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรเพ่ือให้เหมาะสมกับพลวัต หรือพัฒนาการ
ด้านต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศขาดความ
คล่องตัว และต้องใช้เวลาด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

2. Strategy (กลยุทธ์) 

• ผู้บริหารพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อพลวัตด้าน
ต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของ
ประเทศ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 

• มีกรอบนโยบายในการปฏิบัติภารกิจที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

• ขาดการบูรณาการในการวางแผนกลยุทธ์ ใน
ภาพรวมของแต่ละหน่วยงาน และมีลักษณะเป็น
การด าเนินการล่วงหน้า ท าให้ต้องใช้เวลาปรับ
ประสานและสื่อสารนโยบายในภาพรวมมาก 

• กระทรวงฯ ยังไม่มีแนวทาง แผนงาน โครงการที่
เป็นรูปธรรมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจ/
การค้ากับสิ่งแวดล้อม (BCG – Bio, Circular and 
Green Economy) 

• การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการริเริ่ม
โครงการ/แผนการด าเนินงานของกระทรวง           
ยังมีน้อย 



๔๒ 

 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 

• มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นขั้นตอนชัดเจน 
• มีกลไกการประชุมของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือติดตาม

ผลการด าเนินภารกิจที่ส าคัญ และการเบิกจ่าย
งบประมาณสม่ าเสมอ ท าให้องค์กรมีความสามารถ  
ในการปรับทิศทางนโยบายได้เร็วในกรณีที่ต้อง
รับมือกับการเปลี่ยนแปลง/สถานการณ์เร่งด่วนได้ 

• ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีอ านาจในการตัดสินใจ 
เป็นอิสระ ท าให้ด าเนินการตอบสนองผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว   
ทันสถานการณ ์ 

• การสื่อสารระหว่างหน่วยงานตามขั้นตอนของระบบ
ราชการยังใช้เวลานาน ท าให้การด าเนินงานเกิดขึ้น
ได้ช้า 

 

4. Staff (บุคลากร) 

• กระทรวงพาณิชย์มีบุคลากรที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่   
ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและต่างประเทศ  

• บุคลากรมีความพร้อมรับการพัฒนา รวมทั้ ง           
มีศักยภาพในการด าเนินการตามนโยบายในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

• กระทรวงพาณิชย์มีหน่วยงานด้านการบริหาร
จัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการเฉพาะ 

• ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญต่อการป้องกัน 
และลดโอกาสการเกิดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 

• บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง/ระดับเทคนิคมี       
ไม่ เ พี ย งพอ  เ ช่ น  ด้ านทรั พย์ สิ นทา งปัญญา            
ด้านกฎหมาย ด้านการเจรจาการค้าระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ  ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  ร ว ม ถึ ง
นั กวิทยาศาสตร์ ข้ อมูล  (Data Scientist) และ
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 

• บุคลากรยังไม่เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
(KM) ท าให้การท างานขาดความต่อเนื่อง กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (โอน ย้าย เกษียณอายุ
ราชการ เสียชีวิต ลาออก) 
 

5. Skills (ทักษะ) 

• บุคลากรมีองค์ความรู้ พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในงาน
ภายใตค้วามรับผิดชอบอย่างเพียงพอ 

• กระทรวงพาณิชย์มีบุคลากรที่มีทักษะหลากหลาย 
โดยเฉพาะทักษะในด้านการส่งเสริมการตลาดใน
ต่างประเทศ การเจรจาการค้า การก ากับดูแลตลาด
ในประเทศ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

• ขาดระบบการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้/การศึกษา       
ดูงาน/การหมุนเวียนระหว่างหน่วยงาน ท าให้
บุคลากรยังขาดความรู ้ในภาพรวมภารกิจของ
กระทรวงพาณิชย์อย่างแท้จริง 

• มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณที่จะน ามาใช้ในการ
พัฒนาทักษะเฉพาะทางที่มีความจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

 
 
 
 

 



๔๓ 

 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
6. System (ระบบการท างาน) 

• กระทรวงพาณิชย์มีฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า        
ที่สามารถน ามาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ในเชิงลึก 
รวมทั้งมีการพัฒนางานด้านบริการโดยใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่  

• ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องจาก
ส่วนกลางสามารถสื่อสารกับบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว
และทั่ วถึ ง ผ่ านระบบ Web Conference ทั้ ง ใน
ส่วนกลาง ภูมิภาคและต่างประเทศ 

• มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริหาร
จัดการในองค์กรหลายด้าน เช่น ด้านงบประมาณ 
และด้านบุคลากร 

• กระทรวงพาณิชย์มีลูกค้า/ผู้รับบริการที่หลากหลาย 
ตั้งแต่ประชาชนทั่วไป ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทน
องค์กรระหว่างประเทศ ท าให้กระทรวงสามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย และสร้างเครือข่ายการ
ท างานไดอ้ย่างกว้างขวาง 

 

• การบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เ พ่ือการ
วิเคราะห์เชิงลึก และใช้ประโยชน์ในการก าหนด
นโยบายและมาตรการต่างๆ ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

• การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรในระดับกระทรวงยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงระบบของแต่ละหน่วยงานได้อย่างสมบูรณ์ 
และการปรับปรุงฮาร์ดแวร์ของระบบขึ้นอยู่กับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 

• ขาดการบูรณาการกิจกรรมของหน่วยงานใน
กระทรวงฯ ท าให้การเสนอของบประมาณขาด
เอกภาพ ส่งผลให้บางโครงการไม่ได้รับงบประมาณ
หรือได้รับงบประมาณน้อย  

• แผนงานที่ เกี่ยวข้องกับการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานหลายหน่วยงานยังไม่สามารถขับเคลื่อน
ได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
ขาดการสื่อสารระหว่างกัน 

• การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ใช้ระยะเวลานาน 
ท าให้การด าเนินภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ไม่
สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 

7. Shared Value (ค่านิยมร่วม) 

• กระทรวงพาณิชย์มีการก าหนดค่านิยมขององค์กร    
ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารค่านิยมดังกล่าว 

• ทุกหน่วยงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บริการประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่  

• ยังไม่มีแนวทางที่จะน าค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ          
และยังไม่มีเครื่องมือชี้วัดที่ชัดเจนว่าองค์กรได้
ด าเนินการตามค่านิยมที่ก าหนดหรือไม่และได้ผล
อย่างไร 
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อการค้า โดยพิจารณา       
ตามหลักการ PESTEL ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ใน 6 มิติหลัก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

1. Politics (การเมือง) 

• รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการ
พัฒนาประเทศด้านต่างๆ อาทิ การส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการในทุกระดับ การยกระดับประเทศ 
ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การ
ส่งเสริมภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
รวมทั้งการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

• รัฐบาลส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ  
การท างานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการ
ค้าของประเทศ 

• รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาการค้าของประเทศ       
ที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ เช่น 
ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ส่งเสริม e-Commerce 

• การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในอนาคต อาจมี
ความสัม พันธ์กับประเด็นด้ านความมั่นคง        
ทางสาธารณสุขและความมั่นคงทางอาหารมากขึ้น            

• การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง อาจส่งผลต่อ
ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายและการด าเนินงาน
ขององค์กร  

2. Economic (เศรษฐกิจ) 

• ไทยมีต าแหน่งที่ตั้ งที่สามารถเป็นศูนย์กลาง      
ในการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนและเป็นประตู
จากอาเซียนสู่เอเชีย  

• การรวมกลุ่มและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งนโยบายของประเทศคู่ค้า
ส าคัญ (อาทิ One Belt One Road ของจีน) เอ้ือ
ต่อการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  

• การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาด    
เกิดใหม่  (Emerging Market) อาทิ  จีน อินเดีย 
รัสเซีย รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้าน (CLMV) เป็น
โอกาสในการขยายการค้า และการลงทุนของไทย 

• ประเทศไทยมีทรัพยากรที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และมีสินค้าเกษตรที่สามารถน ามาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ เช่น สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น    
พืชสมุนไพร รวมถึงสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  

• ความยืดเยื้อของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทั่วโลก โดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว 

• ไทยพ่ึงพาเศรษฐกิจโลกในสัดส่วนที่สูง ท าให้ไทยมี
ความอ่อนไหวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความ      
ผันผวน/เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้า เช่น ภัยพิบัติ  โรคระบาด สงคราม
การค้า เป็นต้น 

• สินค้าเกษตรทั้งด้านราคา และปริมาณผลผลิต     
มีความผันผวนจากภัยธรรมชาติสูง 

• ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการกระจาย
ความเจริญเติบโตและการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ/เกษตรกร      
รายย่อย 
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

• ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ
ก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว ร ะดั บ โ ล ก  ส าม า รถดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวได้มาก และรัฐบาลยังส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเชื่อมโยง
โอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการฐานราก
และชุมชนได ้

• ประเทศไทยมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆ    
ขอ ง อา เซี ยน  ดั งนั้ น  โอกาสในการ พั ฒน า
ผู้ประกอบการและสินค้านวัตกรรมสู งกว่ า
ประเทศอ่ืนในภูมิภาค การส่งเสริมผู้ประกอบการ 
New S-Curve มีความเป็นไปได้สูง 

• ไทยมีจุดแข็งในด้านการสาธารณสุขที่โดดเด่น 
สามารถประชาสัมพันธ์การเป็น Medical Hub 
ที่จะช่วยดึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา
ประเทศไทยได ้
 

• การขยายตัวของนายทุนรายใหญ่ในธุรกิจต่างๆ อาทิ 
Modern Trade, e-Commerce ส่งผลกระทบต่อช่อง
ทางการซื้อขายของผู้บริโภค และการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการไทยและวิถีการค้าแบบดั้งเดิม  

• ประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
ระดับโลกอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน (สิงคโปร์
อันดับ 1 ของโลก จากดัชนีขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันระดับโลกของสภาเศรษฐกิจโลก 
(WEF) โดยไทยอยู่ในอันดับ 38)  

• โครงสร้าง พ้ืนฐานของไทย โดยเฉพาะด้าน         
โลจิสติกส์ยังคงมีต้นทุนสูง การคมนาคมยังไม่มี
ก า ร เ ชื่ อมต่ อ กั น อย่ า ง เป็ น ร ะบบ  ทั้ ง ก า ร
เคลื่อนย้ายบุคคลและสินค้า  

• นโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการกีดกันทาง
การค้า ทั้งมาตรการทางภาษีและที่มิใช่ภาษีของ
ประเทศต่างๆ เป็นอุปสรรคต่อการขยายตลาด
สินค้าไทยในต่างประเทศ 

3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 

• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยการ
สั่งซื้อสินค้า ผ่านร้านค้าออนไลน์มากขึ้น ท าให้
เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยาย
ตลาดไปยังต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ของประเทศต่างๆ เช่น Alibaba ของจีน และ
Amazon ของสหรัฐฯ เป็นต้น 

• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น กระแสรัก
สุขภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเข้าสู่สังคมเมือง เป็นโอกาสในการ
ขยายตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม อาทิ เกษตรอินทรีย์ 
สินค้าเพ่ือสุขภาพ สินค้านวัตกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูง
วัย และธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง 

• ประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างสรรค์
คุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสร้างโอกาสทาง
การค้าให้กับผู้ประกอบการระดับฐานรากหรือ
ระดับชุมชนได้ 

• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้เกิดปัญหาขาดแคลน
วัยท างาน/แรงงานรุ่นใหม่ในตลาดแรงงานของ
ประเทศ และประสิทธิภาพการผลิตและปัญหาการ
ปรับตัวสู่การด ารงชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของผู้สูงอายุ 

• การขยายตัวของสังคมเมืองท าให้ เกิดปัญหา
ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ 

• การจ้ างแรงงานต่ างด้ าว  มีจ านวนมากขึ้ น           
อาจส่ งผลให้ เกิ ดปัญหาสั งคมบาง เรื่ อ ง ได้             
เช่น โรคติดต่อ ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

• ผู้ประกอบการ/เกษตรกรบางส่วนยังขาดความ
พร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น 
ขาดแหล่งเงินทุน ขาดทักษะ และไม่สามารถเข้าถึง
เทคโนโลย ี
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Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

• ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านมีความเชื่อมโยงด้าน
สังคมและวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างใกล้ชิด                
ทั้งในระดับประเทศ และระดับเมือง 

• ประชากรรุ่นใหม่ของไทยสนใจและพร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  
4. Technology (เทคโนโลยี) 

• ความก้ าวหน้าด้ าน เทคโนโลยี ดิจิทั ล  อาทิ             
Big Data Analytics, Internet of Things (IoT), 
Cloud Computing, Artificial Intelligence (AI), 
Blockchain / Distributed Ledger Technology, 5G 
รวมทั้งการสื่อสารผ่าน Social Media ท าให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การค้า
ออนไลน์ บริการวิเคราะห์ข้อมูล  

• พัฒนาการทางเทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร ช่วย
ให้กระทรวงสามารถส่งผ่านข้อมูล ข่าวสารต่างๆ 
ไปยังประชาชนไดใ้นวงกว้าง และง่ายขึ้น 

• ก ร ะแ ส ก า ร เ ป ลี่ ย น ผ่ า น สู่ ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Transformation) เอ้ือต่อการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานขององค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 

 

• การใช้เทคโนโลยีในการขยายธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจ
รู ปแบบใหม่  มี ความอ่อนไหวต่ อการคุ กคาม           
ความปลอดภัยของข้อมูล/ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

• การน านวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังอยู่ในวงจ ากัด  

• ประชาชนที่มีรายได้น้อยอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลอาจ
เข้าถึงเทคโนโลยีได้ยาก ท าให้มีข้อจ ากัดในการเข้าถึง
ข้อมูลที่ เผยแพร่ทางสื่ อสั งคมออนไลน์  หรื อ
อินเตอร์เน็ต ท าให้กระทรวงยังคงต้องใช้กระบวนการ
ถ่ายทอดข้อมูลแบบดั้งเดิม (เช่น จดหมาย หนังสือ      
ติดประกาศ การลงพ้ืนที่ของบุคลากรกระทรวง) ต่อไป 

• การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นภัยคุกคามในการอยู่ รอดของ
ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันท่วงท ี

5. Environment (สิ่งแวดล้อม) 

• ไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตร   
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า
เกษตรพ้ืนถิ่น เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสินค้าเกษตร
อินทรีย์ผลิตไม่ เ พียงพอต่อการจ าหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศ 

• กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการพัฒนา
สินค้าและบริการ โดยเฉพาะเรื่องบรรจุภัณฑ์ เช่น 
การลดละเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การน ากลับมา
ใช้ใหม่ เป็นต้น ท าให้ผู้ประกอบการไทยต้องมี
ต้นทุนในการปรับตัวเพ่ือรองรับกระแสรักษ์โลก 

6. Legal (กฎหมาย) 

• ประเทศไทยมีความพร้อมในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ด าเนินธุรกิจ เช่น การเริ่มต้นการท าธุ รกิจ        
การปรับแก้กฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การจดทะเบียนธุรกิจทางออนไลน์ การคุ้มครอง 
ป้องกัน และปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นต้น 

• การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานใน
ประเทศอาจท าได้ไม่สะดวก เพราะแต่ละหน่วยงาน
มีกรอบภารกิจที่ก าหนดตามกฎหมายเป็นของตนเอง 
และมีกฎหมายในการก ากับดูแลมากซึ่งการทบทวน
แก้ไขให้สอดคล้องกันในภาพรวมต้องใช้เวลานาน 

 
 



๔๗ 

 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

• ประเทศไทยยังคงมีกฎหมายบางฉบับที่ล้าหลังไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันท าให้ เป็น
อุปสรรคต่อการก ากับดูแลของภาครัฐและการ
ประกอบธุรกิจของภาคเอกชน 
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ยทุธศาสตรช์าต2ิ0 ปี

แผนแมบ่ท

 ( 12 ประเด็น 

และผมบ.

เฉพาะกจิ

โควดิ-19)

3. การเกษตร 5. การทอ่งเทีย่ว
7. โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบ

โลจสิตกิส ์และดจิทิลั
9. เขตเศรษฐกจิพเิศษ

21. ตอ่ตา้นการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

แผนแมบ่ทเฉพาะกจิ 

Covid-19

เป้าหมาย

แผนแมบ่ท

การตา่งประเทศไทยมเีอกภาพ

ท าใหไ้ทยมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยนื มาตรฐานสากล และมี

เกยีรตภิมูใินประชาคมโลก

GDP ในสาขาเกษตรเพิม่ขึน้ GDP ดา้นการทอ่งเทีย่วตอ่ผลติภัณฑ์

มวลรวมในประเทศเพิม่ขึน้

ความสามารถในการแขง่ขันดา้น

โครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศดี

ขึน้

การเจรญิเตบิโตของ

ผลติภัณฑม์วลรวมของพืน้ที่

เขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้หมด

เพิม่ขึน้

การเสรมิสรา้งความ

เขม้แข็งของเศรษฐกจิฐาน

รากภายในประเทศ (Local 

Economy)

2.สรา้งอาชพีและกระจาย

รายไดสู้ท่อ้งถิน่

3.ศก.ประเทศฟ้ืนตัวเขา้สู่

ภาวะปกติ

การยกระดบัขดี

ความสามารถของประเทศ

เพือ่รองรบัการเจรญิเตบิโต

อยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 

(Future Growth)

4.วางรากฐานเพือ่รองรับการ

ปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิใหม่

- บรกิารของรัฐมปีระสทิธภิาพ

และมคีณุภาพเป็นทีย่อมรับของ

ผูใ้ชบ้รกิาร

- ภาครัฐมกีารด าเนนิการทีม่ี

ประสทิธภิาพดว้ยการน านวัตกรรม

 เทคโนโลย ีมาประยกุตใ์ช ้

ประเทศไทยปลอดการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

การปรบัปรงุและพฒันา

ปจัจยัพืน้ฐานเพือ่สง่เสรมิ

การฟ้ืนฟแูละพฒันา

ประเทศ (Enabling 

Factors) มกีารวางรากฐาน

เพือ่รองรับการปรับ

โครงสรา้งเศรษฐกจิใหม่

ตัวชีว้ัด

แผนแมบ่ท

ตัวชีว้ัดการตา่งประเทศไทยมาก

ขึน้/ดขีึน้ เฉลีย่รอ้ยละ 5-10 

ภายในปี 2565 

อตัราการขยายตัวของ GDPสาขา

เกษตร เฉลีย่รอ้ยละ 3.8 ในปี 

2565

  - อตัราการขยายตัวของ GDP

ในสาขาอตุสาหกรรม เฉลีย่

รอ้ยละ4.6

  - อตัราการขยายตัวของ GDP

ในสาขาบรกิาร เฉลีย่รอ้ยละ 5.4

สัดสว่น GDP ดา้นการทอ่งเทีย่วตอ่

ผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศ เพิม่ขึน้ 

รอ้ยละ 22

อนัดับความสามารถในการ

แขง่ขันดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

อยู่ในอนัดับที ่45 ภายในปี 2565

อตัราการขยายตัวของ

ผลติภัณฑม์วลรวมของพืน้ที ่

เขตเศรษฐกจิพเิศษทัง้หมด 

เฉลีย่รอ้ยละ 5

2.1 ความแตกตา่งของ

ผลติภัณฑจั์งหวัดเปรยีบเทยีบ

ภายในภาคลดลงไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 1 เทยีบกบัปีกอ่นหนา้

3.2 สัดสว่น GDP ของ SMEs 

ตอ่ GDP ประเทศไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 42 ภายในปี 65

อตัราการขยายตัวของการลงทนุ

ในอตุสาหกรรมและบรกิาร

เป้าหมายเพิม่ขึน้ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 10 เทยีบกบัปีกอ่นหนา้

 ดัชนีการพัฒนาอยา่งท่ัวถงึ 

เทา่กบั 4.30 คะแนน ในปี 2565

 - ระดับความพงึพอใจในคณุภาพ

การใหบ้รกิารของภาครัฐไมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละ 85

 - ดัชนีรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส ์

(EGDI) ในการจัดล าดับของ

องคก์ารสหประชาชาตอิยู่ในกลุม่

ประเทศทีม่กีารพัฒนาสงูสดุ 60 

อนัดับแรก

ดัชนีการรับรูก้ารทจุรติของ

ประเทศไทย อยู่ในอนัดับ 1

 ใน 54 และ/หรอืไดค้ะแนน

ไมต่ า่กวา่ 50 คะแนน ในปี 

2565

ดัชนีวัดความสามารถในการ

แขง่ขันดา้นดจิทัิล (IMD 

World Digital 

Competitiveness 

Ranking) อยู่ในกลุม่

ประเทศทีม่คีวามสามารถสงู

ทีส่ดุ 40 อนัดับแรก โดยมี

อนัดับดขี ึน้จากปีกอ่นหนา้

แผนแมบ่ท

ยอ่ย

3.1 เกษตรอตัลักษณ์พืน้ถิน่

3.2 เกษตรปลอดภัย

3.3 เกษตรชวีภาพ

3.4 เกษตรแปรรูป

3.6 การพัฒนาระบบนเิวศ

การเกษตร

5.1 การทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละ

วัฒนธรรม

7.1 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น

คมนาคมและระบบ

โลจสิตกิส์

9.3 การพัฒนาเขต

เศรษฐกจิพเิศษชายแดน

1.2 การชว่ยเหลอืและพัฒนา

ศักยภาพ SMEs (8.3)

2.2 การทอ่งเทีย่วเชงิ

สรา้งสรรคแ์ละเนน้คณุภาพ (5.1)

2.3 การเกษตรมลูคา่สงู (3.1)

21.1 การป้องกนัการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบ

4.2 ปรับปรุงกฎหมายและ

สง่เสรมิภาครัฐดจิทัิล

เป้าหมาย

แผนแมบ่ทยอ่ย

2.2 ประเทศไทยเป็นหนึง่ใน

ศนูยก์ลางการคา้ 

การลงทนุ การบรกิาร และความ

เชือ่มโยงทีส่ าคัญในภมูภิาค

เอเชยี โดยมรีะบบเศรษฐกจิที่

เนน้นวัตกรรมดขี ึน้

3.1 สนิคา้เกษตรอตัลักษณ์พืน้

ถิน่มมีลูคา่เพิม่ขึน้

3.2 สนิคา้เกษตรปลอดภัยมี

มลูคา่เพิม่ขึน้ 

3.3 สนิคา้เกษตรชวีภาพมี

มลูคา่เพิม่ขึน้

3.4 สนิคา้เกษตรเเปรรูปและ

ผลติภัณฑม์มีลูคา่เพิม่ขึน้ 

3.6 ประสทิธภิาพการผลติ

สนิคา้เกษตรตอ่หน่วยมี

การปรับตัวเพิม่ขึน้

5.1 รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชงิ

สรา้งสรรคแ์ละวัฒนธรรม

    (1) รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชงิ

สรา้งสรรคแ์ละวัฒนธรรม

เพิม่ขึน้

    (3) สนิคา้ทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรค์

และวัฒนธรรมไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา

เพิม่ขึน้ 

7.1 ประสทิธภิาพดา้น

โลจสิตกิสร์ะหวา่งประเทศของ

ประเทศไทยดขีึน้ 

9.3 การขยายตัวของ

ผลติภัณฑม์วลรวมของพืน้ที่

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

ชายแดนเพิม่ขึน้

16.1 ศักยภาพและขดี

ความสามารถของเศรษฐกจิ

ฐานรากเพิม่ขึน้

16.2 ผูป้ระกอบการเศรษฐกจิ

ฐานรากมรีายไดเ้พิม่ขึน้อยา่ง

ตอ่เนื่อง

20.1 งานบรกิารภาครัฐที่

ปรับเปลีย่นเป็นดจิทัิลเพิม่ขึน้

20.2 หน่วยงานภาครัฐบรรลผุล

สัมฤทธิต์ามเป้าหมายยทุธศาสตร์

ชาติ

20.4 ภาครัฐมขีดีสมรรถนะสงู

เทยีบเทา่มาตรฐานสากลและมี

ความคลอ่งตัว

20.5 บคุลากรภาครัฐยดึคา่นยิม

ในการท างานเพือ่ประชาชน 

ยดึหลักคณุธรรม จรยิธรรม 

มจีติส านกึ มคีวามสามารถสงู 

มุง่มั่น และเป็นมอือาชพี

21.1 ประชาชนมวีัฒนธรรม

และพฤตกิรรมซือ่สัตยส์จุรติ

ตัวชีว้ัด

แผนแมบ่ทยอ่ย

3.1 อตัราการขยายตัว

ของมลูคา่ของสนิคา้เกษตรอตั

ลักษณ์พืน้ถิน่ ขยายตัวรอ้ยละ3

3.2 อตัราการขยายตัวของมลูคา่

ของสนิคา้เกษตรปลอดภัย 

ขยายตัวรอ้ยละ3

3.3 อตัราการขยายตัวของมลูคา่

ของสนิคา้เกษตรชวีภาพ ขยายตัว

รอ้ยละ3

3.4 อตัราการขยายตัวของมลูคา่

ของสนิคา้เกษตรเเปรรูปและ

ผลติภัณฑ ์ขยายตัว

รอ้ยละ3

3.6 มลูคา่ผลผลติสนิคา้เกษตร

ตอ่หน่วย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 10

5.1 รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชงิ

สรา้งสรรคแ์ละวัฒนธรรม   

    (1) อตัราการขยายตัวของรายได ้

จากการทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละ

วัฒนธรรม ขยายตัวรอ้ยละ10

    (3) อตัราการขยายตัวของจ านวน

สนิคา้และบรกิารการทอ่งเทีย่วเชงิ

สรา้งสรรคแ์ละวัฒนธรรมทีไ่ดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีนทรัพยส์นิทางปัญญา

ขยายตัวรอ้ยละ 5

7.1 ดัชนีชีว้ัดประสทิธภิาพ

ดา้นโลจสิตกิสร์ะหวา่งประเทศ

ของประเทศไทยอยู่ใน 25 

ล าดับแรกหรอืคะแนนไมต่ า่กวา่ 

3.50

9.3 อตัราการขยายตัวของ

ผลติภัณฑม์วลรวมของเขต

พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ

ชายแดน ขยายตัวรอ้ยละ 3.0

21.1 รอ้ยละของหน่วยงาน

ทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ 

ITA รอ้ยละ 80

  

2.1สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กม.ต่อจ านวน กม.

แผนปฏริปูฯ (2)

นโยบายรฐับาล

(6 หลัก 5 รด.)

11. การปฏริูปการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ// 5. การพัฒนาเศรษฐกจิ

และความสามารถในการแขง่ขัน

ของไทย

รด.10 การพฒันาระบบการ

ใหบ้รกิารประชาชน

11. การปฏริูปการบรหิาร

จัดการภาครัฐ//12. การ

ป้องกนัทจุรติฯ

รด.8. การแกไ้ขปญัหา

ทจุรติฯ

11. การปฏริูปการบรหิาร

จัดการภาครัฐ

รด.10 การพฒันาระบบ

การใหบ้รกิารประชาชน

รด.10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

ประเด็นแผนกระทรวง

3. พัฒนาขดีความสามารถและ

สง่เสรมิความร่วมมอืในการ

พัฒนาระหวา่งประเทศ

1. สรา้งความเขม้แข็งของ

เศรษฐกจิฐานราก

2. สง่เสรมิผูป้ระกอบการและ

สรา้งระบบนเิวศทีเ่อือ้ตอ่การ

ประกอบธรุกจิ

2. สง่เสรมิผูป้ระกอบการและ

สรา้งระบบนเิวศทีเ่อือ้ตอ่การ

ประกอบธรุกจิ

3. พัฒนาขดีความสามารถ

และสง่เสรมิความร่วมมอืใน

การพัฒนาระหวา่งประเทศ

3. พัฒนาขดีความสามารถ

และสง่เสรมิความร่วมมอืใน

การพัฒนาระหวา่งประเทศ

3. พัฒนาขดีความสามารถ

และสง่เสรมิความร่วมมอืใน

การพัฒนาระหวา่งประเทศ

1. สรา้งความเขม้แข็งของ

เศรษฐกจิฐานราก

เป้าหมายฯ

กระทรวง

3.2 ประเทศไทยเป็นหุน้สว่น

ยทุธศาสตรก์บัประเทศคูค่า้ส าคัญ

1.1 เกษตรกรและผูป้ระกอบการ

รายยอ่ยในชมุชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้/

มลูคา่การคา้เพิม่ขึน้

2.1 ผูป้ระกอบการไทยไดรั้บ

การพัฒนาสง่เสรมิเป็น

ผูป้ระกอบการยคุใหม ่และมี

บทบาทในระบบเศรษฐกจิ

มากขึน้ 

2.1 ผูป้ระกอบการไทยไดรั้บ

การพัฒนาสง่เสรมิเป็น

ผูป้ระกอบการยคุใหม ่และมี

บทบาทในระบบเศรษฐกจิมากขึน้

2.1 ผูป้ระกอบการไทยไดรั้บ

การพัฒนาสง่เสรมิเป็น

ผูป้ระกอบการยคุใหม ่และมี

บทบาทในระบบเศรษฐกจิ

มากขึน้ 

2.2 ศักยภาพดา้นการแขง่ขัน

ทางการคา้ไทยเพิม่ขึน้

2.2 ศักยภาพดา้นการแขง่ขัน

ทางการคา้ไทยเพิม่ขึน้

3.1 ประเทศไทยมขีดี

ความสามารถในการขยาย

ตลาดและด าเนนิธรุกจิ

ระหวา่งประเทศเพิม่ขึน้

3.1 ประเทศไทยมขีดี

ความสามารถในการขยาย

ตลาดและด าเนนิธรุกจิ

ระหวา่งประเทศเพิม่ขึน้

3.1 ประเทศไทยมขีดี

ความสามารถในการขยาย

ตลาดและด าเนนิธรุกจิระหวา่ง

ประเทศเพิม่ขึน้

1.1 เกษตรกรและผูป้ระกอบการ

รายยอ่ยในชมุชนมรีายได ้

เพิม่ข ึน้/มลูคา่การคา้เพิม่ขึน้

1.1 เกษตรกรและ

ผูป้ระกอบการรายยอ่ยใน

ชมุชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้/มลูคา่

การคา้เพิม่ขึน้

ตัวชีว้ัด 1. จ านวนการประชมุระหวา่ง

ประเทศดา้นเศรษฐกจิการคา้

และความร่วมมอืเพือ่การพัฒนา

ระหวา่งประเทศ (ครัง้) (จร. ทป.)

1. มลูคา่การคา้สนิคา้เกษตรและ

ผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ

ของกลุม่เป้าหมาย (ลา้นบาท) 

(คน. คต. ทป.)

2. มลูคา่ผลผลติสนิคา้เกษตร

เพิม่ขึน้ (รอ้ยละ) (คน.)

5. ผูใ้ชง้านระบบตรวจสอบ

ยอ้นกลับสนิคา้ดว้ย 

Blockchain เพิม่ข ึน้ 

(รอ้ยละ) (สนค.)

4. สนิคา้ทอ่งเทีย่วเชงิสรา้งสรรคแ์ละ

วัฒนธรรมเขา้สูร่ะบบการคุม้ครอง

ทรัพยส์นิทางปัญญา (สนิคา้) (ทป.)

6. มลูคา่การคา้ของกลุม่เป้าหมาย

ในภมูภิาค 

(ลา้นบาท) (สป.)

7 .จ านวนเมอืงศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกจิทีม่กีารพัฒนาเป็นแหลง่

การคา้ (เมอืง) (สป.)

4.มลูคา่การคา้สนิคา้และธรุกจิ

บรกิารผา่นการคา้ปกต ิ(offline)

 ของกลุม่เป้าหมายทีไ่ดรั้บการ

สง่เสรมิ (ลา้นบาท) (พค. ทป. 

สศท. สค.)

1.จ านวนผูป้ระกอบการทีไ่ดรั้บ

การสง่เสรมิใหข้ยายชอ่งทาง

การคา้ผา่น e-Commerce 

(ราย) (พค. สค.)

2.วงเงนิจดทะเบยีนสัญญา

หลักประกนัทางธรุกจิเพิม่ขึน้

(รอ้ยละ) (พค.)

3.มลูคา่การคา้ e-Commerce 

ผา่นชอ่งทาง

ทีส่ง่เสรมิ (ลา้นบาท) 

(สค. พค.)

4.มลูคา่การคา้สนิคา้และธรุกจิ

บรกิารผา่นการคา้ปกต ิ

(offline) ของกลุม่เป้าหมายที่

ไดรั้บการสง่เสรมิ (ลา้นบาท) 

(พค. ทป. สศท. สค.)

1. อนัดับความยากงา่ยในการ

ประกอบธรุกจิในดา้นการ

เริม่ตน้ธรุกจิดขี ึน้ หรอืคะแนน 

EoDB Score ในดา้นการ

เริม่ตน้ธรุกจิไมน่อ้ยกวา่ปีที่

ผา่นมา (อนัดับ/คะแนน) (พค.)

2. ผลงานวจัิย/นวัตกรรม 

ขอ้เสนอเชงินโยบายทีไ่ดรั้บ

การพัฒนา/เผยแพร่น าไปใช ้

ประโยชน/์หรอืตอ่ยอดในเชงิ

พาณชิย ์(เรือ่ง) (สนค. สคพ.)

3.จ านวนทรัพยส์นิทางปัญญา

ทีไ่ดรั้บความคุม้ครอง (ค าขอ)

 (ทป.)

1.มลูคา่การสั่งซือ้เพือ่

สง่ออกของ SME ทีเ่ขา้ร่วม

กจิกรรมสง่เสรมิการคา้

ระหวา่งประเทศ (ลา้นบาท) 

(สค. จร.)

2.มลูคา่การเจรจาการคา้

ผา่นกจิกรรมสง่เสรมิการคา้

ระหวา่งประเทศ (ลา้นบาท) 

(สค.)

3. มลูคา่การคา้ชายแดน/

ผา่นแดน 

ในจังหวัดทีอ่ยู่ในเขต

เศรษฐกจิพเิศษขยายตัวเมือ่

เทยีบกบัปีทีผ่า่นมา 

(ลา้นลา้นบาท) (คต.)

4. มลูคา่การคา้ชายแดน/

ผา่นแดนขยายตัวเมือ่เทยีบ

กบัปีทีผ่า่นมา (รอ้ยละ) (คต.)

5.จ านวนเมอืงในเขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษชายแดนที่

ไดรั้บการพัฒนาดา้นการคา้ 

(เมอืง) (คต.)

1.มลูคา่การสั่งซือ้เพือ่สง่ออก

ของ SME ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 

(ลา้นบาท) (จร.)

4. สนิคา้ทอ่งเทีย่วเชงิ

สรา้งสรรคแ์ละวัฒนธรรมเขา้สู่

ระบบการคุม้ครองทรัพยส์นิทาง

ปัญญา (สนิคา้) (ทป.)

1. มลูคา่การคา้สนิคา้เกษตร

และผลติภัณฑท์ีไ่ดรั้บการ

สง่เสรมิของกลุม่เป้าหมาย 

(ลา้นบาท) (ทป.)

3. มลูคา่การคา้สนิคา้และ

บรกิารชมุชนทีไ่ดรั้บการ

สง่เสรมิ (ลา้นบาท) 

(คน. พค.)

1. รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูใ้ชบ้รกิาร (รอ้ยละ) 

(ทกุหน่วยงาน)

2. จ านวกระบวนงานทีป่รับเปลีย่น

เป็นดจิทัิล (กระบวนงาน)(ทกุ

หน่วยงาน)

3. รอ้ยละของบคุลากรทีม่คีวามรู ้

ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ตามเกณฑท์ีก่ าหนด (สป.)

4. รอ้ยละของบคุลากรทีม่คีา่นยิม

และพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคใ์น

การปฏบิัตงิาน (รอ้ยละ) 

(ทกุหน่วยงาน) 

5. รอ้ยละของโครงการทีม่ี

ผลสัมฤทธิต์อ่เป้าหมายกระทรวงฯ

 (สป.) 

6. คะแนนเฉลีย่การประเมนิ

คณุธรรมและความโปร่งใส

หน่วยงานภาครัฐ (รอ้ยละ)  

(ศปท.)

2. จ านวนกระบวนงาน

ทีป่รับเปลีย่นเป็นดจิทัิล 

(กระบวนงาน)

(ทป./คต.)

สัดสว่น GDP ของ SMEs ตอ่ GDP ประเทศ รอ้ยละ 45 ภายในปี 2565

8.1 การสรา้งความเขม้แข็งผูป้ระกอบการอจัฉรยิะ

8.2 การสรา้งโอกาสเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิ

8.3 การสรา้งโอกาสการเขา้ถงึตลาด

8.4 การสรา้งระบบนเิวศน์ทีเ่อือ้ตอ่การด าเนนิธรุกจิของผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่มยคุใหม่

8.1 - การขยายตัวของวสิาหกจิเริม่ตน้ในประเทศไทยเพิม่ขึน้

      - ความสามารถในการแขง่ขันดา้นการใชเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลยดีจิทัิลดขี ึน้

8.2 สนิเชือ่ธรุกจิรายใหมท่ีไ่มใ่ชร่ายใหญเ่ฉลีย่ตอ่ปีเพิม่ขึน้

8.3 - มลูคา่พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิสข์องประเทศเพิม่ขึน้

      - ความสามารถในการเเขง่ขันดา้นการคา้ระหวา่งประเทศของประเทศไทยดขีึน้

      - การขยายตัวการสง่ออกของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเพิม่ขึน้

8.4 อนัดับนโยบายของภาครัฐทีม่ตีอ่วสิาหกจิและผูป้ระกอบการดา้นการสนับสนุนและ

ความสอดคลอ้งของนโยบายดขีึน้

8.1 - อตัราการขยายตัวจ านวนการกอ่ตัง้วสิาหกจิเริม่ตน้ ขยายตัวรอ้ยละ 10

      - อนัดับความสามารถในการแขง่ขันดา้นการใชเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลยดีจิทัิล อนัดับที ่1 

ใน 36 

8.2 อตัราการขยายตัวสนิเชือ่ธรุกจิรายใหมท่ีไ่มใ่ชร่ายใหญ ่ขยายตัวรอ้ยละ 10

8.3 - การขยายตัวของมลูคา่พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิสข์องวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่มเพิม่ขึน้ 1 เทา่

       - อนัดับความสามารถในการแขง่ขันดา้นการคา้ระหวา่งประเทศโดย IMD 

อนัดับที ่1 ใน 5

       - สัดสว่นการสง่ออกของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ่การสง่ออกรวมของประเทศ

ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 25

8.4   อนัดับนโยบายของภาครัฐทีม่ตีอ่วสิาหกจิและผูป้ระกอบการดา้นการสนับสนุนและ

ความสอดคลอ้งของนโยบาย อนัดับที ่15

3. การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

2. สง่เสรมิผูป้ระกอบการและสรา้งระบบนเิวศทีเ่อือ้ตอ่การ

ประกอบธรุกจิ

4. พัฒนาการบรหิารจัดการองคก์รเชงิรุกและมธีรรมาภบิาล

2. บรหิารราชการแผน่ดนิ

1. สรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิฐานราก

4.1 องคก์รมปีระสทิธภิาพและความโปร่งใส

 

1.1 เกษตรกรและผูป้ระกอบการรายยอ่ยในชมุชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้/มลูคา่

การคา้เพิม่ขึน้

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน / สป.พณ.

4/11/2564

1. รอ้ยละของรายจา่ยในการซือ้

สนิคา้เป้าหมายทีจ่ าเป็นลดลง 

(คน.)

2. รอ้ยละของสนิคา้และบรกิาร

เป้าหมาย ทีม่รีาคาจ าหน่าย

สอดคลอ้งกบัตน้ทนุ (คน.)

1.2 ประชาชนไดรั้บการคุม้ครอง

 และสามารถเขา้ถงึสนิคา้

อปุโภคบรโิภคทีม่รีาคาเป็นธรรม

1. สรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิฐานราก

9. การพฒันาภาค เมอืง 

และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
3. การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

6. การบรหิารจดัการในภาครฐั 

การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบ 

และธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

20.1 สัดสว่นความส าเร็จของ

กระบวนงานทีไ่ดรั้บการ

ปรับเปลีย่นใหเ้ป็นดจิทัิล 

รอ้ยละ100

20.2 รอ้ยละของโครงการทีม่ี

ผลสัมฤทธิต์อ่เป้าหมาย

ยทุธศาสตรช์าติ

20.4 ระดับ Digital Government

 Maturity Model (Gartner) 

ระดับ 2

20.5 ดัชนีความผกูพันของ

บคุลากรภาครัฐใมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80

4. การสรา้งบทบาทของไทยใน

เวทโีลก

 รด.3. มาตรการเศรษฐกจิ

เพือ่รองรบัความผนัผวนของ

เศรษฐกจิโลก

7. การพัฒนาสรา้งความ

เขม้แข็งจากฐานราก 

รด.6. การวางรากฐานระบบ

เศรษฐกจิของประเทศสู่

อนาคต

5. การพัฒนาเศรษฐกจิและความสามารถในการแขง่ขันของไทย // 6.การพัฒนาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและการกระจายความเจรญิสูภ่มูภิาค // 7. การพัฒนาสรา้งความเขม้แข็งจากฐานราก 

รด.3. มาตรการเศรษฐกจิเพือ่รองรบัความผนัผวนของเศรษฐกจิโลก // รด.4. การใหค้วามชว่ยเหลอืเกษตรกรและพฒันานวตักรรม //รด.6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกจิของประเทศสูอ่นาคต // รด.10 การพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชน

5. เศรษฐกจิ

5. การพัฒนาเศรษฐกจิและ

ความสามารถในการแขง่ขันของ

ไทย

16.1 การยกระดับศักยภาพการ

เป็นผูป้ระกอบการธรุกจิ

16.2 การสรา้งสภาพ 

แวดลอ้มและกลไกทีส่ง่เสรมิ

การพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก

แผนแมบ่ทเฉพาะกจิ Covid-19

4.1 อตุสาหกรรมชวีภาพมกีาร

ขยายตัวเพิม่ขึน้

4.6 ประเทศไทยมี

ความสามารถในการแขง่ขัน

ดา้นดจิทัิลในดา้นความพรอ้ม

ในอนาคตดขีึน้

8. ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มยคุใหม่

ผูป้ระกอบการในทกุระดับเป็นผูป้ระกอบการยคุใหมท่ีม่บีทบาทตอ่ระบบเศรษฐกจิ

เพิม่มากขึน้

แผนพฒันาฯ

ฉบบัที ่12

(6 ยทุธฯ)

17.1 คนไทยทกุคน โดยเฉพาะ

กลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่

เปราะบางไดรั้บการคุม้ครองและ

มหีลักประกนัทางสังคมเพิม่ขึน้

17.1 สัดสว่นประชากรกลุม่ดอ้ย

โอกาสและกลุม่เปราะบางที่

ไดรั้บความคุม้ครองตาม

มาตรการคุม้ครองทางสังคม 

อยา่งนอ้ย 9 กรณี ไดแ้ก ่(1) 

เจ็บป่วย (2) คลอดบตุร (3) ตาย 

(4)ทพุพลภาพ/พกิาร 

(5) เงนิชว่ยเหลอืครอบครัวหรอื

บตุร (6)ชราภาพ         (7) 

วา่งงาน (8) ผูอ้ยู่ในอปุการะ และ

 (9) การบาดเจ็บจากการท างาน 

รอ้ยละ 80

2. การสรา้งความเป็นธรรม

และลดความเหลือ่มล า้ในสงัคม

2.2 ระดับความสัมพันธแ์ละความ

ร่วมมอืดา้นเศรษฐกจิ ความ

เชือ่มโยง และนวัตกรรมในกรอบ

ทวภิาค ีภมูภิาค และพหภุาค ี 

(อาท ิจ านวนโครงการ/ความ

ร่วมมอื/ความตกลง) (เฉลีย่รอ้ย

ละ)

16.1 อตัราการเตบิโตของ

รายไดข้องกลุม่ประชากรรอ้ย

ละ 40 ทีม่รีายไดไ้มต่ า่กวา่

รอ้ยละ 15 ตอ่ปี

16.2 อตัราการเตบิโตของ

มลูคา่เศรษฐกจิฐานรากของ

มลูคา่สนิคา้ OTOP อยา่งนอ้ย

รอ้ยละ 30 ของปีฐาน 

4.1 อตัราการขยายตัวของ

อตุสาหกรรมชวีภาพขยายตัว

เฉลีย่รอ้ยละ 10

4.6 อนัดับขดีความสามารถใน

การแขง่ขันดา้นดจิทัิลในดา้น

ความพรอ้มในอนาคต 

อนัดับที ่45

10. ความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศเพือ่การพฒันา

3. การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัได้

อยา่งย ัง่ยนื

7 การพฒันาโครงสรา้ง

พืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส ์

รายไดข้องประชากรกลุม่

รายไดน้อ้ยเพิม่ขึน้อยา่ง

กระจายและอยา่งตอ่เนื่อง

20. การบรกิารประชาชน และ

ประสทิธภิาพภาครฐั

6. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั
4. การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค 

และเทา่เทยีมกนัทางสงัคม
1. ความม ัน่คง

สัดสว่นประชากรไทยทีไ่ดรั้บ

ความคุม้ครองตามมาตรการ

คุม้ครองทางสังคมอยา่งนอ้ย 9 

กรณี ไดแ้ก ่(1) เจ็บป่วย (2) 

คลอดบตุร (3) ตาย (4) ทพุพล

ภาพ/พกิาร (5) เงนิชว่ยเหลอื

ครอบครัวหรอืบตุร (6) ชราภาพ 

(7) วา่งงาน (8)ผูอ้ยู่ในอปุการะ 

และ (9) การบาดเจ็บจากการ

ท างาน (รอ้ยละ)

17.1 การคุม้ครองทางสังคมขัน้

พืน้ฐานและหลักประกนัทาง

เศรษฐกจิ สังคม และสขุภาพ

คนไทยทกุคนไดรั้บการคุม้ครอง

และมหีลักประกนัทางสังคม

เพิม่ขึน้

17. ความเสมอภาคและ

หลกัประกนัทางสงัคม
6. พืน้ทีแ่ละเมอืงนา่อยูอ่จัฉรยิะ

ประเทศไทยมขีดีความสามารถใน

การแขง่ขันสงูขึน้ เกดิศนูยก์ลาง

ความเจรญิทางเศรษฐกจิและสังคม

ในทกุภมูภิาคของประเทศเพือ่

กระจายความเจรญิทางดา้น

เศรษฐกจิและสังคม 

มลูคา่การลงทนุในเมอืงเป้าหมาย 

เฉลีย่เพิม่ข ึน้

รอ้ยละ 25

6.1 การพัฒนาเมอืงน่าอยู่อจัฉรยิะ

6.1เมอืงในพืน้ทีเ่ป้าหมายทีไ่ดรั้บ

การพัฒนา เพือ่กระจายความเจรญิ

และลดความเหลือ่มล ้าในทกุมติ ิ

6.1 จ านวนเมอืงศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกจิทีม่กีารพัฒนาศนูย์

เศรษฐกจิ แหลง่ทีอ่ยู่อาศัย และ

พืน้ทีเ่ฉพาะ 6 เมอืง

9. การพฒันาภาค เมอืง และ

พืน้ทีเ่ศรษฐกจิ

ผงัแสดงความเชือ่มโยงยุทธศาสตรช์าต ิ แผนแมบ่ท และแผนปฏบิตัริาชการกระทรวงพาณชิย ์พ.ศ. 2565

20.1 การพัฒนาบรกิารประชาชน

20.2 การบรหิารจัดการการเงนิ

การคลัง

20.4 การพัฒนาระบบบรหิารงาน

ภาครัฐ

20.5 การสรา้งและพัฒนา

บคุลากรภาครัฐ

16. เศรษฐกจิฐานราก
4. อตุสาหกรรมและบรกิาร

แหง่อนาคต
2. การตา่งประเทศ

2.2 ความร่วมมอืดา้น ศก.และ

ความร่วมมอืเพือ่การพัฒนา

ระหวา่งปท.

4.1 อตุสาหกรรมชวีภาพ

4.6 การพัฒนาระบบนเิวศ

อตุสาหกรรมและบรกิารแหง่

อนาคต

การขยายตัวของ GDP ใน

สาขาอตุสาหกรรมและบรกิาร
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