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คํานํา 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย เปนการดําเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น ซ่ึงตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภาและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยในแตละปงบประมาณใหสวนราชการ
เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปใหรัฐมนตรีเจาสังกัด ใหความเห็นชอบเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
และข้ันตอนงบประมาณตอไป 

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย จัดทําขึ้นโดยทุกหนวยงานในสังกัด

ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแตการทบทวนความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง 

สถานการณสภาพแวดลอม ความทาทาย ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับบริบทของ

กระทรวงพาณิชย เพ่ือกําหนดองคประกอบหลักในแผนปฏิบัติราชการ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็น 

เปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทางขับเคลื่อนตัวชี้วัดและคาเปาหมายกระทรวง ซ่ึงแปลงสูการปฏิบัติโดยมีโครงการ/

แผนงานสําคัญที่เปนรูปธรรม ทั้งนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงพาณิชยนี้ จะเปน

กรอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชยใหบรรลุเปาประสงค สงผลตอการขับเคลื่อน

คาเปาหมายของแผนระดับตางๆ ในทิศทางท่ีดีข้ึน เพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาตริวมกัน  
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แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕66) 
ของกระทรวงพาณิชย 

สวนที่ ๑ บทสรุปผูบริหาร 

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย จัดทําขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 โดยดําเนินการ
ตามแนวทางการจัดทําแผนระดับท่ี 3 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ซ่ึงได
พิจารณาความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของของกระทรวงพาณิชย เพ่ือใหมี
ความเชื่อมโยงของนโยบายและนําไปสูกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติของกระทรวงพาณิชย 
ใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีมุงเนน “เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาดวยการตลาด 5.0 ภายในป 2570” 
ภายใตบริบทท่ีตอบสนองและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูประกอบการ เกษตรกร ประชาชน รวมท้ังผลักดัน
เศรษฐกิจการคาไทยใหเติบโตอยางยั่งยืน 

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย 

1. วิสัยทัศนของกระทรวงพาณชิย 

“เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาดวยการตลาด 5.0 ภายในป 2570” 

๒. พันธกิจของกระทรวงพาณิชย 

1. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา
ของประเทศ 

2. พัฒนาเศรษฐกิจการคาของประเทศใหมีความเขมแข็งเพื่อยกระดับรายไดของประเทศ 
ลดความเหลื่อมล้ํา และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 

3. พัฒนาระบบนิเวศทางเศรษฐกิจการคาใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเปนธรรม 

4. สงเสริมการคา การเจรจาการคา และพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจการคา
ระหวางประเทศและการคาชายแดน 

5. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรองรับการตลาด 5.0 

3. ประเด็นและเปาหมาย 
ประเด็นท่ี 1 :  พัฒนาศักยภาพทางการคาของเกษตรกรและผูประกอบการ 

 เปาหมายท่ี 1.1 เกษตรกรและผูประกอบการในชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน/มูลคาการคาเพ่ิมข้ึน 
   ตัวชี้วัดท่ี 1  มูลคาการคาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินของกลุมเปาหมาย (ลานบาท) 
   ตัวชี้วัดท่ี 2  มูลคาการคาสินคาเกษตรปลอดภัยของกลุมเปาหมาย (ลานบาท) 
   ตัวชี้วัดท่ี 3  มูลคาการคาสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรนวัตกรรมของกลุมเปาหมาย 

(ลานบาท) 
   ตัวชี้วัดท่ี 4  มูลคาการคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ ท่ีไดรับการสงเสริมของ

กลุมเปาหมาย (ลานบาท) 
   ตัวชี้วัดท่ี 5  มูลคาการคาสินคาและบริการในชุมชนท่ีไดรับการสงเสริม (ลานบาท) 
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 เปาหมายท่ี 1.2 ผูประกอบการไดรับการพัฒนาและสงเสริมเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมี
บทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน 

   ตัวชี้วัดท่ี 6  จํานวนตนแบบของผูประกอบการยุคใหมท่ีใชนวัตกรรมและรูปแบบ
การตลาด 5.0 (ตนแบบ) 

   ตัวชี้วัดท่ี 7  จํานวนผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศและเครือขายท่ีไดรับการ
สงเสริมพัฒนา (ราย) 

   ตัวชี้วัดท่ี 8  มูลคาการคาของผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศและเครือขายท่ี
ไดรับการสงเสริมพัฒนา (ลานบาท) 

   ตัวชี้วัดท่ี 9  จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับการสงเสริมดานการบริหารจัดการ การใช
เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพยสินทางปญญาเพ่ือบรรลุการตลาด 5.0 (ราย) 

   ตัวชี้วัดท่ี 10  มูลคาการคาของผูประกอบการท่ีไดรับการสงเสริมดานการบริหารจัดการ 
การใชเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพยสินทางปญญาเพ่ือบรรลุการตลาด 
5.0 (ลานบาท) 

   ตัวชี้วัดท่ี 11  มูลคาการคา e-commerce ผานชองทางท่ีสงเสริม (ลานบาท) 

ประเด็นท่ี 2 :  พัฒนาระบบนิเวศทางการคา 

เปาหมายท่ี 2.1 ศักยภาพดานการแขงขันทางการคาไทยเพ่ิมข้ึน 
   ตัวชี้วัดท่ี 1  รอยละของจํานวนคําขอจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจผานระบบ

ดิจิทัล (รอยละ) 
   ตัวชี้วัดท่ี 2  จํานวนรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ฉบับ) 
   ตัวชี้วัดท่ี 3  วงเงินจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน (รอยละ) 
   ตัวชี้วัดท่ี 4  ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ขอเสนอเชิงนโยบายท่ีไดรับการพัฒนา/เผยแพร

นําไปใชประโยชน/ตอยอดในเชิงพาณิชย (เรื่อง) 
   ตัวชี้วัดท่ี 5  จํานวนสินคาและบริการท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (คําขอ) 
   ตัวชี้วัดท่ี 6  สินคาและบริการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเขาสูระบบ

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา (สินคา) 

เปาหมายท่ี 2.2 ประชาชนไดรับการคุมครองทางการคา และสามารถเขาถึงสินคาอุปโภค
บริโภคท่ีมีราคาเปนธรรม 

   ตัวชี้วัดท่ี 7  รอยละของราคาสินคาเปาหมายท่ีจําเปนลดลง (รอยละ) 
   ตัวชี้วัดท่ี 8  รอยละของสินคาและบริการเปาหมายมีราคาจําหนายสอดคลองกับ

ตนทุน (รอยละ) 

 ประเด็นท่ี 3 : สรางขีดความสามารถการแขงขันระหวางประเทศ 

เปาหมายท่ี 3.1 ประเทศไทยเปนหุนสวนยุทธศาสตรกับประเทศคูคาสําคัญ 
   ตัวชี้วัดท่ี 1  จํานวนการประชุมระหวางประเทศดานเศรษฐกิจการคาและความ

รวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (ครั้ง) 

เปาหมายท่ี 3.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและดําเนินธุรกิจระหวาง
ประเทศและการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 

   ตัวชี้วัดท่ี 2  อัตราการขยายตัวของมูลคาการคาชายแดนในจังหวัดท่ีอยู ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (รอยละ) 
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   ตัวชี้วัดท่ี 3  มูลคาการเจรจาการคาผานกิจกรรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (ลานบาท) 
   ตัวชี้วัดท่ี 4  มูลคาสงออกสินคา BCG ผานกิจกรรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

(ลานบาท) 
   ตัวชี้วัดท่ี 5  มูลคาสงออกสินคาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตผานกิจกรรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศ (ลานบาท) 
   ตัวชี้วัดท่ี 6  มูลคาการสั่งซ้ือเพ่ือสงออกของ SME ท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ (ลานบาท) 

ประเด็นท่ี 4 : ยกระดับองคกรใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี 4.1 องคกรมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
   ตัวชี้วัดท่ี 1  ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานในกระทรวง (รอยละ) 
   ตัวชี้วัดท่ี 2  จํานวนกระบวนงานบริการประชาชนท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปน

ดิจิทัล (กระบวนงาน) 
   ตัวชี้วัดท่ี 3  โครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายกระทรวง (รอยละ) 
   ตัวชี้วัดท่ี 4  ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (รอยละ) 
   ตัวชี้วัดท่ี 5  รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 85 (รอยละ) 
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สวนที่ ๒  ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

 ๑) ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (หลัก) 

(๑) เปาหมาย  
1. ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
1. การเกษตรสรางมูลคา 

1.1 เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 
1.2 เกษตรปลอดภัย 
1.3 เกษตรแปรรูป 

2. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
2.1 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 
2.2 อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส 

3. สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
3.1 ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

4. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
4.1 สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 
5.1 สรางผูประกอบการอัจฉริยะ 
5.2 สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 
5.3 สรางโอกาสเขาถึงตลาด 
5.4 สรางโอกาสเขาถึงขอมูล 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย มีเปาหมายท่ีจะเพ่ิมรายได

ใหแกเกษตรกรและผูประกอบการ พัฒนาผูประกอบการยุคใหมใหมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 
เพิ่มศักยภาพดานการแขงขันทางการคาไทยและขีดความสามารถในการขยายตลาดและดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศเพ่ิมข้ึน เพ่ือผลักดันและสงเสริมใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

๒) ยุทธศาสตรชาติ 1 : ดานความม่ันคง (รอง) 

(๑) เปาหมาย  
ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
1. การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร

ภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
1.1 การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกร

ภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
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(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย มุงเนนใหประเทศไทย

เปนหุนสวนยุทธศาสตรกับประเทศคูคา และเสริมสรางความรวมมือกับนานาชาติในการพัฒนาองคความรู 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและไดรับการยอมรับจากนานาชาต ิ

3) ยุทธศาสตรชาติท่ี 4 : ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

(๑) เปาหมาย  
1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
2. กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา

เปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
1. การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

1.1 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก 
1.2 สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย 

ทุกเพศภาวะและทุกกลุม 
2. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

2.1 กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย มุงเนนเสริมสรางเศรษฐกิจ

ฐานรากใหมีความเข็มแข็ง เชื่อมโยงเครือขายทางการคากับทุกภาคสวน ขยายชองทางการคาและกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจจากเมืองสูชุมชน เพ่ือใหเกษตรกรและผูประกอบการในชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน รวมถึง
ใหประชาชนไดรับการคุมครองทางการคาและเขาถึงสินคาอุปโภคบริโภคท่ีมีราคาเปนธรรม 

4) ยุทธศาสตรชาติท่ี 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

(๑) เปาหมาย  
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
2. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร  
1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง

สะดวก รวดเร็ว โปรงใส 
1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของ

ภูมิภาค 
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกตใช 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง 

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
2.1  ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
2.3 ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 
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3. ภาครัฐมีความทันสมัย 

3.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 
4. บุคลากรภาครัฐ เปนคนดีและเก ง  ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํ านึก                      

มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
4.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 
4.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมี             

การพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 
5. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

5.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 
6. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 

6.1 ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 

(๓) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย มุงเนนท่ีจะยกระดับ

องคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส ใหบริการประชาชนไดอยางทันสมัย มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชตามมาตรฐาน/หลักการสากล รวมถึงบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร
ใหมีศักยภาพสูงและมีความพรอมสําหรับการตลาด 5.0 และสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานของขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒   

๒.๒.๑ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มีท้ังสิ้น ๒๓ ประเด็น    
ซ่ึงผูกพันหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติตาม รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบท โดยแผนแมบทฯ ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงพาณิชย มี 12 ประเด็น ดังนี้   

(1) ประเด็นท่ี 8 ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม (หลัก) 

(๑.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย : ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาท
ตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
สงเสริมผูประกอบการทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหม เพ่ิมศักยภาพการ
ขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ และทรัพยสินทางปญญา 
เพ่ือใหสามารถขยายชองทางการตลาดและการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ 
รวมถึงการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึน 

(๑.๒) แผนยอยการสรางความเขมแข็งผูประกอบการอัจฉริยะ 

• แนวทางการพัฒนา 
1. สรางและพัฒนาผูประกอบการในทุกระดับใหมีจิตวิญญาณของการเปน

ผูประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการสรางมูลคาใหกับสินคา
และบริการ การขยายชองทางการตลาด การสรางตราสินคาใหเปนท่ียอมรับ และการใชประโยชนจากทรัพยสิน
ทางปญญาในเชิงพาณิชย รวมท้ังการปรับตัวสูธุรกิจรูปแบบใหมๆ พัฒนาผูประกอบการใหมีทักษะในการ
วิเคราะหและมีองคความรูดานการจัดการฐานขอมูล สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม รวมถึงคํานึงถึงการผลิตสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือการวางแผนธุรกิจ สงเสริม 
การใชระบบประกันความเสี่ยงภัยของสินคาและบริการเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและลดความเสี่ยงในการดําเนิน
ธุรกิจและสงเสริมใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล 

2. สงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมปรับรูปแบบ
ธุรกิจใหม โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชกับวิถีการดําเนินธุรกิจตลอดกระบวนการมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การแขงขัน ลดตนทุน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการธุรกิจและการตลาด ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค และสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผูประกอบการรายใหญ 

3. สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายของผูประกอบการท้ังในและ
ตางประเทศใหเขมแข็ง ผูประกอบการสามารถเก้ือหนุนและเชื่อมโยงกันท้ังในแนวตั้งและแนวนอน รวมท้ัง
พัฒนาระบบและกลไกท่ีทําใหเกิดความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคา เพ่ือเพ่ิมอํานาจการตอรองในตลาดท่ีสูงข้ึน  

• เปาหมายของแผนยอย 
ความสามารถในการแขงขันดานการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
สงเสริมผูประกอบการใหขับเคลื่อนธุรกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ 
และทรัพยสินทางปญญา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันทางการคา 
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- จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับการสงเสริมดานการบริหารจัดการ การใช
เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพยสินทางปญญาเพ่ือบรรลุการตลาด 5.0 
(10,000 ราย) 

- มูลคาการคาของผูประกอบการท่ีไดรับการสงเสริมดานการบริหารจัดการ 
การใชเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพยสินทางปญญาเพ่ือบรรลุการตลาด 5.0 
(750 ลานบาท) 

(๑.3) แผนยอยการสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน 

• แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาระบบประเมินมูลคาทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใชเปนหลักประกัน

ทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผูประกอบการ รวมถึงการพัฒนากลไกการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย
ท่ีมีความเสถียรและเปนท่ียอมรับในระดับสากล เพ่ือชวยใหผูประกอบการท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนไดมากข้ึน 

• เปาหมายของแผนยอย 
สินเชื่อธุรกิจรายใหมท่ีไมใชรายใหญเฉลี่ยตอปเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
สนับสนุนผูประกอบการ SMEs ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 
(วงเงินจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน (รอยละ 2)) 

(๑.4) แผนยอยการสรางโอกาสเขาถึงตลาด 

• แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนผูประกอบการใหมีสินคาและบริการท่ีมีอัตลักษณและตราสินคา

ท่ีเดนชัด ใหความสําคัญกับการผลิตโดยใชตลาดนําท่ีคํานึงถึงความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดท่ีมีมูลคาสูง 
พรอมท้ังพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความแตกตาง เพ่ือสงเสริมการเขาถึงตลาดตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในตลาดตางประเทศ 

2. สรางและพัฒนาตลาดในประเทศสําหรับสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม รวมท้ังตลาดสินคาสําหรับกลุมเฉพาะ เชน สินคาอุตสาหกรรมสรางสรรค 
สินคาเกษตรอินทรีย สินคาสําหรับกลุมผูสูงอายุ เปนตน 

3. สงเสริมผูประกอบการในทุกระดับ รวมถึงเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
ในการขยายชองทางการตลาดผานการใชสื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอรเน็ต โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการเขาถึงและขยายชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนพัฒนาศูนยกระจายสินคาท่ีมี
มาตรฐานในทุกภูมิภาค และมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในกระบวนการกระจายสินคาโดยประสาน                    
ความรวมมือกับภาคเอกชน 

4. สรางความพรอมของผูประกอบการในการออกไปลงทุนในตางประเทศ
ท้ังในดานองคความรูเก่ียวกับตลาด ภาษา วัฒนธรรม เครือขายพันธมิตรการคาการลงทุน และกฎระเบียบดาน
การคาการลงทุนของประเทศเปาหมาย รวมท้ังพัฒนาแผนกลยุทธการเขาถึงตลาดใหญท่ีมีศักยภาพสําหรับ
สินคาและบริการของไทย เชน จีน และอินเดีย เปนตน และสงเสริมการใชประโยชนจากขอตกลงและ                
ความรวมมือระหวางประเทศดานการคาและการลงทุนท่ีมีอยู ตลอดจนสงเสริมการคาและการบริการชายแดน 
เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคกับเศรษฐกิจโลก 
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• เปาหมายของแผนยอย 
1. มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศเพ่ิมข้ึน 
2. ความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศของไทยดีข้ึน 
3. การขยายตัวการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
1. สงเสริมผูประกอบการทุกระดับใหสามารถขยายชองทางการตลาดในการทํา

ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
(มูลคาการคา e-commerce ผานชองทางท่ีสงเสริม (2,250 ลานบาท)) 

2. ขยายตลาดสงออกสินคาและบริการของไทย  
- มูลคาการเจรจาการคาผานกิจกรรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

(31,700 ลานบาท) 
- มูลคาสงออกสินคา BCG ผานกิจกรรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

(90 ลานบาท) 
- มูลคาสงออกสินคาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนตผานกิจกรรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศ (2,500 ลานบาท) 
- มูลคาการสั่งซ้ือเพ่ือสงออกของ SME ท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ (90 ลานบาท) 

 (๑.5) แผนยอยการสรางระบบนิเวศนท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

• แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการเขาถึงและการใชประโยชนจากฐานขอมูลในการสรางโอกาส

ใหภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลเก่ียวกับองคความรู สถิติ ผลการวิจัยและพัฒนา ทรัพยสินทางปญญา 
การตลาดและนวัตกรรม ใหสามารถดําเนินการประมวลผลขอมูลขนาดใหญท่ีมีความซับซอน ซ่ึงรวมถึง              
การประมวลผลบนกลุมเมฆ ใหเปนระบบท่ีรวบรวมขอมูลและองคความรูท่ีเปนปจจุบัน บูรณาการ และ
ตอเนื่องใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบการชุมชน และเกษตรกรสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตอการวางแผนธุรกิจ ตลอดจนตอยอดความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใน             
การพัฒนาสินคาและบริการของวิสาหกิจประเภทตาง ๆ 

2. สนับสนุนใหเกิดพ้ืนท่ีทํางานรวม ท้ังในเชิงกายภาพและจากการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสําหรับผูประกอบการทุกระดับ เพ่ือลดตนทุนของธุรกิจ และเปนแหลง
แลกเปลี่ยนขอมูล องคความรู ทักษะ และนวัตกรรมท่ีสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย ท้ังยังเปนการเชื่อมตอธุรกิจ
ระหวางกัน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญกับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอม หรือธุรกิจตั้งตนใหม 

3. ยกระดับบริการและโครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพ ดําเนินการเชิงรุก
เพ่ือแกจุดออนและเสริมสรางจุดแข็งของระบบนวัตกรรมไทย โดยยกระดับบริการโครงสรางพื้นฐานทาง
คุณภาพของประเทศ ไดแก การกําหนดมาตรฐาน การตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยา เพ่ือสนับสนุน
การยกระดับสินคาและบริการท่ีมีความจําเปนใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับระดับระหวางประเทศ เพ่ิมบทบาท     
การเปนผูรวมกําหนดมาตรฐานในเวทีสากล สรางกลไกผูบริโภคใหเขมแข็ง สนับสนุนใหผูประกอบการสามารถ
ข้ึนทะเบียนมาตรฐานใหมากข้ึน สามารถสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
หรือความตองการเฉพาะของผูซ้ือกําหนด อันจะทําใหสินคาและบริการนั้นสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 
โดยเฉพาะตลาดคุณภาพสูง หรือตลาดเฉพาะกลุม 
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4. พัฒนาระบบเตือนภัยทางดานเศรษฐกิจ การเงิน และการคา ใหทันตอ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม การเคลื่อนยายทุนและแรงงาน และรูปแบบการคา รวมท้ังมาตรการ
กีดกันทางการคารูปแบบใหมๆ เพ่ือใหภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือท่ีพรอมในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมไดอยางครอบคลุม และสราง                 
ความตระหนักรูของภาครัฐและเอกชนถึงผลกระทบและความทาทาย จากความเสี่ยงท้ังจากปจจัยดานวัฏจักร
และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง เพ่ือใหสามารถปรับตัวไดทันสถานการณ 

• เปาหมายของแผนยอย 
อันดับนโยบายของภาครัฐท่ีมีตอวิสาหกิจและผูประกอบการดาน                    
การสนับสนุนและความสอดคลองของนโยบายดีข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
สงเสริมการใชประโยชนจากงานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาบริการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 
- รอยละของจํานวนคําขอจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจผานระบบ

ดิจิทัล (รอยละ 60) 
- ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ขอเสนอเชิงนโยบายท่ีไดรับการพัฒนา/เผยแพร

นําไปใชประโยชน/ตอยอดในเชิงพาณิชย ( 18 เรื่อง) 
- จํานวนสินคาและบริการที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา     

(35,700 คําขอ) 
 

(2) ประเด็นท่ี 2 การตางประเทศ (รอง) 

(๒.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย : การตางประเทศไทยมีเอกภาพ ทําใหประเทศไทยมีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
เรงจัดทําขอตกลงการคาระหวางประเทศและความรวมมือดานการคา
ระหวางประเทศ อันจะชวยสงเสริมใหความสัมพันธและความรวมมือดาน
เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน เพ่ือพัฒนาประเทศและไดรับการยอมรับจากนานาชาติ 

 (๒.๒) แผนยอยดานความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบน

พ้ืนฐานของนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาภาคการผลิตและการบริการท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถใน           
การแขงขันของไทย และใหไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคาและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย 

2. สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมุงกระจาย               
ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยอยางท่ัวถึงมากข้ึน รวมท้ังมีบทบาทท่ี
แข็งขันในการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบความรวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคตางๆ 
รวมท้ังประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรับ 

3. เสริมสรางความรวมมือและเจรจากับมิตรประเทศ องคกร และภาคธุรกิจตางๆ 
เพื่อเพิ่มโอกาสและลดอุปสรรคทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงเสริมสรางขีดความสามารถและสนับสนุน
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การแสวงหาตลาด แหลงลงทุน และแหลงวัตถุดิบใหมของผูประกอบการไทยในตางประเทศ พรอมท้ังพัฒนา
และสงเสริมธุรกิจภาคบริการของไทย โดยเนนการตอยอดพื้นฐานที่เขมแข็งของไทยและเอกลักษณไทย
ในดานการบริการ โดยใชประโยชนจากองคความรูตางประเทศ เพ่ือมุงใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลาง
การบริการในภูมิภาค โดยเฉพาะในดานท่ีไทยมีจุดแข็ง 

• เปาหมายของแผนยอย 
ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา การลงทุน การบริการ และความ
เชื่อมโยงท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจท่ีเนนนวัตกรรมดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
เรงจัดทําขอตกลงการคาระหวางประเทศและความรวมมือดานการคา
ระหวางประเทศ เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคตางๆ  
(จํานวนการประชุมระหวางประเทศดานเศรษฐกิจการคาและความรวมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (70 ครั้ง)) 
 

(3) ประเด็นท่ี 3 การเกษตร (รอง) 

(3.๑) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย : ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
สงเสริมชองทางการตลาดที่หลากหลายใหแกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 
การสรางมูลคาเพ่ิม รวมถึงรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร โดยใชมาตรการ
สนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อยกระดับความสามารถทางการแขงขันของ
ภาคการเกษตรและโอกาสทางการคาการตลาดเพ่ิมข้ึน 

(3.๒) แผนยอยเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 

• แนวทางการพัฒนา 
สรางอัตลักษณหรือนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับแหลงกําเนิดใหกับสินคา รวมท้ัง

การสรางความแตกตางและโดดเดนของสินคาในแตละทองถ่ิน และสรางตราสินคาของเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 
ตลอดจนใชประโยชนจากเอกลักษณแตละพ้ืนท่ีในการเชื่อมโยงไปสูภาคการผลิตอ่ืน เชน การทองเท่ียวและบริการ 
และสงเสริมการบริโภคสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินในระดับประเทศ และเพ่ือการสงออกไปยังตลาดโลก 

• เปาหมายของแผนยอย 
สินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
สงเสริมชองทางการตลาดท่ีหลากหลายใหแกสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 
และสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร รวมท้ังสรางมูลคาเพ่ิม (มูลคาการคาสินคา
เกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ินของกลุมเปาหมาย (55 ลานบาท)) 

(3.3) แผนยอยเกษตรปลอดภัย 

• แนวทางการพัฒนา 
1. สรางความตระหนักรูของผูผลิตและผูบริ โภคถึงความสํา คัญของ               

ความปลอดภัยเพ่ือสุขภาวะและโภชนาการท่ีเหมาะสม และการสงเสริมดานการขยายตลาดการบริโภคสินคา
เกษตรและอาหารปลอดภัย 
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2. สนับสนุนการทําเกษตรอินทรียวิถีชาวบาน เพ่ือตอยอดสูเกษตรอินทรีย
เชิงพาณิชย ควบคูกับการขยายตลาดเกษตรอินทรียท้ังในและตางประเทศ 

• เปาหมายของแผนยอย 
สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
สงเสริมชองทางการตลาดที่หลากหลายใหแกสินคาเกษตรปลอดภัย 
รวมทั้งสรางมูลคาเพ่ิม (มูลคาการคาสินคาเกษตรปลอดภัยของกลุมเปาหมาย 
(2 ลานบาท)) 

(3.4) แผนยอยเกษตรแปรรปู 

• แนวทางการพัฒนา 
สงเสริมการสรางตราสินคา และขยายชองทางการตลาดดวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ รวมท้ังใหความสําคัญกับการสรางเครื่องหมายทางการคาและการปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

• เปาหมายของแผนยอย 
สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
สงเสริมชองทางการตลาดท่ีหลากหลายใหแกสินคาเกษตรแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ รวมท้ังสรางมูลคาเพ่ิม (มูลคาการคาสินคาเกษตรแปรรูปและ
เกษตรนวัตกรรมของกลุมเปาหมาย (4 ลานบาท)) 

(3.5) แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

• แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑ ยกระดับการผลิตสินคาและ

ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดหรือกลุมผูบริโภค 

• เปาหมายของแผนยอย 
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
สินคาเกษตรและผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน มีราคาเหมาะสม และเปนท่ี
ตองการของตลาด โดยใชมาตรการสนับสนุนท่ีเหมาะสม (มูลคาการคาสินคา
เกษตรและผลิตภัณฑท่ีไดรับการสงเสริมของกลุมเปาหมาย (615 ลานบาท)) 
 

(4) ประเด็นท่ี 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต (รอง) 

(4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
สรางโอกาสและขยายชองทางการตลาดสินคาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตอยอดสินคาอุตสาหกรรมและบริการ
เปาหมายไปสูสินคาอุตสาหกรรมและบรกิารแหงอนาคต  
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(4.2) แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

• แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการตลอด

หวงโซมูลคา โดยใหมีกลไกการเชื่อมโยงตลอดหวงโซมูลคาและมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงต้ังแต
ตนน้ําถึงปลายน้ํา และจัดใหมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  

2. สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขอมูลท่ีสอดคลองกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนใหมีขอมูลเปด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม สงเสริมให
เกิดธรรมาภิบาลขอมูลข้ึนในองคกรตางๆ ในสังคม และสงเสริมใหมีการจัดเก็บขอมูลภาครัฐอยางบูรณาการ 

• เปาหมายของแผนยอย  
ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานดิจิทัลในดานความพรอม
ในอนาคตดีข้ึน  

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
สงเสริมใหผูประกอบการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ  
(จํานวนตนแบบของผูประกอบการยุคใหม ท่ีใชนวัตกรรมและรูปแบบ
การตลาด 5.0 (1 ตนแบบ)) 
 

(5) ประเด็นท่ี 5 การทองเท่ียว (รอง) 

(5.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศดานการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
 สงเสริมผูประกอบการสินคาหรือบริการการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค

และวัฒนธรรม การสรางมูลคาและคุณคาสินคาและบริการดานการทองเท่ียว
ดวยการใชองคความรู นวัตกรรม และจุดแข็งในดานความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ วัตนธรรม และวิถีชีวิต เพ่ือเขาสูระบบการคุมครองทาง
ทรัพยสินทางปญญา 

(5.2) แผนยอยการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

• แนวทางการพัฒนา 
1. สรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทาง

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน  
2. สงเสริมการจดทะเบียน การคุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญาและ

ภูมิปญญา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตอยอดไปสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 

• เปาหมายของแผนยอย  
สินคาทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมไดรับการข้ึนทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
สินคาและบริการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรรมเขาสูระบบ          
การคุมครองทางทรัพยสินทางปญญาเพ่ิมข้ึน (12 สินคา) 
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(6) ประเด็นท่ี 7 โครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล (รอง) 

(6.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย: ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดีข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
พัฒนาและยกระดับศักยภาพผู ใหบริการโลจิสติสระหวางประเทศ
และเครือขาย ใหมีมาตรฐานและแขงขันได 

(6.2) แผนยอยโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 

• แนวทางการพัฒนา 
ยกระดับผูใหบริการโลจิสติกสของประเทศ โดยการยกระดับประสิทธิภาพและ

สรางมาตรฐานการใหบริการโลจิสติกสเทียบเคียงผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศ เพ่ือมุงสูความเปน
มาตรฐานสากลและแขงขันได สงเสริมผูใหบริการโลจิสติกสสูการใหบริการแบบครบวงจร รวมท้ังสราง
มาตรฐานการขนสงสินคาและการประกันภัย พัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกส บุคลากรเฉพาะทางและ
การพัฒนาระบบฐานขอมูล พรอมท้ังสงเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาผูใหบริการโลจิสติกสและบริการท่ีเก่ียวของ
ใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมจากการเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรและเชื่อมตอกับเครือขายโลจิสติกสในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 

• เปาหมายของแผนยอย  
ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศของประเทศไทยดีข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
ยกระดับผูใหบริการโลจิสติสระหวางประเทศและเครือขาย 
- จํานวนผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศและเครือขายท่ีไดรับการ

สงเสริมพัฒนา (50 ราย) 

- มูลคาการคาของผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศและเครือขายท่ี

ไดรับการสงเสริมพัฒนา (500 ลานบาท) 

 

(7) ประเด็นท่ี 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (รอง) 

(7.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย: การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
 สงเสริมการคาชายแดน/ผานแดน และเนนการพัฒนาตอยอด/กระชับ

ความรวมมือทางการคาระหวางภาครัฐ/เอกชนของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 
รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

(7.2) แผนยอยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

• แนวทางการพัฒนา 
ส ง เสริมให เ กิดการพัฒนาพ้ืน ท่ี เขตพัฒนาเศรษฐ กิจพิ เศษชายแดน                 

ตามศักยภาพ โดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิม รวมท้ัง
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ีใหเอ้ือตอการคา การลงทุน และการทองเท่ียว และเปนพ้ืนท่ี
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หลักในการขับเคลื่อนการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในสวนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ
ชายแดนใหมีความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

• เปาหมายของแผนยอย  
การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
สงเสริมการคาชายแดน และเนนการพัฒนาตอยอด/กระชับความรวมมือ 
รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน (อัตราการขยายตัวของ
มูลคาการคาชายแดนในจังหวัดท่ีอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (รอยละ 1)) 
 

(8) ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก (รอง) 

(8.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย: รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพ่ิมข้ึน  อยางกระจายและ
อยางตอเนื่อง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
พัฒนาทักษะและองคความรูแกผูประกอบการชุมชนในการปรับตัวสูธุรกิจ
รูปแบบใหมๆ พรอมท้ังขยายชองทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือขาย ซ่ึงจะ
เปนการเพ่ิมและกระจายรายไดใหกับเศรษฐกิจชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม 

(8.2) แผนยอยการยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

• แนวทางการพัฒนา  
เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย เพ่ือยกระดับ

สูการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู ท้ังทางดานเทคโนโลยี 
การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตางๆ ท่ีสอดคลองและจําเปนตอการยกระดับ
เปนผูประกอบการ 

• เปาหมายของแผนยอย 
ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
พัฒนาทักษะและองคความรูแกผูประกอบการชุมชนในการปรับตัวสูธุรกิจ
รูปแบบใหมๆ พรอมท้ังขยายชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางรายได
เพ่ิมข้ึน (มูลคาการคาส ินคาและบริการในชุมชนที่ได ร ับการสง เสริม 
(2,700 ลานบาท)) 

(8.3) แผนยอยการสรางสภาพแวดลอมและกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

• แนวทางการพัฒนา  
สงเสริมและพัฒนากลไกและโครงสรางดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจและ                

การกระจายรายไดกลับสูชุมชน รวมท้ังการพัฒนาชองทางและศูนยกลางตลาดสินคาชุมชน โดยครอบคลุมถึง
ชองทางตลาดออนไลน และชองทางตลาดอ่ืน ๆ 

• เปาหมายของแผนยอย 
ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
พัฒนาทักษะและองคความรูแกผูประกอบการชุมชนในการปรับตัวสูธุรกิจ
รูปแบบใหมๆ พรอมท้ังขยายชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางรายได
เพ่ิมข้ึน (มูลคาการคาสินคาและบริการในชุมชนท่ีไดรับการสงเสริม (2,700 ลานบาท)) 
 

(9) ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 

(9.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย: คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
พัฒนาระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพ และดูแล
ใหประชาชนสามารถเขาถึงสินคาและบริการในราคาท่ีเหมาะสม 

(9.2) แผนยอยการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ 

• แนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุมครองผูบริโภค พัฒนาระบบและกลไกการ

คุมครองผูบริโภคใหมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนองคกรของผูบริโภคใหมีความเขมแข็ง ปองกันการละเมิดสิทธิ
ผูบริโภค และอํานวยความยุติธรรมแกผูบริโภค สนับสนุนการบรโิภคอยางยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบรับรอง
คุณภาพขององคกรคุมครองผูบริโภค เสริมสรางการเรียนรูของผูบริโภคใหมีความตระหนักในสิทธิหนาท่ี
และมีภูมิคุมกันในการบริโภคและซ้ือสินคา และสงเสริมใหภาคีการพัฒนาตางๆ มีบทบาทในการสนับสนุนการ
คุมครองผูบริโภคไดอยางเปนรูปธรรม 

• เปาหมายของแผนยอย  
คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางได รับ                   
การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
ประชาชนทุกระดับไดรับการดูแลใหสามารถเขาถึงสินคาและบริการในราคา
ท่ีเหมาะสม เปนธรรม ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ 
- รอยละของราคาสินคาเปาหมายท่ีจําเปนลดลง (รอยละ 30) 

- รอยละของสินคาและบริการเปาหมายมีราคาจําหนายสอดคลองกับตนทุน 

(รอยละ 97.50) 
 

(10)  ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 

(10.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย  
บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและรูปแบบ/ชองทางการบริการประชาชน
ท่ีตอบสนองความตองการและเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ มีความสะดวก รวดเร็ว 
และโปรงใส สอดคลองกับมาตรฐานสากล 
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(10.2) แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน 

• แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออํานวยความสะดวกในการใหบริการ

ประชาชน ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการเชื่อมโยง
หลายหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมท้ัง
อํานวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการข้ันตอนการออกใบอนุญาตตางๆ 
การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วและสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว โปรงใส 
เสียคาใชจายนอย ลดขอจํากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนท่ีและตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล 
เพ่ือใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชนสูงสุด 

3. ปรับวิธีการทํางาน จาก “การทํางานตามภารกิจท่ีกฎหมายกําหนด” เปน 
“การใหบริการ ท่ีใหความสําคัญกับผูรับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐ
ท่ีมีคุณคาและไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานดวยมือเปนการทํางานบนระบบดิจิทัลท้ังหมด 
เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกรเดียว มีการพัฒนาบริการ
เดิมและสรางบริการใหมท่ีเปนพลวัตสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ และขับเคลื่อนโดยความตองการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจ และผูใชบริการ และเปดโอกาสใหเสนอความเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐไดอยาง
สะดวกและทันสถานการณ 

• เปาหมายของแผนยอย  
งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
พัฒนาระบบและรูปแบบและชองทางการบริการประชาชนใหมีความสะดวก รวดเร็ว 
- ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานในกระทรวง (รอยละ 85) 

- จํานวนกระบวนงานบริการประชาชนท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัล 

(6 กระบวนงาน) 

(10.3) แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

• แนวทางการพัฒนา 
1. จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติเพ่ือให

งบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงานท้ัง
ในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพ้ืนท่ี และภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหสามารถดําเนินการได
ตามเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

2. กําหนดให ม ีการต ิดตามประเม ินผลส ัมฤทธิ ์การดํา เน ินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และ
ภารกิจพ้ืนท่ี  

• เปาหมายของแผนยอย  
หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
พัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร (โครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอ
เปาหมายกระทรวง (รอยละ 80)) 
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(10.4) แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตาม

ระบบคุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตสํานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน 
มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ 
ตําแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน มีกลไกการปองกัน
การแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรู 
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยายและ
หมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพ่ือประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐ     
ทุกประเภทใหมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตางๆ อาทิ การจางงานที่มีลักษณะชั่วคราว  
ใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
ใหมีสมรรถนะใหมๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิด
ในการทํางานเพ่ือใหบริการประชาชนและอํานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน
ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด ใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไป
ขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม และมีสํานึกในการปฏิบัติงาน
ดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค 
กลายืนหยัดในการกระทําท่ีถูกตอง คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจน
สงเสริมใหมีการคุมครองและปกปอง บุคลากรภาครัฐท่ีกลายืดหยัดในการกระทําท่ีถูกตองและมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและ
เปนระบบ เพ่ือใหผูนําและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธมีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ท้ังระดับ ทองถ่ิน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนําหนวยงาน 
และมีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานเพ่ือประโยชนของสวนรวม เปนท้ังผูนําทางความรูและความคิด 
ผลักดันภารกิจ นําการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางท่ีดีตอผูรวมงานและตอสังคม 
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว 

• เปาหมายของแผนยอย 
บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ันและเปนมืออาชีพ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย รวมท้ังพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีศักยภาพสูง 
และปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
(รอยละ 85)) 
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(11)  ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
(11.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีมีความใสสะอาด ปราศจาก
พฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต  

(11.2) แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนา 
สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใส

สะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตอง 
เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนให
ขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ เพ่ือสงเสริม 
การมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต 
ประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 

• เปาหมายของแผนยอย  
ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต (รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการ
ประเมิน ITA รอยละ 85 (รอยละ 100)) 
 

(12)  ประเด็นท่ี 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (รอง) 

(12.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย: กฎหมายเปนเครื่องมือใหทุกภาคสวนไดประโยชนจากการพัฒนา
ประเทศอยางเทาเทียมและเปนธรรม 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 
ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอจํากัด มาตรฐาน สิทธิประโยชนตาง ๆ  และอํานวยความ
สะดวกภาคธุรกิจตามกรอบ Doing Business  

(12.2) แผนยอยการพัฒนากฎหมาย 

• แนวทางการพัฒนา 
พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

บริบทและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจําเปนและความเหมาะสมของ
กฎหมายที่มีอยูทุกลําดับชั้นของกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหา
ไมจําเปนหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหกฎหมายชวยสรางสรรคความเปนธรรม ลดความ
เหลื่อมล้ําและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ
ที่เปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม ใหเอื้อตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ 
เพื่อรองรับการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการใชนวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน
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ใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป เอ้ือตอการประกอบธุรกิจท้ังในและตางประเทศท้ังในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการทองเที่ยว โดยเฉพาะการกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  

• เปาหมายของแผนยอย  
กฎหมายไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยูภายใตกรอบ
กฎหมายท่ีมุงใหประชาชนในวงกวางไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศ
โดยท่ัวถึง 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอจํากัด มาตรฐาน สิทธิประโยชนตาง ๆ  และอํานวยความ
สะดวกภาคธุรกิจตามกรอบ Doing Business (จํานวนรายงานการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย (1 ฉบับ)) 
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๒.๒.2 (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)   

 (ฉบับ ณ เดือนกันยายน 2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทําหนาท่ีเปน 
แผนระบุทิศทางและเปาหมายการพัฒนาท่ีประเทศควรใหความสําคัญและมุงดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ 
เพ่ือใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา 
เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” มีเปาหมายหลักของการพัฒนา 5 ประการ และเพ่ือถายทอดเปาหมายหลัก
ไปสูภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
ไดกําหนดหมุดหมายในการพัฒนา จํานวน 13 หมุดหมายการพัฒนา สอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายหลัก
ของการพัฒนา โดยแตละหมุดหมายจะมีลักษณะเชิงบูรณาการครอบคลุมการพัฒนาตั้งแตในระดับตนน้ํา
จนถึงปลายน้ํา สนับสนุนและเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน ทําใหแตละหมุดหมายสามารถสนับสนุนเปาหมายหลัก
ไดมากกวาหนึ่งเปาหมายหลัก ซ่ึงกระทรวงพาณิชย มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักฯ 3 ประการ 
และหมุดหมายการพัฒนา 8 หมุดหมาย ดังนี้ 

1) เปาหมายหลักการพัฒนา 
1.1 เปาหมายหลักท่ี 1 : การปรับโครงสรางการผลิตสู เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

มุงยกระดับขีดความสามารถ ในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการสําคัญ ผานการผลักดันสงเสริมการ
สรางมูลคาเพ่ิมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ท่ีตอบโจทยพัฒนาการของสังคมยุคใหม
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการราย
ยอยกับหวงโซมูลคาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีสงเสริมการคาการลงทุน
และนวัตกรรม  

1.2 เปาหมายหลักท่ี 3 : การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม มุงลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในเชิงรายได พ้ืนท่ี ความม่ังค่ัง และการแขงขันของภาคธุรกิจ ดวยการ
สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสใหมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ พรอมท้ังเพ่ิมโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจใหเปดกวางและเปนธรรม  

1.3 เปาหมายหลักท่ี 5 : การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม มุงสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการ
เปนสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางและระบบการ
บริหารงานของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ไดอยางทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  

2) หมุดหมายการพัฒนา และเปาหมายระดับหมุดหมาย 
2.1 มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย  

• หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
เปาหมายท่ี (1) มูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงข้ึน 

• หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน 
เปาหมายท่ี (1)   การเปลี่ยนการทองเท่ียวไทยเปนการทองเท่ียวคุณภาพสูง

ท่ีเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน 

• หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกส
ท่ีสําคัญของภูมิภาค  



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย         22 
  
 

เปาหมายท่ี (1) ไทยเปนประตูการคาและการลงทุนในภูมิภาค 
(2) ไทยเปนหวงโซอุปทานของภูมิภาค 
(3) ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิสติกส

ของภูมิภาค 

• หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนศูนยกลางอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

เปาหมายท่ี (1) เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 

2.2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

• หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง
และสามารถแขงขันได  

เปาหมายท่ี (1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ืออํานวยตอการเติบโตและแขงขันได 

(2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีศักยภาพสูงในการ
ดําเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและปรับตัวสูการแขงขันใหม 

• หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 
เปาหมายท่ี (1) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

• หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคม
ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

เปาหมายท่ี (2) คนไทยทุกชวงวัยไดรับความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ
ตอการดํารงชีวิต 

2.3 มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

• หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
เปาหมายท่ี  (1)  การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได  
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๒.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ 

2.3.1 นโยบายรัฐบาล 

นโยบายของคณะรัฐมนตรี ท่ีแถลงตอรัฐสภา โดยพล เอก  ประย ุท ธ  จ ันทร โ อช า 
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 
ใหทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผนดินท่ีรัฐบาลจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปขางหนา
ดวยความม่ันคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความพรอม
ท่ีจะดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรง และมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
ควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
นโยบายหลัก 12 ดาน เปนทิศทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลภายใตวิสัยทัศนในการขับเคลื่อน
ประเทศของรัฐบาล คือ “มุงม่ันใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวในศตวรรษท่ี 21” ซ่ึงนโยบายหลักใน
การบริหารราชการแผนดินท่ีกระทรวงพาณิชย มีความเก่ียวของประกอบดวย 

1) นโยบายท่ี 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
๔.๒ เสริมสรางความเปนปกแผนของอาเซียน 
๔.๓ สงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

2) นโยบายท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลก 

๕.๒.๓ สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการ
รายใหม 

๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร 
๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและรายไดใหกับเกษตรกรใน

สินคาเกษตรสําคัญ อาทิ ขาว ยางพารา มันสาํปะหลัง ปาลม ออย 
และขาวโพด โดยผานเครื่องมือและมาตรการท่ีเหมาะสม            
มีประสิทธิภาพไมเปนภาระกับงบประมาณแผนดินเกินสมควร 

๕.๓.๓ พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม 
๕.๓.๔ สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร 

๕.๔ พัฒนาภาคการทองเท่ียว 
๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหลงทองเท่ียว 

๕.๗ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลและการมุงสูการเปนประเทศอัจฉริยะ 
๕.๗.๒ พัฒนาการอํานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการคา 

การนําเขาสงออก และโลจิสติกสในรูปแบบดิจิทัล 
๕.๗.๓ สงเสริมการคาในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเพ่ิมโอกาสให

ผูประกอบการรายยอยท้ังในภาคการผลิตและบริการในการเขาถึงตลาด 
๕.8 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม 
๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดลอมและระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการสงเสริม

วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
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5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม 
๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม 
๕.๙.๒ เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม

ท้ังในภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได 

3) นโยบายท่ี ๖ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
๖.๑ สงเสริมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 

๖.๑.๔ เรงขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
อยางตอเนื่อง 

4) นโยบายท่ี 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
๗.๑ สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน 

๗.๑.๑ สรางมูลคาเพ่ิมธุรกิจชุมชนผานอัตลักษณของพ้ืนท่ี 
๗.๑.๒ สนับสนุนความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชนผานเทคโนโลย ี
7.1.3 สรางโอกาสและสงเสริมการเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยและ

บริการทางการเงินของวิสาหกิจชุมชน 
๗.๒ สรางความเขมแข็งของชุมชน 

๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการ
ชุมชน สาธารณสุขชุมชน ปาชุมชน ไมมีคา ทองเท่ียวชุมชน และ
สงเสริมการขยายตลาดออกสูตางประเทศ 

๗.๓ สงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการชวยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก 

5) นโยบายท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๑.๑ พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม 
๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการท่ีมีความสําคัญ

ตอการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัล 
๑๑.๓ พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน 
11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ 
๑๑.๕ สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการภาครัฐ 
๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือตอการทําธุรกิจและการใช

ชีวิตประจําวัน 
๑๑.๗.๑ ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความ

สะดวก ตนทุนคาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตาง ๆ ของ
ภาครัฐ 

๑๑.๗.๓ สงเสริมการแขงขันทางการคาท่ีเสรีและเปนธรรม 

6) นโยบายท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 
๑๒.๑ แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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2.3.2 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไดมีนโยบายและจุดเนนสําคัญใน
การเรงพลิกฟนเศรษฐกิจและแกไขปญหาเศรษฐกิจการคาท้ังในและตางประเทศ 12 ดาน ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไดแก (1) ประกันรายไดเกษตรกรและบริหารจัดการสินคาเกษตรสําคัญ (2) ลดภาระคาครองชีพ 
และกํากับดูแลราคาสินคาและบริการ (3) เกษตรผลิต พาณิชยตลาด โดยใชยุทธศาสตร “ตลาดนําการผลิต” 
(4) ผลักดันการใช Soft Power  (5) เรงรัดการสงออก รองรับ Megatrends  (6) ผลักดันการคาชายแดนและ
ผานแดนเชิงรุก (7) เรงรัดการเจรจาการคาขยายโอกาสไทยไปตลาดโลก (8) เรงรัดการจดทะเบียนและใช
ประโยชนทรัพยสินทางปญญา (9) ยกระดับ SMEs และ Micro SMEs (10) กระตุนการคาออนไลน รองรับยุค
ดิจิทัล  (11) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจภาคบริการ และ (12) พัฒนางานบริการประชาชนท่ีสะดวกรวดเร็ว  

 

2.3.3 (ราง) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

(ฉบับ ณ เดือนสิงหาคม 2565) 

1) เปาหมาย (หลัก) 
(1) มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศเพิ่มขึ้นเปน 7.1 ลานลานบาท 

ในป พ.ศ. 2570 (เติบโตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยปละ รอยละ 10) 
(2) มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสขามพรมแดนดานการขายตางประเทศ (Outbound 

Cross Border e-Commerce) เติบโตไมนอยกวารอยละ 5 ตอ ป ในชวงป พ.ศ. 2566 – 2570 

2) แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนากําลังคน พลเมือง และผูประกอบการดิจิทัล 
(2) การพัฒนาสภาพแวดลอม และปจจัยท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (Ecosystem and Enabling Factors) 
(3) ก า ร พัฒ น า แ พ ลต ฟ อ รม อ อ น ไ ลน แ ล ะ ส ง เ ส ร ิม ก า รคา อ อ น ไลน      

ท้ังภายในประเทศและขามพรมแดน 
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สวนที่ 3  สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ๒๕66) ของกระทรวงพาณิชย  

3.๑  ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ 

3.๑.๑  วิสัยทัศนของกระทรวงพาณิชย 

   “เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาดวยการตลาด 5.0 ภายในป 2570” 

3.๑.๒  พันธกิจของกระทรวงพาณิชย 

1. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทาง
การคาของประเทศ 

2. พัฒนาเศรษฐกิจการคาของประเทศใหมีความเขมแข็งเพ่ือยกระดับรายไดของประเทศ 
ลดความเหลื่อมล้ํา และรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 

3. พัฒนาระบบนิเวศทางเศรษฐกิจการคาใหมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเปนธรรม 

4. สงเสริมการคา การเจรจาการคา และพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจการคาระหวาง
ประเทศและการคาชายแดน 

5. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพรองรับการตลาด 5.0 
 

3.๒  แผนยอยภายใตแผนปฏิบัตริาชการรายป (พ.ศ. 2566) 

3.๒.๑  ประเด็นท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทางการคาของเกษตรกรและผูประกอบการ 
เปาหมาย 1.1 เกษตรกรและผูประกอบการในชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน/มูลคาการคาเพ่ิมข้ึน 

1) คาเปาหมายและตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. มูลคาการคาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินของ
กลุมเปาหมาย 

ลานบาท 55 

2. มูลคาการคาสนิคาเกษตรปลอดภัยของกลุมเปาหมาย ลานบาท 2 

3. มูลคาการคาสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรนวัตกรรม
ของกลุมเปาหมาย 

ลานบาท 4 

4. มูลคาการคาสนิคาเกษตรและผลิตภัณฑทีไ่ดรับการ
สงเสริมของกลุมเปาหมาย 

ลานบาท 615 

5. มูลคาการคาสนิคาและบริการในชมุชนทีไ่ดรับการสงเสริม ลานบาท 2,700 

2) แนวทางการพัฒนา 

(2.1) สงเสริมชองทางการตลาดท่ีหลากหลายใหแกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 
รวมท้ังสรางมูลคาเพ่ิม โดยใชตลาดนําการผลิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน มีความ
หลากหลายตรงตามความตองการของตลาด โดยเฉพาะสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน สินคาสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปและเกษตรนวัตกรรม รวมถึงสินคาเกษตรอ่ืนๆ 
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(2.2) รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรโดยใชมาตรการสนับสนุนท่ีเหมาะสม 
ขยายอุปสงคภายในประเทศ และพัฒนาระบบตลาด รวมท้ังระบบโลจิสติกสการคาสินคาเกษตร เพ่ือให    
การบริหารจัดการสินคาเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(2.3) พัฒนาทักษะและองคความรูแกผูประกอบการชุมชนในการปรับตัวสูธุรกิจ
รูปแบบใหมๆ โดยการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาประยุกตใช ในการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ               
การขยายชองทางการตลาด สรางภาพลักษณ และสรางเครือขาย รวมท้ังผสมผสานภูมิปญญาและ                 
ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนเพ่ือตอยอดเชิงพาณิชย 

3) แผนงาน/โครงการ 

(3.1) โครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  (ทป.) 

(3.2) โครงการสงเสริมตลาดและประชาสัมพันธขาวอินทรียไทย (คต.) 

(3.3) โครงการสรางเครือขายและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อ
ผลักดันมูลคาเพ่ิมภาคการผลิต การคา และการลงทุน (คต.) 

(3.4) โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตร (คน.) 

(3.5) โครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรสําคัญ (คน.) 

(3.6) การรักษาระดับราคาสินคาเกษตร (คน.) 

(3.7) โครงการยกระดับการคาเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสูศูนยกลาง
เศรษฐกิจลุมแมน้ําโขง (สป.) 

(3.8) โครงการยกระดับการคาเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสูสากล 
เชื่อมโยงการคาชายแดนและ EEC (สป.) 

(3.9) โครงการสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากดวยเศรษฐกิจมูลคาสูง ภาคเหนือ (สป.) 

(3.10) โครงการสงเสริมตลาดสินคาอัตลักษณและเพ่ิมขีดความสามารถทางการคา
เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากภาคใต (สป.) 

(3.11) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต (สป.) 

(3.12) โครงการสงเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก
กลุมจังหวัดภาคกลาง (สป.) 

(3.13) โครงการรวมคาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (สป.) 

(3.14) โครงการสรางทีม Salesman จังหวัด และสงเสริมสินคาอัตลักษณทองถิ่นไทย
โกอินเตอร (สป.) 

(3.15) โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสําหรับสินคาเกษตร (ตลาดชุมชน
เพ่ือธุรกิจทองถ่ิน  หมูบานทํามาคาขาย) (คน.) 

(3.16) โครงการสงเสริมการพัฒนากลไกและโครงสรางดูดซับมูลคาทางเศรษฐกิจและ    
การกระจายรายไดกลับสูทองถ่ิน (พค.) 
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เปาหมาย 1.2 ผูประกอบการไดรับการพัฒนาและสงเสริมเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมี 

 บทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน 

1) คาเปาหมายและตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. จํานวนตนแบบของผูประกอบการยุคใหมท่ีใช
นวัตกรรมและรปูแบบการตลาด 5.0 

ตนแบบ 1 

2. จํานวนผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศและ
เครือขายท่ีไดรับการสงเสริมพัฒนา 

ราย 50 

3. มูลคาการคาของผูใหบริการโลจิสติกสระหวาง
ประเทศและเครือขายท่ีไดรับการสงเสริมพัฒนา 

ลานบาท 500 

4. จํานวนผูประกอบการท่ีไดรับการสงเสริมดานการ
บริหารจัดการ การใชเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ
ทรัพยสินทางปญญาเพ่ือบรรลุการตลาด 5.0 

ราย 10,000 

5. มูลคาการคาของผูประกอบการท่ีไดรับการสงเสริมดาน
การบริหารจัดการ การใชเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ
ทรัพยสินทางปญญาเพ่ือบรรลุการตลาด 5.0 

ลานบาท 750 

6. มูลคาการคา e-commerce ผานชองทางท่ีสงเสริม ลานบาท 2,250 

2) แนวทางการพัฒนา 

(2.1) สรางโอกาสและขยายชองทางการตลาดสินคาอุตสาหกรรมและบริการแหง
อนาคต อาทิ สินคาเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพร เครื่องมือทางการแพทย 
นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สินคาภายใตแนวคิด BCG อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต (Digital Content) และ
ธุรกิจบริการ อาทิ บริการดานดิจิทัล (Digital Service) เปนตน ตลอดจนสงเสริมการใชเทคโนโลยีและระบบ
ขอมูลสมัยใหมในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ 

(2.2) ยกระดับผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศและเครือขาย โดยพัฒนา             
การบริหารจัดการบริการโลจิสติกสใหไดมาตรฐานในระดับสากล สามารถดําเนินธุรกิจและใหบริการไดแบบ
ครบวงจรและครอบคลุมตลาดท้ังหวงโซอุปทาน ขยายเครือขายของผูใหบริการโลจิสติกส สรางประโยชนจาก
หวงโซมูลคา เพ่ือสรางขีดความสามารถทางการแขงขัน และลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ 

(2.3) สงเสริมผูประกอบการใหขับเคล่ือนธุรกิจดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ และ
ทรัพยสินทางปญญา ท้ังในดานนวัตกรรมการผลิตสินคาและบริการ การบริหารจัดการ การตลาด และการเงิน 
โดยสงเสริมการปรับตัวและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล ความคิดสรางสรรค ผลงานวิจัย ท่ีนํามาปรับใช
ในการดําเนินธุรกิจรูปแบบใหม และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายและสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ รวมท้ังสงเสริมใหผูประกอบการดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล 

(2.4) สงเสริมผูประกอบการทุกระดับใหสามารถขยายชองทางการตลาดในการทํา
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยการสรางโอกาสใหเขาถึงตลาดและชองทางการคาออนไลน รวมท้ังพัฒนา
แพลตฟอรมตลาดออนไลนใหเขมแข็ง และสรางความเชื่อม่ันในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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3) แผนงาน/โครงการ 

(3.1) โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากําลังคนเพ่ือสรางความสามารถใน            
การแขงขันภาคอุตสาหกรรม (โครงการประยุกตใช Blockchain ยกระดับ
เศรษฐกิจการคา) (สนค.) 

(3.2) โครงการสงเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือขายของผูใหบริการโลจิสติกส (สค.) 

(3.3) โครงการเสริมสรางความรูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา
ในเชิงพาณิชย (ทป.) 

(3.4) โครงการพัฒนาสินคาและบริการใหไดคุณภาพ มาตรฐาน และสรางสรรค (พค.) 

(3.5) โครงการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการธุรกิจ  (พค.) 

(3.6) โครงการพัฒนาผูประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหมและยกระดับ
ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทยสูสากล (สศท.) 

(3.7) โครงการสรางความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของ
ประเทศดวยการยกระดับมาตรฐานสรางความเชื่อมั่น และพัฒนาบุคลากร
มืออาชีพตลอดหวงโซการคาและการผลิต (สวอ.) 

(3.8) โครงการจัดทําฐานขอมูล Business intelligence สําหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ  (สวอ.) 

(3.9) โครงการสรางผูประกอบการใหมในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ (สวอ.) 

(3.10) โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาค (สวอ.) 

(3.11) โครงการปฏบิัติการยกระดับ MSMEs เพ่ือเพ่ิมมูลคาการสงออกจากความตกลง 
RCEP (MSMEs to RCEP in Action) (สคพ.) 

(3.12) โครงการคลินิกเสมือนจริงใหคําปรึกษาผูประกอบการ SME เพ่ือการสงออก 
(SME Virtual Clinic) (สคพ.) 

(3.13) โครงการจัดทําแพลตฟอรมออนไลนสินคา BCG รองรับผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอมรุนใหม (BCG Connex : MSME digital trade & marketing 
platform) (สคพ.) 

(3.14) โครงการสรางโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME (พค.) 

(3.15) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดดวยพาณิชยดิจิทัล (สค.) 
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3.๒.2 ประเด็นท่ี 2 พัฒนาระบบนิเวศทางการคา 
เปาหมาย 2.1 ศักยภาพดานการแขงขันทางการคาไทยเพ่ิมข้ึน 

1) คาเปาหมายและตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. รอยละของจาํนวนคําขอจดทะเบียนและบริการ
ขอมูลธุรกิจผานระบบดิจิทัล 

รอยละ 60 

2. จํานวนรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ฉบับ 1 

3. วงเงินจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจเพ่ิมข้ึน รอยละ 2 

4. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ขอเสนอเชิงนโยบายท่ีไดรับการ
พัฒนา/เผยแพรนําไปใชประโยชน/ตอยอดในเชิงพาณิชย 

เรื่อง 18 

5. จํานวนสินคาและบริการท่ีไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา 

คําขอ 35,700 

6. สินคาและบริการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรมเขาสูระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

สินคา 12 

2) แนวทางการพัฒนา 

(2.1) ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอจํากัด มาตรฐาน สิทธิประโยชนตางๆ และอํานวย
ความสะดวกภาคธุรกิจตามกรอบ Doing Business เพ่ือใหการประกอบธุรกิจมีความทันสมัย ตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก 

(2.2) สงเสริมศักยภาพผูประกอบการ SMEs ใหสามารถแขงขันได โดยการเขาถึง
แหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจ 

(2.3) สงเสริมการใชประโยชนจากงานวิจัย นวัตกรรม รวมท้ังพัฒนาและเช่ือมโยง
ระบบขอมูล/การเตือนภัย/การเปล่ียนแปลงของปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบตอการคาและการลงทุน เพ่ือเปน
ขอมูลในการกําหนดมาตรการไดอยางทันทวงที และประกอบการวางแผนธุรกิจของผูประกอบการ 

(2.4) พัฒนาบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการ รวมท้ังสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา            
เพ่ือสรางศักยภาพดานการแขงขันใหกับผูประกอบการ 

(2.5) สงเสริมผูประกอบการสินคาหรือบริการการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรม โดยการสงเสริมองคความรูดานทรัพยสินทางปญญา เพ่ือเขาสูระบบการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา และสนับสนุนการพัฒนาตอยอดสินคาและบริการดานการทองเท่ียวของชุมชนใหหลากหลาย 

3) แผนงาน/โครงการ 

(3.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (พค.) 
(3.2) โ ค ร งการการประ เมินผลสัมฤทธิ์ ข อ งกฎหมายของพระร าชบัญญั ติ

บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (พค.) 
(3.3) โครงการสงเสริม SME เขาถึงแหลงเงินทุน (พค.) 
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(3.4) โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการคาไทย (สนค.) 
(3.5) โครงการเพ่ิมความสามารถการแขงขันดวยขอมูลเศรษฐกิจการคา (สนค.) 
(3.6) การบริหารองคกร เพื่อสง เสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับไทย (สวอ.) 
(3.7) โครงการศูนยอนาคตศึกษาและขาวกรองทางการคาเพ่ือการพัฒนา MSMEs 

(Market Intelligence and Trade Foresight Center: MITFC for MSMEs) (สคพ.) 
(3.8) โครงการเสริมสรางความรูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาใน

เชิงพาณิชย (ทป.) 
(3.9) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (ทป.) 
(3.10) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (ทป.) 
(3.11) โครงการเ พิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับจดทะเบียนสิทธิบัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ (ทป.) 
(3.12) โครงการพัฒนาตอยอดสินคาชุมชนในแหลงทองเท่ียวดวยทรัพยสินทางปญญา (ทป.) 

เปาหมาย 2.2 ประชาชนไดรับการคุมครองทางการคา และสามารถเขาถึงสินคาอุปโภค 
บริโภคท่ีมีราคาเปนธรรม 

1) คาเปาหมายและตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. รอยละของราคาสินคาเปาหมายท่ีจําเปนลดลง รอยละ 30 

2. รอยละของสินคาและบริการเปาหมายมีราคา
จําหนายสอดคลองกับตนทุน 

รอยละ 97.50 

2) แนวทางการพัฒนา 

(2.1) ดูแลราคาสินคาและบริการใหเกิดความเปนธรรมกับผูประกอบการและ
ผูบริโภค โดยเพ่ิมทางเลือกในการซ้ือสินคาท่ีจําเปนเพ่ือลดคาครองชีพ รวมท้ังสงเสริมใหผูบริโภคมีสวนรวมใน
การดูแลราคาสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพใหมีความเปนธรรม 

3) แผนงาน/โครงการ 

(3.1) โครงการธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน (คน.) 

(3.2) กํากับดูแลและสงเสริมความเปนธรรมทางการคา (คน.) 
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3.๒.3 ประเด็นท่ี 3 สรางขีดความสามารถการแขงขันระหวางประเทศ 
เปาหมาย 3.1 ประเทศไทยเปนหุนสวนยุทธศาสตรกับประเทศคูคาสําคัญ 

1) คาเปาหมายและตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. จํานวนการประชุมระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ
การคาและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ 

ครั้ง 70 

2) แนวทางการพัฒนา 

(2.1) เรงจัดทําขอตกลงการคาระหวางประเทศและความรวมมือดานการคาระหวาง
ประเทศ โดยแสวงหาพันธมิตรและคูคาใหมๆ เพ่ือเปดตลาดและเสริมสรางขีดความสามารถของไทยในเวทีโลก 
รวมถึงเพ่ิมบทบาทใหไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคาและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนเรงรัดและ
ฟนฟูการเจรจาการคาท่ีอยูระหวางดําเนินการ และสงเสริมการใชประโยชนจากขอตกลงและความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการคาและการลงทุนท่ีมีอยู 

3) แผนงาน/โครงการ 

(3.1) โครงการจัดทําเขตการคาเสรี (จร.) 

(3.2) โครงการการเปนเจาภาพการประชุมเอเปคของไทย ป 2565 (จร.) 

(3.3) โครงการการเสริมสรางความรูและความเขาใจ เรื่อง การจัดทําฉลากอัจฉริยะ 
(smart labelling) และการแลกเปลี่ยนขอมูลและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของของไทย
และสหราชอาณาจักร (จร.) 

(3.4) โครงการสัมมนาประชาพิจารณ เรื่อง การใชประโยชนและการเตรียมรับมือ
ผลกระทบจากการจัดทําความตกลงการคาเสรี (FTA) ไทย – ตุรกี (จร.) 

(3.5) โครงการสรางความม่ันใจผูประกอบการในการปกปองและคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาไทยและการเตรียมความพรอมของไทยดานทรัพยสินทางปญญาในการ
เจรจาการคาระหวางประเทศและการจัดทํา/เขารวมความตกลงเขตการคาเสรี 
(FTA) กับประเทศคูคา (ทป.) 

(3.6) โครงการยุทธศาสตรเพ่ิมความสามารถการแขงขันทางการคาดวยการยกระดับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ (โครงการ CLMVT FORUM เสริมสรางการคาและ
ความรวมมือในภูมิภาค) (สนค.) 

  



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย         33 
  
 

เปาหมาย 3.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการขยายตลาดและดําเนินธรุกิจระหวางประเทศ 

 และการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 

1) คาเปาหมายและตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. อัตราการขยายตัวของมูลคาการคาชายแดนในจังหวัด
ท่ีอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

รอยละ 1 

2. มูลคาการเจรจาการคาผานกิจกรรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ 

ลานบาท 31,700 

3. มูลคาสงออกสินคา BCG ผานกิจกรรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ 

ลานบาท 90 

4. มูลคาสงออกสินคาอุตสาหกรรมดิจิทัล 
คอนเทนตผานกิจกรรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ลานบาท 2,500 

5. มูลคาการสั่งซ้ือเพ่ือสงออกของ SME ท่ีเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

ลานบาท 90 

2) แนวทางการพัฒนา 
(2.1) สงเสริมการคาชายแดน โดยพัฒนาตอยอด/กระชับความรวมมือและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีมีระหวางประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการคาและการลงทุนของไทย 
ใหมีความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน และสรางความเจริญทาง
เศรษฐกิจในสวนภูมิภาค 

(2.2) ขยายตลาดสงออกสินคาและบริการของไทย ท้ังดานกลุมเปาหมายและชองทางการตลาด
ใหมๆ โดยเนนพัฒนาสินคาและธุรกิจบริการของไทยใหตรงกับความตองการของตลาด และเมกะเทรนด อาทิ 
สินคา BCG สินคาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต สนับสนุนผลักดันชองทางการคาการตลาดท่ีทันสมัยและ
เหมาะสมใหกับผูประกอบการไทยในตลาดตางประเทศ สงเสริมภาพลักษณประชาสัมพันธสินคาและบริการ
ของไทยใหเปนท่ียอมรับในระดับสากลผานชองทางการสื่อสารท่ีมีศักยภาพ แสวงหาเครือขายพันธมิตรใน           
การเจาะตลาด ใชสิทธิประโยชนทางการคาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน รวมถึงสรางความพรอมของ
ผูประกอบการในมิติการคาและการลงทุนในตางประเทศ 

3) แผนงาน/โครงการ 

(3.1) โครงการขยายการคาการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คต.) 

(3.2) โครงการพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศสินคาและธุรกิจบริการ
ศักยภาพเพ่ือตอบสนองตอความตองการ Megatrends และ Next Normal (สค.) 

(3.3) โครงการสงเสริมและพัฒนาชองทางการตลาดและการทําธุรกิจระหวางประเทศ (สค.) 

(3.4) โครงการพัฒนาผูประกอบการสูเศรษฐกิจยุคใหม (New Economy Academy) (สค.) 

(3.5) โครงการสรางแบรนดประเทศไทยในดานการคาและบริการ (สค.) 

(3.6) โครงการสรางและยกระดับการใหบริการดานการคาระหวางประเทศสูสากล (สค.) 

(3.7) โครงการขยายการคาการตลาดสูสากล (สค.) 

(3.8) โครงการสงเสริม SME ใหแขงขันไดในตลาดสากล (คต.) 
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3.๒.4 ประเด็นท่ี 4  ยกระดับองคกรใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมธรรมาภิบาล 
เปาหมาย 4.1 องคกรมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

1) คาเปาหมายและตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ คาเปาหมาย 

1. ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของหนวยงานใน
กระทรวง 

รอยละ 85 

2. จํานวนกระบวนงานบริการประชาชนท่ีไดรับการปรับเปลี่ยนให
เปนดิจิทัล 

กระบวนงาน 6 

3. โครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ตอเปาหมายกระทรวง รอยละ 80 

4. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ   รอยละ 85 

5. รอยละของหนวยงานท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA รอยละ 85 รอยละ 100 

2) แนวทางการพัฒนา 
(2.1) พัฒนาระบบและรูปแบบและชองทางการบริการประชาชนใหมีความสะดวก 

รวดเร็ว โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชตลอดกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/หลักสากล และ

ยกระดับเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการภาครัฐใหมีความทันสมัย สอดคลองกับสถานการณ  

มีธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ มุงสูรัฐบาลดิจิทัล “E-Government” รวมถึงการบูรณาการขอมูลท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงาน  และการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญสําหรับการตัดสินใจ การกําหนดนโยบายหรือ

มาตรการ และการบริหารจัดการภาครัฐ 

(2.2) พัฒนาและขับเคล่ือนภารกิจเชิงยุทธศาสตร โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และกํากับติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน

โครงการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

(2.3) บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยรวมท้ังพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีศักยภาพสูง

และมีความพรอมสําหรับการตลาด 5.0 โดยมีระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงพาณิชยใหมี

ศักยภาพสูง มีความรูความสามารถ และทักษะใหมๆ พรอมปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว ท้ังทักษะการคิดวิเคราะห การคิดเชิงกลยุทธ การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง เชน ทักษะ

เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะสรางสรรคนวัตกรรม รวมท้ังไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในสายงาน เพ่ือใหมี

ความผูกพันตอองคกร 

(2.4) สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตอง เปนธรรม 

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จัดทําคูมือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน รวมท้ังสนับสนุนให

ขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง 

สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติ มิชอบ โดยมีมาตรการ

สนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 
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3) แผนงาน/โครงการ 

(3.1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบใหบริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย (สป.) 

(3.2) โครงการพัฒนาการใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบดิจิทัล (ทป.) 

(3.3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการดานการคาตางประเทศ

ดวยนวัตกรรมดิทัล (คต.) 

(3.4) โครงการยกระดับการใหบริการออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา ดวยนวัตกรรม

ดิจิทัล (DFT SMART Certificate of Origin (C/O) ระยะท่ี 2 (คต.) 

(3.5) โครงการยกระดับความสามารถและสรางความพรอมของบุคลากรเพ่ือรองรับการเปน

รัฐบาลดิจิทัล (คต.) 

(3.6) โครงการพัฒนาระบบการใหบริการเชื่อมโยงขอมูลธุรกิจเพ่ือสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล (พค.) 

(3.7) โครงการพัฒนาระบบงานบริการดานทรัพยสินทางปญญา (ทป.) 

(3.8) โครงการยกระดับการดําเนินการและการใหบริการดวยดิจิทัลแพลตฟอรม (สวอ.) 

(3.9) งานพัฒนาการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรและติดตามผลการดําเนินภารกิจของ

กระทรวงพาณิชย (สป.) 

(3.10) โครงการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย (สป.) 

(3.11) โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพบุคลากรกรมทรัพยสินทางปญญา (ทป.) 

(3.12) โครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเขมแข็งของกลไกตอตานการทุจริตกระทรวงพาณิชย (สป.) 

(3.13) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสรางภูมิคุมกันตานทุจริต (ทป.) 

3.3  ประมาณวงเงินงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ 

วงเงินงบประมาณโครงการ/การดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการ  2,227.08    ลานบาท 



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย         36 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) 

ของกระทรวงพาณิชย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   วิสัยทัศน์
   เป็นองค์กรหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าด้วยการตลาด 5.0 ภายในปี 2570 

   พันธกิจ
   1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ 

   2. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้มีความเข้มแข็งเพ่ือยกระดับรายได้ของประเทศ ลดความเหล่ือมล ้า และรองรับการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ

   3. พัฒนาระบบนิเวศทางเศรษฐกิจการค้าให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และเป็นธรรม

   4. ส่งเสริมการค้า การเจรจาการค้า และพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน

   5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรองรับการตลาด 5.0

65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

ประเด็นท่ี 1:  พัฒนาศักยภาพทางการค้าของเกษตรกรและผู้ประกอบการ

โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าส่ิงบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์  (ทป.)

  - โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า

เกษตรอัตลักษณ์ และสินค้าส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์

25.46 38.70        2 3/3.1 1 5.3.3 / 5.3.4 /

7.1.1

  - โครงการผลักดันการจัดท้าระบบควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ไทย
 - 14.60        2 3/3.1 1 5.3.3 / 5.3.4 /

7.1.1

2. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยของ

กลุ่มเป้าหมาย (ล้านบาท) (คต.)
 - 2 โครงการส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ไทย

 (คต.) โครงการส าคัญ
 - 2.00          2 3/3.2 1 5.3.4

3. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตร

นวัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (ล้านบาท) (คต.)
 - 4 โครงการสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความสามารถใน

การแข่งขันเพ่ือผลักดันมูลค่าเพ่ิมภาคการผลิต การค้า 

และการลงทุน  (คต.)

  - โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

เพ่ือการต่อยอดเชิงพาณิชย์

2.43 2.00          2 3/3.4 1 5.3.4

650 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร (คน.) (งบฯ รวม 

114.51 ลบ.)

  - โครงการบริหารจัดการการประกันรายได้สินค้าเกษตร 25.00 25.00        2 3/3.6 1 5.3.1 / 5.3.4

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย์  

เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการ

1. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถ่ิน

ของกลุ่มเป้าหมาย (ล้านบาท) (ทป.)

55  - 

ค่าเป้าหมาย

1. ส่งเสริมช่องทางการตลาดท่ีหลากหลายให้แก่สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 

รวมท้ังสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้ตลาดน้าการผลิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีความหลากหลายตรงตามความต้องการของตลาด 

โดยเฉพาะสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื นถ่ิน สินค้าส่ิงบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ เกษตรปลอดภัย 

เกษตรแปรรูปและเกษตรนวัตกรรม รวมถึงสินค้าเกษตรอ่ืนๆ (คต. ทป.)

1.1 เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการใน

ชุมชนมีรายได้

เพ่ิมขึ น/มูลค่า

การค้าเพ่ิมขึ น

2. รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรโดยใช้มาตรการสนับสนุนท่ีเหมาะสม ขยาย

อุปสงค์ภายในประเทศ และพัฒนาระบบตลาด รวมทั งระบบโลจิสติกส์การค้าสินค้า

เกษตร เพ่ือให้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (คน.)

4. มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ท่ี

ได้รับการส่งเสริมของกลุ่มเป้าหมาย 

(ล้านบาท) (คน.)

615

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย์  37



65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการค่าเป้าหมาย

  - โครงการเสริมสร้างความรู้และเพ่ิมช่องทางการตลาด

สินค้าเกษตรส้าคัญ

29.23 29.23        2 3/3.6 1 5.3.1 / 5.3.4

  - โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จ้าหน่ายสินค้าเกษตร

ชุมชน (Farm Outlet)

10.28 10.28        2 3/3.6 1 5.3.1 / 5.3.4

  - โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ 27.00 20.00        2 3/3.6 1 5.3.1 / 5.3.4

  - โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้ 30.00 30.00        2 3/3.6 1 5.3.1 / 5.3.4

โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรส าคัญ 

(คน.) (งบฯ รวม 9.75 ลบ.)

  - การเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานของโรงสีแบบครบ

วงจร

3.50 3.50          2 3/3.6 1 5.3.1 / 5.3.4

  - การรณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยทั ง

ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

3.25 3.25          2 3/3.6 1 5.3.1 / 5.3.4

  - ศึกษาและวิเคราะห์ส่วนเหล่ือมการตลาดของห่วงโซ่

อุปทาน ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย
 - 3.00          2 3/3.6 1 5.3.1 / 5.3.4

การรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร (คน.) (แผนงาน

พ้ืนฐาน)
- 93.39        2 3/3.6 1 5.3.1 / 5.3.4

1,620 โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

ภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง (สป.)
 - 35.52        4 16/16.1 8 7.1.1 / 7.2.2

โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

ภาคตะวันออกสู่สากล เช่ือมโยงการค้าชายแดนและ EEC

 (สป.)

 - 14.62        4 16/16.1 8 7.1.1 / 7.2.2

โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วย

เศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ (สป.)
 - 19.68        4 16/16.1 8 7.1.1 / 7.2.2

โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

ภาคใต้ (สป.)

 - 18.86        4 16/16.1 8 7.1.1 / 7.2.2

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจ

ฐานรากชายแดนภาคใต้ (สป.)
 - 7.86          4 16/16.1 8 7.1.1 / 7.2.2

3. พัฒนาทักษะและองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการชุมชนในการปรับตัวสู่ธุรกิจ

รูปแบบใหม่ๆ โดยการน้าเทคโนโลยี นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการประกอบธุรกิจ 

การบริหารจัดการ การขยายช่องทางการตลาด สร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่าย 

รวมทั งผสมผสานภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนเพ่ือต่อยอด

เชิงพาณิชย์ (สป. คน. พค.)

5. มูลค่าการค้าสินค้าและบริการในชุมชนท่ี

ได้รับการส่งเสริม (ล้านบาท) (สป. คน. พค.)

2,700
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65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs 

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง (สป.)
 - 3.89          4 16/16.1 8 7.1.1 / 7.2.2

โครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (สป.) 22.92 29.86        4 16/16.1 8 7.1.1 / 7.2.2

โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริม

สินค้าอัตลักษณ์ท้องถ่ินไทยโกอินเตอร์ (สป.)
 - 38.90        4 16/16.1 8 7.1.1 / 7.2.2

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับ

สินค้าเกษตร (ตลาดชุมชนเพ่ือธุรกิจท้องถ่ิน 

หมู่บ้านท ามาค้าขาย) (คน.) (แผนงานบูรณาการ)

78.43 85.00        4 16/16.2 8 7.1.1 - 7.1.3

7.2.2 / 7.3

โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับ

มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถ่ิน 

(พค.) (แผนงานบูรณาการ) (งบฯ รวม 32.00 ลบ.)

  - สร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน

ส้าหรับผู้ประกอบการโชวห่วยไทย

12.00 12.00        4 16/16.2 8/8.1 7.1.2

   - ขับเคล่ือนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 7.50 7.50          4 16/16.2 8/8.1 7.1.2

  - ส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร  - 3.00          4 16/16.2 8/8.1 7.1.2

  - สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย 

e-Commerce

9.10 9.50          4 16/16.2 8/8.1 7.1.2

6. จ้านวนต้นแบบของผู้ประกอบการยุคใหม่ท่ี

ใช้นวัตกรรมและรูปแบบการตลาด 5.0 

(ต้นแบบ) (สนค.)

 - 1 4. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและบริการแห่ง

อนาคต อาทิ สินค้า เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพร 

เคร่ืองมือทางการแพทย์ นวัตกรรมอาหารชีวภาพ สินค้าภายใต้แนวคิด BCG 

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) และธุรกิจบริการ อาทิ บริการด้าน

ดิจิทัล (Digital Service) เป็นต้น  ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและระบบข้อมูล

สมัยใหม่ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ (สนค.)

โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 

(โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจ

การค้า) (สนค.) (แผนงานบูรณาการ)

2.96 3.70          2 4/4.6 6 5.2.2

7. จ้านวนผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

และเครือข่ายท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนา (ราย) 

(สค.)

 - 50 7.39 14.52        2 7/7.1 5 5.7.2 / 5.9.2

8. มูลค่าการค้าของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ระหว่างประเทศและเครือข่ายท่ีได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนา (ล้านบาท) (สค.)

 - 500

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่าย

ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (สค.) (แผนงานบูรณาการ)

5. ยกระดับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและเครือข่าย โดยพัฒนาการ

บริหารจัดการบริการโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล สามารถด้าเนินธุรกิจ

และให้บริการได้แบบครบวงจรและครอบคลุมตลาดทั งห่วงโซ่อุปทาน ขยายเครือข่าย

ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือสร้างขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน และลดความเส่ียงในการด้าเนินธุรกิจ (สค.)

1.2 ผู้ประกอบการ

ได้รับการพัฒนา

และส่งเสริมเป็น

ผู้ประกอบการยุค

ใหม่ท่ีมีบทบาทต่อ

ระบบเศรษฐกิจ

มากขึ น
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65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ (ทป.)

  - โครงการเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้วยทรัพย์สินทาง

ปัญญา (IPAC)**
 - 7.20          2 8/8.1 7 5.9.2

   - โครงการเสริมสร้างความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงรุก 

(IP4B)**
 - 6.10          2 8/8.1 7 5.9.2

   - โครงการมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair)** 4.00 8.50          2 8/8.1 7 5.9.2

   - โครงการสร้างมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาผ่านตลาด

กลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)**
 - 4.15          2 8/8.1 7 5.9.2

โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน

 และสร้างสรรค์ (พค.) (งบฯ รวม 5.42 ลบ.)

  - พัฒนาส่งเสริมธุรกิจบริการสู่การค้ายุคใหม่** 10.50 5.42          2 8/8.1 7 5.9.2

โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ  (พค.)

 (งบฯ รวม 13.00 ลบ.)

  - พัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถ่ินท่ัวประเทศก้าวทัน

การค้ายุคใหม่**

2.50 2.00          2 8/8.1 7 5.9.2

  - สร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล** 3.50 3.00          2 8/8.1 7 5.9.2

  - พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งธุรกิจแฟรนไชส์

ไทย**

7.30 4.00          2 8/8.1 7 5.9.2

  - พัฒนายกระดับและสร้างเครือข่ายพันธมิตรสมาคม

การค้า**

1.00 1.00          2 8/8.1 7 5.9.2

  - ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทยด้วย

องค์ความรู้และนวัตกรรม

1.50 1.50          2 8/8.1 7 5.9.2

  - สร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ด้วย

หลักธรรมาภิบาล

1.00 1.50          2 8/8.1 7 5.9.2

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทยยุคใหม่

และยกระดับผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล 

(สศท.)**

68.37 77.03        2 8/8.1 7 5.9.2

หมายเหตุ: ** หมายถึง โครงการท่ีสามารถผลักดันตัวช้ีวัดท่ี 9 และ 10 ภายใต้เป้าหมายกระทรวงท่ี 1.2

6. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ขับเคล่ือนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ และ

ทรัพย์สินทางปัญญา ทั งในด้านนวัตกรรมการผลิตสินค้าและบริการ การบริหาร

จัดการ การตลาด และการเงิน โดยส่งเสริมการปรับตัวและใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานวิจัย ท่ีน้ามาปรับใช้ในการด้าเนินธุรกิจ

รูปแบบใหม่ และค้านึงถึงส่ิงแวดล้อม เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายและ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ รวมทั งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้าเนินธุรกิจ

อย่างมีธรรมาภิบาล (ทป. พค.  สศท. สวอ. สคพ.)

9. จ้านวนผู้ประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริม

ด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี 

นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือบรรลุ

การตลาด 5.0 (ราย) (ทป. พค. สศท. สวอ. 

สคพ.)

10,000 -

10. มูลค่าการค้าของผู้ประกอบการท่ีได้รับการ

ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยี

 นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือบรรลุ

การตลาด 5.0 (ล้านบาท) (ทป. พค. สศท.)

 - 750
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65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการสร้างความย่ังยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐาน

สร้างความเช่ือม่ัน และพัฒนาบุคลากรมืออาชีพตลอด

ห่วงโซ่การค้าและการผลิต (สวอ.)

27.36 24.04        2 8/8.1 7 5.2.2 / 5.2.3

5.9.2

โครงการจัดท าฐานข้อมูล Business intelligence 

ส าหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ  (สวอ.)  -
2.00          2 8/8.1 7 5.7.2

โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ (สวอ.)
 - 0.50          2 8/8.1 7 5.9.2

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอัญมณีและ

เคร่ืองประดับในภูมิภาค (สวอ.)  -
7.75          2 8/8.1 7 5.9.2

โครงการปฏิบัติการยกระดับ MSMEs เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการ

ส่งออกจากความตกลง RCEP (MSMEs to RCEP in 

Action) (สคพ.) (แผนงานพ้ืนฐาน)
-

0.25          2 8/8.1 7 5.9.2

โครงการคลินิกเสมือนจริงให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ 

SME เพ่ือการส่งออก (SME Virtual Clinic) (สคพ.) -
7.45          2 8/8.1 7 5.7.2 / 5.9.2

โครงการจัดท าแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG รองรับ

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ (BCG 

Connex: MSME digital trade & marketing 

platform) (สคพ.) (แผนงานพ้ืนฐาน)

-

5.00          2 8/8.1 7 5.7.2 / 5.7.3

5.9.2

11. มูลค่าการค้า e-commerce ผ่านช่องทางท่ี

ส่งเสริม (ล้านบาท) (พค. สค.)

2,050 โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ 

SME (พค.) (งบฯ รวม 9.50 ลบ.)

  - สร้างชุมชนสู่ออนไลน์สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village

 Online)

5.00 5.50          2 8/8.3 7 5.7.3

  - เพ่ิมโอกาสการค้าด้วย e-Commerce 4.00 4.00          2 8/8.3 7 5.7.3

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดด้วย

พาณิชย์ดิจิทัล (สค.)

50.35 48.06        2 8/8.3 7 5.7.3

ประเด็นท่ี 2:  พัฒนาระบบนิเวศทางการค้า

 - 60 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ (พค.)  (งบฯ รวม 120.67 ลบ.)

  - พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลรองรับการให้บริการ

ข้อมูลดิจิทัล
 - 62.00        2 8/8.4 7 5.7.2

7. ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกระดับให้สามารถขยายช่องทางการตลาดในการท า

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการสร้างโอกาสให้เข้าถึงตลาดและช่องทางการค้า

ออนไลน์ รวมทั งพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ให้เข้มแข็ง และสร้างความเช่ือม่ัน

ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พค. สค.)

1. ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจ ากัด มาตรฐาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ และอ านวย

ความสะดวกภาคธุรกิจตามกรอบ Doing Business เพ่ือให้การประกอบธุรกิจมี

ความทันสมัย ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของบริบทโลก (พค.)

2.1 ศักยภาพด้าน

การแข่งขันทาง

การค้าไทยเพ่ิมขึ น

1. ร้อยละของจ้านวนค้าขอจดทะเบียนและ

บริการข้อมูลธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล (พค.)

2,250
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65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการค่าเป้าหมาย

  - พัฒนาระบบการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็ม

รูปแบบ

 - 22.00        2 8/8.4 7 5.7.2

  - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการตรวจสอบภายใน  - 3.00          2 8/8.4 7 5.7.2

2. จ้านวนรายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของ

กฎหมาย (ฉบับ) (พค.)
 - 1 โครงการการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (พค.) 

โครงการส าคัญ

 - - 6 22/22.1 13 11.7

2 โครงการส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน (พค.) (งบฯ 

รวม 1.50 ลบ.)

  - ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งทุน 1.00 1.50          2 8/8.2 7  5.9.2
18 โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย (สนค.) 

(งบฯ รวม 10.23 ลบ.)

  - โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG
- 1.63          2 8/8.4 7 5.8.1

  - โครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวเพ่ือเตรียมพร้อมต่อ

มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมของภาคธุรกิจไทย กรณีการลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

- 0.24          2 8/8.4 7 5.8.1

  - โครงการพัฒนาแบบจ้าลองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

ประเมินสภาวการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

การค้าของประเทศ

- 3.69          2 8/8.4 7 5.8.1

  - โครงการศึกษาการลดความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจ 

ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
- 1.01          2 8/8.4 7 5.8.1

  - โครงการศึกษาการแยกห่วงโซ่อุปทาน (Decoupling) 

ของอุตสาหกรรมส้าคัญระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และ

นัยยะต่อเศรษฐกิจการค้าไทย

- 3.66          2 8/8.4 7 5.8.1

โครงการเพ่ิมความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูล

เศรษฐกิจการค้า (สนค.) (งบฯ รวม 54.84 ลบ.)

  - โครงการพัฒนาเคร่ืองชี วัดเศรษฐกิจการค้า 27.26 32.29        2 8/8.4 7 5.8.1

  - โครงการซื อข้อมูลการค้าส้าคัญ เพ่ือวิเคราะห์และ

ติดตามสถานการณ์การค้าโลก

12.55 14.79        2 8/8.4 7 5.8.1

3. วงเงินจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง

ธุรกิจเพ่ิมขึ น (ร้อยละ) (พค.)

2 2. ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ โดยการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจ (พค.)

4. ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ี

ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่น้าไปใช้ประโยชน์/ต่อ

ยอดในเชิงพาณิชย์ (เร่ือง) (สนค. สวอ. สคพ.)

3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม รวมท้ังพัฒนาและเช่ือมโยง

ระบบข้อมูล/การเตือนภัย/การเปล่ียนแปลงของปัจจัยเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อ

การค้าและการลงทุน เพ่ือเป็นข้อมูลในการก้าหนดมาตรการได้อย่างทันท่วงที และ

ประกอบการวางแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ (สนค. สวอ. สคพ.)

18
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65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการค่าเป้าหมาย

  - โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ

การค้า

16.62 5.26          2 8/8.4 7 5.8.1

  - โครงการจัดท้าระบบให้บริการข้อมูลด้านดัชนีเศรษฐกิจ

การค้า
- 2.50          2 8/8.4 7 5.8.1

การบริหารองค์กรเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทย (สวอ.) 

(แผนงานพ้ืนฐาน)

14.64 8.35          2 8/8.4 7 5.8.1 / 5.9.2

โครงการศูนย์อนาคตศึกษาและข่าวกรองทางการค้าเพ่ือ

การพัฒนา MSMEs (Market Intelligence and Trade

 Foresight Center: MITFC for MSMEs) (สคพ.) 

(แผนงานพ้ืนฐาน)

- 0.04          2 8/8.4 7 5.8.1 / 5.9.2

5. จ้านวนสินค้าและบริการท่ีได้รับการจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ค้าขอ) (ทป.)

35,000 35,700 โครงการเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ (ทป.)

  - โครงการส่งเสริม Soft Power อุตสาหกรรมเพลงไทย

ออกสู่เวทีต่างประเทศ
 - 4.80          2 8/8.4 7 5.9.1

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิบัตร / 

อนุสิทธิบัตร (ทป.)

3.77 5.86          2 8/8.4 7 5.9.1

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย

การค้า (ทป.)

3.42 4.64          2 8/8.4 7 5.9.1

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับจด

ทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ (ทป.)

2.55 3.00          2 8/8.4 7 5.9.1

6. สินค้าและบริการการท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเข้าสู่ระบบการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (สินค้า) (ทป.)

11 12 5. ส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าหรือบริการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเข้าสู่ระบบการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้าน

การท่องเท่ียวของชุมชนให้หลากหลาย (ทป.)

โครงการพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชนในแหล่งท่องเท่ียว

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.)

2.09 3.38          2 5/5.1 2 5.4.1 / 7.1.1

7. ร้อยละของราคาสินค้าเป้าหมายท่ีจ้าเป็น

ลดลง (คน.)

30 30 โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน 

(คน.)

133.49 139.74      4 17/17.1 9 11.7.3

8. ร้อยละของสินค้าและบริการเป้าหมายมีราคา

จ้าหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน (คน.)

97.50 97.50 ก ากับดูแลและส่งเสริมความเป็นธรรมทางการค้า (คน.) 

(แผนงานพ้ืนฐาน)
- 242.22       4 17/17.1 9 11.7.3

2.2 ประชาชน

ได้รับการคุ้มครอง

ทางการค้า และ

สามารถเข้าถึง

สินค้าอุปโภค

บริโภคท่ีมีราคา

เป็นธรรม

6. ดูแลราคาสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

 โดยเพ่ิมทางเลือกในการซื อสินค้าท่ีจ้าเป็นเพ่ือลดค่าครองชีพ รวมทั งส่งเสริมให้

ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการดูแลราคาสินค้าท่ีจ้าเป็นต่อการครองชีพให้มีความเป็นธรรม 

(คน.)

4. พัฒนาบริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ สะดวก 

รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ รวมทั งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ (ทป.)

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย์  43



65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการค่าเป้าหมาย

ประเด็นท่ี 3:  สร้างขีดความสามารถการแข่งขันระหว่างประเทศ

50 โครงการจัดท าเขตการค้าเสรี (จร.) 36.02 33.85        1 2/2.2 5 4.2 / 4.3

โครงการการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยปี 

2565 (จร.)

25.86 6.88          1 2/2.2 5 4.2 / 4.3

โครงการการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเร่ืองการ

จัดท าฉลากอัจฉริยะ (smart labelling) และการ

แลกเปล่ียนข้อมูลและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องของไทย

และสหราชอาณาจักร (จร.) โครงการส าคัญ

 - 2.74          1 2/2.2 5 4.2 / 4.3

โครงการสัมมนาประชาพิจารณ์ เร่ือง การใช้ประโยชน์

และการเตรียมรับมือผลกระทบจากการจัดท าความตก

ลงการค้าเสรี (FTA) ไทย – ตุรกี (จร.) โครงการส าคัญ

 - 0.43          1 2/2.2 5 4.2 / 4.3

โครงการสร้างความม่ันใจผู้ประกอบการในการปกป้อง

และคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยและการเตรียม

ความพร้อมของไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาในการ

เจรจาการค้าระหว่างประเทศและการจัดท า/เข้าร่วม

ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้า (ทป.)

1.00 1.00          1 2/2.2 5 4.2 / 4.3

โครงการยุทธศาสตร์เพ่ิมความสามารถการแข่งขันทาง

การค้าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(โครงการ CLMVT FORUM เสริมสร้างการค้าและความ

ร่วมมือในภูมิภาค) (สนค.)

1.10 2.19          1 2/2.2 5 4.3 / 5.9.2

3.1 ประเทศไทย

เป็นหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์กับ

ประเทศคู่ค้าส้าคัญ

70 1. เร่งจัดท าข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านการค้าระหว่าง

ประเทศ โดยแสวงหาพันธมิตรและคู่ค้าใหม่ๆ เพ่ือเปิดตลาดและเสริมสร้างขีด

ความสามารถของไทยในเวทีโลก รวมถึงเพ่ิมบทบาทให้ไทยเป็นหน่ึงในศูนย์กลาง

การค้าและการลงทุนของภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนเร่งรัดและฟ้ืนฟูการเจรจาการค้าท่ี

อยู่ระหว่างด้าเนินการ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงและความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านการค้าและการลงทุนท่ีมีอยู่ (จร. ทป. สนค.)

1. จ้านวนการประชุมระหว่างประเทศด้าน

เศรษฐกิจการค้าและความร่วมมือเพ่ือการ

พัฒนาระหว่างประเทศ (ครั ง) (จร. ทป. สนค.)
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65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการค่าเป้าหมาย

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดน

ในจังหวัดท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ร้อยละ) 

(คต.)
หมายเหตุ  ปี 2564 มูลค่าการค้าชายแดนผ่านแดน

ปรับตัวสูงมากเม่ือเทียบกับปี 2563 เน่ืองจากผลกระทบ

จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ค่าระวางเรือปรับตัว

สูงขึ นมากและขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ท้าให้

ผู้ประกอบการหันมาส่งสินค้าทางบกมากขึ น ดังนั นหาก

สถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวาง

เรือคล่ีคลาย ผู้ประกอบการอาจกลับไปขนส่งทางเรือ

ดังเดิม นอกจากนี  ค่าเป้าหมายยังขึ นกับปัจจัยภายนอก 

อาทิ การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก ค่าเงินบาท สงคราม

การค้า และปัจจัยอ่ืนๆ ดังนั น จึงขอปรับค่าหน่วยวัดค่า

มูลค่า

การค้า

ชายแดน

ผ่านแดน

ขยายตัวเม่ือ

เทียบกับปี

ท่ีผ่านมา 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 3

1 2. ส่งเสริมการค้าชายแดน โดยพัฒนาต่อยอด/กระชับความร่วมมือและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีมีระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการค้าและการลงทุนของไทย ให้มีความพร้อมส้าหรับรองรับกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจในส่วน

ภูมิภาค (คต.)

โครงการขยายการค้าการลงทุนชายแดนและเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ (คต.)

7.00 5.00          2 9/9.3 8 6.1.4

3. มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ (ล้านบาท) (สค.)

41,500 31,700 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้า

และธุรกิจบริการศักยภาพเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

 Megatrends และ Next Normal (สค.) (งบฯ รวม 

346.98 ลบ.)

  - กิจกรรมหลัก : พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพ

สู่สากล (ยกเว้นธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์)

11.07 14.91 2 8/8.3 5 5.9.1 / 5.9.2

  - กิจกรรมหลัก : พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศสินค้าเกษตร อาหารและธุรกิจบริการอาหาร

158.58 150.28 2 8/8.3 5 5.9.1 / 5.9.2

  - กิจกรรมหลัก : พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศสินค้าอุตสาหกรรม

17.34 18.19 2 8/8.3 5 5.9.1 / 5.9.2

  - กิจกรรมหลัก : พัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้าง

ภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก

30.34 31.91 2 8/8.3 5 5.9.1 / 5.9.2

  - กิจกรรมหลัก : พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศสินค้าไลฟ์สไตล์และสินค้าแฟช่ัน

96.04 89.04 2 8/8.3 5 5.9.1 / 5.9.2

โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการ

ท าธุรกิจระหว่างประเทศ (สค.)

91.22 102.57 2 8/8.3 5 5.9.1 / 5.9.2

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New 

Economy Academy) (สค.)

35.51 32.78 2 8/8.3 5 5.9.1 / 5.9.2

โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและ

บริการ (สค.)

34.78 32.88 2 8/8.3 5 5.9.1 / 5.9.2

โครงการสร้างและยกระดับการให้บริการด้านการค้า

ระหว่างประเทศสู่สากล (สค.)

25.20 12.30 2 8/8.3 5 5.9.1 / 5.9.2

3. ขยายตลาดส่งออกสินค้าและบริการของไทย ทั งด้านกลุ่มเป้าหมายและช่องทาง

การตลาดใหม่ๆ โดยเน้นพัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการของไทยให้ตรงกับความ

ต้องการของตลาด และเมกะเทรนด์ อาทิ สินค้า BCG สินค้าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน

เทนด์ สนับสนุนผลักดันช่องทางการค้าการตลาดท่ีทันสมัยและเหมาะสมให้กับ

ผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์สินค้าและ

บริการของไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากลผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีมีศักยภาพ 

แสวงหาเครือข่ายพันธมิตรในการเจาะตลาด ใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงสร้างความพร้อมของผู้ประกอบการในมิติการค้า

และการลงทุนในต่างประเทศ (คต. สค.)

3.2 ประเทศไทยมี

ขีดความสามารถ

ในการขยายตลาด

และด้าเนินธุรกิจ

ระหว่างประเทศ

และการค้า

ชายแดนเพ่ิมขึ น
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65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการค่าเป้าหมาย

4. มูลค่าส่งออกสินค้า BCG ผ่านกิจกรรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ล้านบาท) (สค.)
  - 90 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้า

และธุรกิจบริการศักยภาพเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

 Megatrends และ Next Normal (สค.) (งบฯ รวม 

346.98 ลบ.)

 - กิจกรรมหลัก : พัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศสินค้า BCG และสินค้าส้าหรับยุค Next Normal
 - 16.14 2 8/8.3 5 5.9.1 / 5.9.2

5. มูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอน

เทนต์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ (ล้านบาท) (สค.)

  - 2,500 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้า

และธุรกิจบริการศักยภาพเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

 Megatrends และ Next Normal (สค.) (งบฯ รวม 

346.98 ลบ.)

  - กิจกรรมหลัก : พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการศักยภาพ

สู่สากล (เฉพาะธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์)

38.83 26.50        2 8/8.3 5 5.9.1 / 5.9.2

80 90 โครงการขยายการค้าการตลาดสู่สากล (สค.) 29.42 28.79        2 8/8.3 7 5.9.1 / 5.9.2

โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล (คต.) 2.00 2.69          2 8/8.3 7 5.9.2

ประเด็นท่ี 4:  ยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมธรรมาภิบาล

85 85 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบให้บริการและการ

บริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ (สป.) (งบฯ รวม 

90.1326 ลบ.)
  - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบให้บริการและการ

บริหารงานของกระทรวงพาณิชย์

119.91      82.79        6 20/20.1 13 11.1 / 11.3 /

11.4 / 11.7.1
โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน

รูปแบบดิจิทัล (ทป.)
  - โครงการจัดท้าธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)

 และด้าเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 - 10.00        6 20/20.1 13 11.3 / 11.4 / 

11.7.1
  - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพการ

ตรวจสอบและยกระดับการให้บริการประชาชน
 - 8.10          6 20/20.1 13 11.2 / 11.5 / 

11.7.1
8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบให้บริการและการ

บริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ (สป.) (งบฯ รวม 

90.1326 ลบ.)
  - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศ

ของไทย (สป.)
- 7.34          6 20/20.1 13 11.3 / 11.4 / 

11.7.1
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ

ด้านการค้าต่างประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (คต.)

32.24 30.58        6 20/20.1 13 11.2

1. ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ

หน่วยงานในกระทรวง (ร้อยละ) (ทุกหน่วยงาน)

6. มูลค่าการส่ังซื อเพ่ือส่งออกของ SME ท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

(ล้านบาท) (สค.)

2. จ้านวนกระบวนงานบริการประชาชนท่ีได้รับ

การปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล (กระบวนงาน) 

(ทุกหน่วยงาน)

1. พัฒนาระบบและรูปแบบและช่องทางการบริการประชาชนให้มีความสะดวก 

รวดเร็ว โดยน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐาน/หลักสากล และยกระดับเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการ

ภาครัฐให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มุ่งสู่

รัฐบาลดิจิทัล “E-Government” รวมถึงการบูรณาการข้อมูลทั งภายในและภายนอก

หน่วยงาน  และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ส้าหรับการตัดสินใจ การ

ก้าหนดนโยบายหรือมาตรการ และการบริหารจัดการภาครัฐ  (ทุกหน่วยงาน)

6

4.1 องค์กรมี

ประสิทธิภาพและ

โปร่งใส
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65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการค่าเป้าหมาย

โครงการยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถ่ิน

ก าเนิดสินค้า ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT SMART 

Certificate of Origin (C/O) ระยะท่ี 2  (แผนงาน

บูรณาการ) โครงการส าคัญ

14.50 30.00        6 20/20.1 13 11.2

โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม

ของบุคลากรเพ่ือรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (คต.) 

(แผนงานบูรณาการ)

 - 0.27          6 20/20.1 13 11.2

โครงการพัฒนาระบบการให้บริการเช่ือมโยงข้อมูลธุรกิจ

เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล (พค.)  (แผนงานบูรณาการ) 

 (งบฯ รวม 17.50 ลบ.)

  - พัฒนาระบบการให้บริการเช่ือมโยงข้อมูลธุรกิจเพ่ือ

สนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล
 - 17.50        6 20/20.1 13 11.2 / 11.3 / 

11.7.1

โครงการพัฒนาระบบงานบริการด้านทรัพย์สินทาง

ปัญญา (ทป.) โครงการส าคัญ

  - โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรขนาดใหญ่

 (Big Data) ด้วยการท้าเหมืองข้อมูล (Data Mining)
 - 11.25        6 20/20.1 13 11.3 / 11.7.1

  - พัฒนาระบบบริการข้อมูล/ค้าปรึกษาด้านสิทธิบัตรและ

อนุสิทธิบัตรด้วยเทคนิคการประมวลผลตามภาษาธรรมชาติ

(Natural Language Processing: NLP)

 - 8.35          6 20/20.1 13 11.2 / 11.3 / 

11.7.1

  - โครงการพัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะส้าหรับบริหารจัดการ

ค้าแปลรายการสินค้า/บริการ
 - 10.00        6 20/20.1 13 11.2 / 11.3 / 

11.7.1
โครงการพัฒนาการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน

รูปแบบดิจิทัล (ทป.)

  - ระบบแสดงผลงานลิขสิทธ์ิ (Copyright Publish)  - 3.50          6 20/20.1 13 11.2 / 11.3 / 

11.7.1

โครงการยกระดับการด าเนินการและการให้บริการด้วย

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (สวอ.)

18.94 22.76        6 20/20.1 13 11.1 / 11.2 /

11.3 / 11.7.1

3. โครงการท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมาย 

กระทรวง (ร้อยละ) (สป.)

80 80 2. พัฒนาและขับเคล่ือนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ โดยจัดท้าแผนปฏิบัติราชการท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง และก้ากับติดตาม

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนงานโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีก้าหนด (สป.)

งานพัฒนาการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และติดตาม

ผลการด าเนินภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ (สป.)
 - - 6 20/20.2 13 11.1
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65 66 65 66
ยุทธศาสตร์

ชาติ (Z)

แผนแม่บท

และแผนย่อย

(Y2.Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 13

(หมุดหมาย/

เป้าหมาย)

นโยบายรัฐบาล

งบประมาณ (ล้านบาท) ความสอดคล้อง (รายโครงการ)เป้าหมายกระทรวง ตัวช้ีวัด แนวทางขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอโครงการค่าเป้าหมาย

 - โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) (แผนงานพ้ืนฐาน)
- - 6 20/20.5 13 11.1 / 11.5

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกรม

ทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) (แผนงานพ้ืนฐาน)

0.95 0.95          6 20/20.5 13 11.1 / 11.5

85 โครงการพัฒนาจิตส านึกและความเข้มแข็งของกลไก

ต่อต้านการทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (สป.) (แผนงาน

บูรณาการ)

0.63 1.29          6 21/21.1 13 11.5 / 12.1

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกันต้าน

ทุจริต (ทป.)  (แผนงานพ้ืนฐาน)
 - 0.40          6 21/21.1 13 11.5 / 12.1

4. ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ  

ร้อยละ 85

(สป. คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค.)
ดัชนีความผูกพันของบุคลากร ประกอบด้วย

 1. การพูดถึงองค์กรในส่ิงท่ีดี

 2. การคงอยู่กับองค์กร

 3. การมุ่งม่ันสนับสนุนให้องค์กรประสบ

ความส าเร็จ (รวมถึงบุคลากรมีความก้าวหน้าใน

อาชีพ)

85

4. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีให้มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเปิดเผย 

โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จัดท้าคู่มือกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมทั งสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรัฐเข้ามามี

ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 

สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเส่ียงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั นมิให้เกิดการทุจริต

ประพฤติมิชอบ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (ทุกหน่วยงาน)

3. บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์รวมท้ังพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพสูง

และมีความพร้อมส าหรับการตลาด 5.0 โดยมีระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กระทรวงพาณิชย์ให้มีศักยภาพสูง มีความรู้ความสามารถ และทักษะใหม่ๆ พร้อม

ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั งทักษะการคิด

วิเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง เช่น ทักษะ

เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั งได้รับการส่งเสริมให้มี

ความก้าวหน้าในสายงาน เพ่ือให้มีความผูกพันต่อองค์กร (สป. คต. คน. จร. ทป. พค.

 สค. สนค.)

5. ร้อยละของหน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน ITA ร้อยละ 85  (ทุกหน่วยงาน) 

100
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การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ 
การวิเคราะห์บริบทที่เก่ียวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ (SWOT Analysis) เป็นการประเมินจากจุดแข็งและ

จุดอ่อนขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors) และการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจการค้า โดยจากผลการวิเคราะห์นี้ จะน าไป
จัดท า TOWS Matrix เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าข้อเสนอและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายต่อไป 

 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 

ใช้หลักการ The McKinsey 7S Framework ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ใน 7 มิติ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร         
กลยุทธ์ รูปแบบการบริหารจัดการ ทักษะ ระบบการท างาน ค่านิยมร่วม และบุคลากร สรุปได้ดังนี้ 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. โครงสร้างองค์กร (Structure) 

• มีภารกิจด้านการค้าตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ได้แก่ 
การพัฒนาธุรกิจการค้า การดูแลระบบตลาด
ภายในประเทศ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การควบคุม           
การน าเข้า-ส่งออก การคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการวิเคราะห์ข้อมูล/การก าหนด
ยุทธศาสตร์ทางการค้า 

• มีโครงสร้างองค์กรที่ครอบคลุมทั้งระดับส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค (ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 แห่ง) 
และต่างประเทศ (คณะผู้แทนไทยถาวรประจ า
องค์การการค้าโลกฯ ส านักงานพาณิชย์ใน
ต่างประเทศ 3 แห่ง และส านักงานส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 58 แห่ง) 

• การบูรณาการการจัดท าโครงการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์มีน้อย 

• การปรับเพิ่มภารกิจ/หน้าที่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทการค้าใหม่ท าได้จ ากัด เช่น การส่งเสริม  
การลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ 
เพ่ือขยายการด าเนินธุรกิจและหลีกเลี่ยงมาตรการ
กีดกันทางการค้าจากประเทศผู้น าเข้า 

2. กลยุทธ์ (Strategy) 

• มียุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการตามภารกิจของ
กระทรวงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   

 

 

 

 

• ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบจาก            
การด าเนินงานตามกลยุทธ์ และแผนรองรับ            
ความเสี่ยง/ผลกระทบ 



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

3. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 

• มีรูปแบบการสื่อสารวิสัยทัศน์/นโยบาย/ทิศทาง             
การด าเนินงานขององค์กร จากผู้บริหารถ่ายทอด
มายังผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ (Top-Down 
Communication) 

• ช่องทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานขององค์กรมีจ ากัด 

• กฎระเบียบยังไม่รองรับกับการท างานทางไกลผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มรูปแบบ 

4. ทักษะ (Skills) 

• แต่ละหน่วยงานมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
เกิดจากประสบการณ์ติดตัวของแต่ละบุคคล/                  
มีความช านาญสูงจากการปฏิบัติงาน (Tacit 
Knowledge) 

• บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง  

• การพัฒนา/การฝึกอบรม/การถ่ายทอด ทักษะ 
สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ยังไม่ทั่วถึง
เท่าท่ีควร 

5. ระบบการท างาน (System) 

• มีการน าระบบ IT มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ 

• การใช้ประโยชน์/การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานยังมีไม่เต็มที่ 

6. ค่านิยมร่วม (Shared Value) 

• ผู้บริหาร/บุคลากรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
องค์กรให้มีความโปร่งใส/มีธรรมาภิบาล/ปราศจาก
คอรัปชัน 

• การสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตนตามค่านิยม
ร่วมและความผูกพันขององค์กรยังไม่ทั่วถึง 

7. บุคลากร (Staff) 

• มีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง ได้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษา และพันธมิตรต่างประเทศ เป็น
ต้น 

• การบริหารอัตราก าลังคนและทักษะเฉพาะทางของ
องค์กรขาดความสมดุล ท าให้เกิดปัญหาความ
ล่าช้า/งานค้างสะสม 

 

  



2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อการค้า โดยน าหลักการ 
PESTEL มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 6 มิติหลัก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และลูกค้า/ผู้รับบริการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

1. การเมือง/นโยบาย/กฎเกณฑ์/กฎหมาย (Politics) 

• ภาครัฐมีการส่งเสริมนโยบาย BCG Economy 

• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น Green 
Economy/Healthy Awareness/Future 
Food/ธุรกิจเพ่ือสังคม/ความมั่นคงด้านอาหารและ
สุขภาพ 

• ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ
มหาอ านาจ ประกอบกับการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain 
Restructuring โดยการย้ายฐานผลิตจากจีนไปยัง
ประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาค ASEAN ท าให้
ประเทศใน ASEAN เข้ามามีส่วนแบ่งทาง
การตลาด/ห่วงโซ่การผลิตเพิ่มข้ึนแทนที่จีน  

• กฎระเบียบของไทยยังไม่ทันสมัยเพ่ือรองรับกับ
บริบทการค้าในปัจจุบัน โดยเฉพาะการค้ายุค
ดิจิทัล 

• มาตรการทางการค้า/กฎระเบียบ/นโยบายลดการ
น าเข้าของประเทศคู่ค้า/ความขัดแย้งทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯกับจีน 

• ความไม่สงบทางการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้าน
ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน 

• การเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของสหรัฐฯ (US 
Reentry into CPTPP) ท าให้ไทยสูญเสียขีด
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการส่งออกสินค้า
ไปยังสหรัฐฯ กับประเทศคู่แข่งขัน ได้แก่ เวียดนาม 
ซึ่งเป็นสมาชิกความตกลง CPTPP 

• ระบบตลาดภายในประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ                
มีการผูกขาดทางการค้า และการกักตุนสินค้า 

2. เศรษฐกิจ (Economic) 

• การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกจาก Post-COVID-19 
ท าให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและการเติบโตของ
ธุรกิจทั้งด้านภาคการผลิตและภาคการค้าบริการ 
โดยคาดการณ์ GDP โลก ปี 2565 เท่ากับ 3.6 
(เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมี GDP เท่ากับ -3.1) 
(ค านวณ ณ เดือนเมษายน 2565 โดย IMF)  

• ความเปราะบางของสภาพสังคม/ความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจ/หนี้สาธารณะ เพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่
รายได้เศรษฐกิจลดลง โดยเฉพาะจากภาคบริการ 
เนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19  

• เศรษฐกิจไทยมีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ
โลกสูง เนื่องจากพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก โดย
ไทยมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละเกือบ 70 
ของ GDP 

• สิทธิประโยชน์ทางการค้าของไทยน้อยกว่าคู่แข่ง
ขัน โดยในปี 2564 ไทยมีความตกลงทางการค้าท่ี
มีผลบังคับใช้แล้วทั้งในรูปพหุภาคีและทวิภาคี 
จ านวน 14 ฉบับ ในขณะที่ สิงคโปร์มี 27 ฉบับ 



โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
มาเลเซียและเวียดนามมี 15 ฉบับ (ข้อมูลจาก
องค์การการค้าโลก: WTO)   

• ความผันผวนทางเศรษฐกิจ/โลกร้อน/โรคระบาด
อุบัติใหม่/ห่วงโซ่การผลิต ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจไทย 

• การเข้าสู่ Digital Economy ท าให้สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจการเงินมีความผันผวน (Volatility) 
ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) 
และคลุมเครือ (Ambiguity) หรือ VUCA ซึ่งอาจ
ทวีความรุนแรงขึ้นในอีก 3–5 ปีข้างหน้า หรือเกิด
สภาพแวดล้อม VUCA+ 

3. สังคมและวัฒนธรรม (Social) 

• มีวัฒนธรรมจิตบริการ โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยว/
บริการด้านสุขภาพ 

• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้เกิดปัญหาขาดแคลน
วัยท างานและประสิทธิภาพการผลิต 

4. สภาพแวดล้อม (Environment/Surroundings) 

• มีแหล่งทรัพยากรเกษตรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

• มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 

- มีความเชื่อมโยงระบบขนส่งระหว่างพ้ืนที่
เศรษฐกิจหลักในภูมิภาค/เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- ต้นทุนในการท าธุรกรรมทางการเงินต่ าจาก         
การใช้ระบบ e-payment อย่างกว้างขวางใน
ระบบเศรษฐกิจ/มีระบบสถาบันการเงินที่ดี 

- มีศักยภาพการส่งออกในกลุ่มสินค้าท่ี
หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มสินค้าเกษตร และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะ
ธุรกิจการท่องเที่ยว  

 

 

 

 

 

 

• ภาคการเกษตรไทยยังอ่อนแอ สินค้าเกษตรมัก
ประสบปัญหาด้านราคา ปริมาณผลผลิตมี                
ความผันผวน และได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ 

• การจัดเก็บและการให้บริการด้านข้อมูลโดยรัฐยัง
เป็นข้อจ ากัด และส่วนใหญ่เป็นข้อมูลในระดับชาติ 
ยังไม่ลงรายละเอียดในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น
หรือระดับแยกย่อย (disaggregated data) ท าให้
การน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดนโยบายไม่
สามารถลงรายละเอียดได้ถึงระดับชุมชน 

• ข้อจ ากัดด้านปัจจัยธุรกิจบริการ อาทิ ความเสื่อม
โทรมของแหล่งท่องเที่ยว การพ่ึงพาการน าเข้าท่ี
ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริการวิชาชีพ 



โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

5. เทคโนโลยี (Technology) 

• มีโครงสร้างพ้ืนฐานในการท าธุรกิจที่เพียงพอ 
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางการเงิน 

• ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลต่อ              
การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการท างาน/รูปแบบ
ธุรกิจ/ระบบเศรษฐกิจ ท าให้เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของธุรกิจ 

• การพัฒนาแบรนด์สินค้าไทยสู่ตลาดโลกยังมีน้อย 

• เทคโนโลยีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อบริบทโลก
อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทัน 

6. ลูกค้า/ผู้รับบริการ (Stakeholders) 

• กลุ่ม Millennial และ Gen Z ก้าวขึ้นมาเป็นผู้มี
บทบาททางเศรษฐกิจ 

• พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ตามมาตรการ
การเว้นระยะห่างทางสังคม/การเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิตสู่ new normal 

• ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 

• การเข้าถึงข้อมูลตลาดของผู้บริโภคยังมีอยู่จ ากัด
และบทบาทผู้บริโภคในการรักษาสิทธิยังไม่เข้มแข็ง 



 

 
TOWS Matrix 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ 
(พ.ศ. 2566) 

จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาส 
 

S : จุดแข็ง 
S1: มีภารกจิการค้าตน้น้ าถึงปลายน้ า ได้แก ่การพฒันาธรุกจิการค้า การดแูลระบบ
ตลาดภายในประเทศ การเจรจาการค้ารปท. การส่งเสริมการค้ารปท. การควบคุม
การน าเข้า-ส่งออก การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการค้า  
S2: มีโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งระดับส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค และต่างประเทศ 
S3: มียุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและภารกิจของพณ. 
S4: ผู้บริหาร/บุคลากรให้ความส าคญักับการพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส/                 
ธรรมาภิบาล/ปราศจากคอรัปชัน 
S5: หน่วยงานมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางทีเ่กิดจากประสบการณ์ติดตัวของแต่
ละบุคคล (Tacit Knowledge) 
S6: บุคลากรมีความพรอ้มในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง 
S7: มีการน าระบบ IT มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
S8: มีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษา และพนัธมติรต่างประเทศ เป็นต้น 

W : จุดอ่อน 
W1: การบูรณาการการจัดท าโครงการร่วมกันมนี้อย 
W2: การปรับเพิ่มภารกจิ/หน้าที่เพือ่ให้สอดคล้องกับบริบทการค้าใหม่ท าได้ยาก   
W3: ช่องทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดงความคิดเห็นตอ่การด าเนินงานมีจ ากัด 
W4: การพฒันา/การฝึกอบรม/การถ่ายทอด ทกัษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 
W5: การบริหารอัตราก าลังคนและทักษะเฉพาะทางขององคก์รขาดความสมดุล ท าให้เกิด
ปัญหาความล่าช้า/งานค้างสะสม  
W6: กฎระเบียบยังไม่รองรับการท างานทางไกลผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์อย่างเตม็รูปแบบ  
W7: การใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการบริหารงานยังมีไม่เต็มที่ 
W8: ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และแผนรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ 
W9: ขาดการสรา้งการรับรูแ้ละการปฏิบัติตนตามค่านิยมร่วมและความผกูพันขององคก์ร
อย่างจริงจงั  

O : โอกาส 
O1: แหล่งทรัพยากรเกษตร/ความหลากหลายทางชีวภาพ 
O2: วัฒนธรรมจิตบรกิาร โดยเฉพาะด้านทอ่งเที่ยว/บรกิารด้านสุขภาพ  
O3: มีโครงสร้างพืน้ฐานในการท าธรุกจิทีเ่พยีงพอ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ทางการเงนิ 
O4: ภาครฐัมกีารส่งเสรมินโยบาย BCG Economy 
O5: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจภายหลัง COVID-19 
O6: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เชน่ Green Economy/Healthy 
Awareness/Future Food/ธุรกิจสู่สังคม/ความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพ 
O7: การย้ายฐานผลิตจากจีนสู ่ASEAN 
O8: กลุม่ Millennial และ Gen Z ก้าวขึน้มาเป็นผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจ 
O9: พฤตกิรรมผู้บรโิภคเปลี่ยนแปลงไป  
O10: ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจทิัล ส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี
การท างาน 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก  
 S1, S2, S8,      
O1,O4,O6,O8 

พัฒนาธุรกิจศักยภาพที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกในอนาคตจากต้นน้ า
ถึงปลายน้ า เช่น สินค้าเกษตร BCG รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมการค้า
เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน 

 S1,S2,O2,O5 เพิ่มมูลค่าธุรกิจบริการให้มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสูง โดยเฉพาะใน
ด้านการท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพ 

 S1,S2,O3,O10 ส่งเสริมธุรกิจบริการดิจิทัล อาทิ E-Commerce แพลตฟอร์ม ธุรกิจ
บริการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 S1,S2,O5 ท าการตลาดเชิงรุก อาทิ ขยายช่องทางการตลาด ขยายตลาดเป้าหมาย 
จับคู่ธุรกิจ และประชาสัมพันธ์/CSR รวมทั้งสร้างการยอมรับในสินค้า/
บริการของไทยในเวทีโลก  

 S1,S2,O10 สร้างระบบบูรณาการการท างานระหว่างสพจ. กับ สคต./สพต. และสร้าง
ระบบโครงข่ายเทคโนโลยีเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรม  

 S4,O10 จัดท าองค์ความรู้/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการและ
การป้องกันการคอรัปชันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสทิธิภาพ 

 S1,S8,O1,   
 O10 

ส่งเสริมการใช้งานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ/
เกษตรกรเชิงพาณิชย์และรูปแบบการค้า/ช่องทางการตลาดที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

 S5,S6,S7, O10 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

 S1,S2,S8, 
O3,O7 

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการค้าการลงทุนจากต่างชาติ 

 S3,S6,O6,O8, 
O9, O10 

พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงภายนอก 

WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

W3,O6,O8, 
O10 

สร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมและใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบช่องทางในการแสดงความ
คิดเห็นด้านนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อน ามาปรับปรุงองค์กรให้ทันตามกระแสโลก 

W4,W5,O5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สมดุลกับปริมาณงานขององค์กร
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

W2,O5,O6 ปรับกระบวนการภายในองค์กรให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  

W6,O10 ปรับปรุงกฎระเบียบให้รองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของรัฐและเจ้าหน้าที่ 

W9,O10 ปรับรูปแบบการสื่อสารค่านิยมร่วมขององค์กรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน 

  



 
TOWS Matrix 

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ 
(พ.ศ. 2566) 

จุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรค 
 

S : จุดแข็ง 
S1: มีภารกจิการค้าตน้น้ าถึงปลายน้ า ได้แก ่การพฒันาธรุกจิการค้า การดแูลระบบตลาด
ภายในประเทศ การเจรจาการค้า การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การควบคุมการน าเข้า-
ส่งออก                  การคุม้ครองทรัพย์สนิทางปัญญา และการวเิคราะห์ข้อมูลทางการค้า  
S2: มีโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งระดับส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค และต่างประเทศ 
S3: มียุทธศาสตร/์แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและภารกิจของพณ. 
S4: ผู้บริหาร/บุคลากรให้ความส าคญักับการพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส/ธรรมาภิบาล/ปราศจาก
คอรัปชัน 
S5: แต่ละหน่วยงานมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกิดจากประสบการณ์ติดตวัของแต่ละบุคคล 
S6: บุคลากรมีความพรอ้มในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง 
S7: มีการน าระบบ IT มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
S8: มีเครอืข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษา และพนัธมติรต่างประเทศ เป็นต้น 

W : จุดอ่อน 
W1: การบูรณาการการจัดท าโครงการร่วมกันมนี้อย 
W2: การปรับเพิ่มภารกจิ/หน้าที่เพือ่ให้สอดคล้องกับบริบทการค้าใหม่ท าได้ยาก   
W3: ช่องทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดงความคิดเห็นตอ่การด าเนินงานมีจ ากัด 
W4: การพฒันา/การฝึกอบรม/การถ่ายทอด ทกัษะ สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 
W5: การบริหารอัตราก าลังคนและทักษะเฉพาะทางขาดความสมดุล เกิดความล่าช้า/งาน
ค้างสะสม  
W6: กฎระเบียบยังไม่รองรับการท างานทางไกลผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์อย่างเต็มรูปแบบ  
W7: การใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการบริหารงานยังมีไม่เต็มที่ 
W8: ขาดการวเิคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และขาดแผนรองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ 
W9: ขาดการสร้างการรับรู้/การปฏิบัติตนตามค่านิยมร่วมและความผูกพันขององค์กรอย่าง
จริงจัง  

T : อุปสรรค 
T1: ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
T2: เศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออก 
T3: ภาคการเกษตรไทยยังอ่อนแอ สินค้าเกษตรมักประสบปัญหาราคา 
ปริมาณผลผลิตมีความผันผวน และได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
T4: การพัฒนาแบรนด์สินค้าไทยสู่ตลาดโลกยังมีน้อย 
T5: สิทธิประโยชน์ทางการค้าน้อยกว่าคู่แข่งขัน 
T6: กฎระเบียบของไทยยังไม่ทันสมัยเพื่อรองรับกับบริบทการค้าใหม ่
T7: ความผันผวนทางเศรษฐกิจ/โลกร้อน/โรคระบาดอุบัติใหม่/ห่วงโซ่
การผลิต ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย 
T8: มาตรการทางการค้า/กฎระเบียบ/นโยบายลดการน าเข้าของ
ประเทศคูค่้า/ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน 
T9: ความไม่สงบทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อ
การค้าชายแดน 
T10: US Reentry into CPTPP 
T11: การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนวัยท างานและ
ประสิทธิภาพการผลิต 
T12:  ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 
T13: เทคโนโลยีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อบริบทโลกอย่างรวดเร็ว 
T14: ระบบตลาดภายในประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ มีการผูกขาด
ทางการค้า การกักตุนสินค้า 
T15: การเข้าถึงข้อมูลตลาดของผู้บริโภคยังมีอยู่จ ากัด และบทบาท
ผู้บริโภคในการรักษาสิทธิยังไม่เข้มแข็ง 
T16: ข้อจ ากัดด้านปัจจัยธุรกิจบริการ อาทิ ความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยว การพึ่งพาการน าเข้าที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจบริการ
วิชาชีพ 

ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
S1,S2,T1,T13 พัฒนาผู้ประกอบการในระดับท้องถ่ินให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ 
S1,S2,T2 พัฒนาวงจรการผลิต การกระจายสินค้าในประเทศ และรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า/บริการ

ในประเทศ รวมถึงพัฒนาสินค้าทดแทนการน าเข้า เพื่อสร้างและขยายอุปสงค์ในประเทศ  
S1,S8,T3,T12 พัฒนาเกษตรกรให้สามารถจัดการด้านอุปสงค์และอุปทานได้อย่างครบวงจร (Smart Farmer/

เกษตรอัจฉริยะ) 
S1,S2,T4 พัฒนาแบรนด์สินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาระบบจดทะเบียนสิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้า

แก่สินค้านวัตกรรม 
S1,T5 เร่งเจรจาการเปิดเสรีการค้า ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ รักษาผล ประโยชน์ทางการค้าไทย และ

เตรียมความพร้อม/เยียวยาแก่ผู้ประกอบการในสาขาที่ไทยเสียเปรียบจากการเปิดเสรี 
S1,T6 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจภายใต้บริบทยุคใหม่ 
S1,S2, 
T7,T8 

พัฒนาระบบข้อมูล/การเตือนภัย/การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการค้า/      
การคาดการณ์แนวโน้มตลาดแก่ผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง อาทิ ทางเลือกในการหาแหล่งวัตถุดิบ (supplier) ขยาย
ช่องทางการตลาด/กลุ่มลูกค้า และเพิ่มประเภทสินค้า/รูปแบบการท าธุรกิจที่หลากหลาย  

S1,S2,T9 ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ยกระดับการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า และพัฒนาด่านชายแดน 

S1,T10 เตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าที่ไทยเสียเปรียบ/สูญเสียสัดส่วนทางตลาดให้แก่
คู่แข่งขันที่เป็นสมาชิก CPTPP ในตลาดสหรัฐฯ 

S1,T11,T12 น าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตมากข้ึน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เป็น labor-intensive 
S1,T8 ป้องกันการใช้ไทยเป็นประเทศที่สามในการหลบเลี่ยงมาตรการทางการค้าจากประเทศต้นก าเนิด  
S1,T13 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SMEs ที่ยังไม่มีความเข้มแข็งให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่

หรือช่วงระยะเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
S1,S8,T16 ร่วมมือกับหน่วยงานในและต่างประเทศพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการให้เข้มแข็ง 
S1,T1,T14 พัฒนาระบบกลไกตลาดภายในประเทศและการก ากับดูแลให้เป็นธรรม ทั่วถึง และยั่งยืน 

S1,T15 ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลตลาดอย่างทั่วถึงเพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภคที่หลากหลายและ
เพิ่มบทบาทในการดูแลตลาด 

WT : กลยุทธ์เชิงรับ 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

W1,W5, 
W7,T11 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการบูรณาการ
จัดท าโครงการ 

W2,T8 เพิ่มบทบาทภารกิจองค์กรในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถออกไป
ลงทุนในต่างประเทศ 

W2,T7 ปรับกระบวนการภายในองค์กรให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวต่อสถานการณ์
เร่งด่วน 

W4,T7,T13 พัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

W8,T7 วิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางรองรับ กรณีการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

W9,T11 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของบุคลากรให้เกิดความสมดุลระหว่าง
การท างานและครอบครัว 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

ผังแสดงความสอดคลองเช่ือมโยงของแผน 3 ระดบั  

กับแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย 

 
 



ยุทธศาสตรช์าต ิ 1. ความมนัคง

เป้าหมาย ประเทศไทยมีบทบาทดา้น
ความมันคงเป็นทชีนืชม

และไดร้ับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ

สรา้งความเป็นธรรม และลดความ
เหลอืมลําในทกุมติ ิ

ภาครัฐมีความ
โปรง่ใส ปลอดการ
ทจุรติและประพฤติ
มชิอบ

กระบวนการ
ยตุธิรรม เป็นไป
เพือประโยชน์ตอ่
สว่นรวมของ
ประเทศ

แผนแมบ่ท 2. การตา่งประเทศ
7. โครงสรา้งพนืฐาน

 ระบบโลจสิตกิส ์
และดจิทิลั

9. เขตเศรษฐกจิ
พเิศษ

17 ความเสมอภาคและ
หลกัประกนัทางสงัคม

21. ตอ่ตา้นการ
ทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ

22. กม.และ
กระบวนการ

ยุตธิรรม

เป้าหมาย
แผนแม่บท

การตา่งประเทศไทยมี
เอกภาพทําใหไ้ทยมีความ
มันคง มังคงั ยังยนื มี
มาตรฐานสากล และมี
เกยีรตภิมูใินประชาคมโลก

ความสามารถในการ
แขง่ขันดา้น

โครงสรา้งพืนฐาน
ของประเทศดขีนึ

การเจรญิเตบิโตของ
ผลติภัณฑม์วลรวม
ของพืนทเีขต
เศรษฐกจิพเิศษ
ทงัหมดเพมิขนึ

คนไทยทกุคนไดร้ับการคุม้ครอง
และมีหลักประกันทางสังคมเพมิขนึ

ประเทศไทยปลอด
การทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

22.1 กฎหมายเป็น
เครอืงมอืใหทุ้กภาค
ส่วนไดป้ระโยชน์
จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่า
เทยีมและเป็นธรรม

ตวัชวัีด
แผนแม่บท

ตวัชวัีดการตา่งประเทศ
ไทยมากขนึ/ ดขีนึ เฉลยี
รอ้ยละ5-10
ในปี 2570

อันดบัความสามารถ
ในการแขง่ขนัดา้น

โครงสรา้งพืนฐานอยู่
ในอันดับท ี38 ภายใน

ปี 2570

อัตราการขยายตัว
ของผลติภัณฑม์วล
รวมของพนืทเีขต
เศรษฐกจิพเิศษ
ทงัหมดเฉลยีรอ้ยละ 5

สัดสว่นปชก.ไทยทงัหมดที
ไดรั้บค.คุม้ครองทางสังคมอยา่ง

นอ้ย 9 กรณี ไดแ้ก ่เจ็บป่วย 
คลอดบุตร ตาย ทพุพลภาพ เงนิ

ชว่ยเหลอืครอบครัวหรอืบุตร ชรา 
ว่างงาน ผูอ้ยูใ่นอุปการะ และ

บาดเจ็บจากการทํางาน รอ้ยละ 80

 ดชันีการรับรูก้าร
ทจุรติของประเทศ
ไทย
อยูใ่นอันดบั 1 
ใน 43 และ/หรอืได ้
คะแนนไม่ตํากว่า 57
 คะแนน ในปี 2570

 ดชันีนติธิรรมมี
คะแนนในทกุปัจจัย
ไม่ตํากว่า 0.65

แผนแมบ่ท
ยอ่ย/แนวทาง

2.2 ความรว่มมือดา้น ศก.
และความรว่มมือเพอืการ
พัฒนาระหว่างปท.

3.1 เกษตรอัต
ลักษณ์
พืนถนิ

3.2 เกษตร
ปลอดภัย

3.6 การพัฒนา
ระบบนเิวศ
การเกษตร

5.1 การทอ่งเทยีว
เชงิสรา้งสรรคแ์ละ
วัฒนธรรม

7.1.โครงสรา้งพืนฐาน
ดา้นคมนาคมและ
ระบบโลจสิตกิส์

8.1 การสรา้งความ
เขม้แข็งผูป้ระกอบการ
อัจฉรยิะ

8.2 การสรา้ง
โอกาสเขา้ถงึ
บรกิารทางการ
เงนิ

8.4 การสรา้งระบบนเิวศ
ทเีออืตอ่การดาํเนนิ
ธรุกจิของผปก.และ 
SMEs ยคุใหม่

9.3 การพัฒนาเขต
เศรษฐกจิพเิศษ
ชายแดน

16.1 การ
ยกระดับ
ศกัยภาพการ
เป็น
ผูป้ระกอบการ
ธรุกจิ

16.2 การสรา้ง
สภาพแวดลอ้ม
และกลไกที
สง่เสรมิการพัฒนา
เศรษฐกจิฐานราก

17.1 การคุม้ครองทางสังคมขนั
พืนฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกจิ สังคม และสขุภาพ

20.1 การพัฒนา
บรกิารประชาชน 

20.2 การบรหิาร
จัดการการเงนิการ
คลัง

20.5 การสรา้งและ
พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

21.1 การป้องกัน
การทจุรติและ
ประพฤตมิชิอบ

22.1 การพัฒนากม.

เป้าหมาย
แผนแม่บทยอ่ย

2.2.1 ประเทศไทยเป็นหนงึ
ในศนูยก์ลางการคา้ การ
ลงทนุ การบรกิาร และ
ความเชอืมโยงทสีําคัญใน
ภมูภิาคเอเชยี โดยมีระบบ
เศรษฐกจิทเีนน้นวัตกรรมดี
ขนึ

3.1 สนิคา้
เกษตรอัต
ลักษณ์พืนถนิ
มีมูลคา่เพมิขนึ

3.2.1 สนิคา้
เกษตร
ปลอดภัยมี
มูลคา่เพมิขนึ

3.6.1 
ประสทิธภิาพ
การผลติสนิคา้
เกษตรตอ่
หน่วยมีการ
ปรับตวัเพมิขนึ

5.1.3 สนิคา้ทอ่งเทยีว
เชงิสรา้งสรรคแ์ละ
วัฒนธรรมไดร้ับการขนึ
ทะเบียนทรัพยส์นิทาง
ปัญญาเพมิขนึ

7.1.2 ประสทิธภิาพ
ดา้นโลจสิตกิส์
ระหว่างประเทศของ
ประเทศไทยดขีนึ 

8.1.2 ความสามารถใน
การแขง่ขันดา้นการใช ้
เครอืงมือและ
เทคโนโลยดีจิทิัลดขีนึ

8.2.1 สนิเชอื
ธรุกจิรายใหม่
ทไีม่ใชร่าย
ใหญเ่ฉลยีตอ่ปี
เพมิขนึ

8.3.1 มูลคา่พาณชิย์
อเิล็กทรอนกิสข์อง
ประเทศเพมิขนึ

8.3.2 ความสามารถใน
การแขง่ขันดา้นการคา้
ระหว่างประเทศของ
ไทยดขีนึ

8.3.3 การ
ขยายตัวการ
สง่ออกของ
วสิาหกจิขนาด
กลางและขนาด
ยอ่มเพมิขนึ

8.4 อันดบันโยบายของ
ภาครัฐทมีีตอ่วสิาหกจิ
และผปกดา้นการ
สนับสนุนและค.
สอดคลอ้งของนโยบาย
ดขีนึ

9.3.1 การขยายตัว
ของผลติภัณฑม์วล
รวมของพนืทเีขต
พัฒนาเศรษฐกจิ
พเิศษชายแดนเพมิขนึ

16.1 ศกัยภาพ
และขดี
ความสามารถ
ของเศรษฐกจิ
ฐานรากเพมิขนึ

16.2 
ผูป้ระกอบการ
เศรษฐกจิฐานราก
มีรายไดเ้พมิขนึ
อยา่งตอ่เนือง

17.1 คนไทยทกุคน โดยเฉพาะ
กลุม่ดอ้ยโอกาสและกลุม่
เปราะบางไดร้ับการคุม้ครองและมี
หลักประกันทางสังคมเพมิขนึ

20.1 งานบรกิาร
ภาครัฐที
ปรับเปลยีนเป็น
ดจิทัิลเพมิขนึ

20.2 หน่วยงาน
ภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธติาม
เป้าหมาย
ยทุธศาสตรช์าติ

20.5 บุคลากร
ภาครัฐยดึคา่นยิมใน
การทํางานเพือ
ประชาชน ยดึหลัก
คณุธรรมจรยิธรรม มี
จติสํานกึ มีค.
สามารถสงู มุ่งมัน
และเป็นมืออาชพี

21.1 ประชาชนมี
วัฒนธรรมและ
พฤตกิรรมซอืสัตย์
สจุรติ

22.1 กม.ไม่เป็น
อุปสรรคต่อ
การพัฒนาภาครัฐ
และภาคเอกชนอยู่
ภายใตก้รอบ
กม.ทมีุ่งใหป้ชช.
ในวงกวา้งไดร้ับ
ประโยชน์
จากการพัฒนา
ประเทศ
โดยทวัถงึ

ตวัชวัีด
แผนแม่บทยอ่ย

2.2.1 ระดบัค.สัมพันธ์
และค.รว่มมือดา้นศก. ค.
เชอืมโยง และนวัตกรรมใน
กรอบทวภิาค ีภมูภิาค และ
พหภุาค ี(อาท ิจํานวน
โครงการ/ค.รว่มมือ/ค.ตก
ลง) มากขนึ/ดขีนึ รอ้ยละ 
5-10

3.1 อัตราการ
ขยายตัว
ของมูลคา่
ของสนิคา้
เกษตรอัต
ลักษณ์พืนถนิ
ขยายตัว
รอ้ยละ 4

3.2.1 อัตรา
การขยายตัว
ของมูลคา่ของ
สนิคา้เกษตร
ปลอดภัย 
ขยายตัว
รอ้ยละ 3

3.6.1 มูลคา่
ผลผลติสนิคา้
เกษตรตอ่
หน่วยเพมิขนึ
รอ้ยละ 15

5.1.3 อัตราการ
ขยายตัวของจํานวน
สนิคา้และบรกิารการ
ทอ่งเทยีวเชงิ
สรา้งสรรคแ์ละ
วัฒนธรรมทไีดรั้บการ
ขนึทะเบียนทรัพยส์นิ
ทางปัญญาเพมิขนึ 
เฉลยีรอ้ยละ 7

7.1.2 ดชันีวัด
ประสทิธภิาพดา้น
โลจสิตกิสร์ะหว่าง
ประเทศของประเทศ
ไทยอยูใ่น 25 ลําดับ
แรก หรอืคะแนนไม่ตาํ
กว่า 3.60

8.1.2 อันดบั
ความสามารถในการ
แขง่ขันดา้นการใช ้
เครอืงมือและ
เทคโนโลยดีจิทิัล 
อันดบัท ี1 ใน 30

8.2.1 อัตรา
การขยายตัว
สนิเชอืธรุกจิ
รายใหม่ที
ไม่ใชร่ายใหญ่
ขยายตัวรอ้ยละ
 10

8.3.1 การขยายตัว
ของมูลคา่พาณชิย์
อเิล็กทรอนกิสข์อง
วสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 
เพมิขนึ 1 เทา่

8.3.2 อันดบั
ความสามารถในการ
แขง่ขันดา้นการคา้
ระหว่างประเทศไทย
โดย IMD อันดบัท ี1 
ใน 5

8.3.3 สัดสว่น
การสง่ออกของ
วสิาหกจิขนาด
กลางและขนาด
ยอ่มตอ่การ
สง่ออกรวมของ
ประเทศ
ไม่ตํากว่ารอ้ยละ
 25

8.4 อันดบันโยบายของ
ภาครัฐทมีีตอ่วสิาหกจิ
และผปกดา้นการ
สนับสนุนและค.
สอดคลอ้งของนโยบาย
เป็นอันดบัท ี12

9.3.1 อัตราการ
ขยายตัวของ
ผลติภัณฑม์วลรวม
ของเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพเิศษ
ชายแดนขยายตัวรอ้ย
ละ 3 ตอ่ปี

16.1 อัตราการ
เตบิโตของ
รายไดข้องกลุม่
ประชากรรอ้ยละ
 40 ทมีีรายได ้
ตาํสดุ เตบิโตไม่
ตาํว่ารอ้ยละ 20 
ตอ่ปี 

16.2 อัตราการ
เตบิโตของมูลคา่
เศรษฐกจิฐานราก
ของมูลคา่สนิคา้ 
OTOP เตบิโต
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 
40 ของปีฐาน 

17.1 สดัสว่นปชก.กลุม่ดอ้ยโอกาส/
กลุม่เปราะบางทไีดรั้บค.คุม้ครอง
ตามมาตรการคุม้ครองทางสงัคม
อย่างนอ้ย 9 กรณี ไดแ้ก ่เจ็บป่วย 
คลอดบตุร  ตาย ทพุพลภาพ เงนิ
ชว่ยเหลอืครอบครัวหรือบตุร ชรา 
วา่งงาน ผูอ้ยู่ในอปุการะ และ 
บาดเจ็บจากการทํางานรอ้ยละ 90

20.1. สัดสว่น
ความสําเร็จของ
กระบวนงาน
ทไีดรั้บการ
ปรับเปลยีนให ้
เป็นดจิทิัล 
รอ้ยละ 100

20.2 รอ้ยละของ
โครงการทมีี
ผลสัมฤทธติอ่
เป้าหมาย
ยทุธศาสตรช์าติ
รอ้ยละ 50 ของ
โครงการทไีดรั้บง
ปม.

20.5.1 ดชันีความ
ผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐ ไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 85

21.1 รอ้ยละของ
หน่วยงานทผี่าน
เกณฑก์ารประเมนิ 
ITA รอ้ยละ 100 
(85 คะแนนขนึไป)
     

22.1 สัดส่วนของ
กม.ทไีดร้ับการ
ทบทวนแกไ้ข
ปรับุปรุงและ/หรอื
ยกเลกิใหม้เีนอืหาที
ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ
รอ้ยละ 100 ของ 
กม. ทงัหมด     

สัดสว่นการนําเทคโนโลยแีละระบบฐานขอ้มูลกลางของประเทศมาใชใ้นการบังคบัใชก้มแผนพฒันาฯ
ฉบบัท ี13

(หมุดหมาย
การพฒันา)

5. ไทยเป็นประตูการคา้
การลงทุนและ

ยุทธศาสตรท์างโลจิ
สตกิสท์สีําคญั ของ

ภูมภิาค

2. ไทยเป็นจุดหมาย
ของการทอ่งเทยีวที
เนน้คุณภาพและ
ความยงัยนื

5. ไทยเป็นประตู
การคา้การลงทุน
และยุทธศาสตร์
ทางโลจสิตกิสท์ี
สําคญั ของภูมภิาค

ประเด็นแผน
กระทรวง

3. สรา้งขดี
ความสามารถการ

แขง่ขนัระหวา่งประเทศ

2. พฒันาระบบนเิวศ
ทางการคา้

2. พฒันา
ระบบนเิวศ
ทางการคา้

1. พฒันา
ศกัยภาพทางการ
คา้ของเกษตรกร

และผูป้ระกอบการ

2. พฒันาระบบนเิวศ
ทางการคา้

3. สรา้งขดี
ความสามารถการ

แขง่ขนัระหวา่ง
ประเทศ

2. พฒันาระบบนเิวศทางการคา้
2. พฒันาระบบ
นเิวศทางการคา้

เป้าหมาย
กระทรวง

ประเทศไทยเป็นหุน้สว่น
ยทุธศาสตรก์ับประเทศคู่

คา้ทสีําคัญ

ศกัยภาพดา้นการ
แขง่ขันทางการคา้ไทย

เพมิขนึ

ศกัยภาพดา้น
การแขง่ขัน
ทางการคา้
ไทยเพมิขนึ

ผูป้ระกอบการไดรั้บ
การพัฒนาและ

สง่เสรมิเป็น
ผูป้ระกอบการยุค

ใหมท่มีบีทบาทตอ่
ระบบเศรษฐกจิมากขนึ

ศกัยภาพดา้นการ
แขง่ขันทางการคา้ไทย

เพมิขนึ

ประเทศไทยมีขดี
ความสามารถในการ

ขยายตลาดและ
ดาํเนนิธรุกจิระหว่าง
ประเทศและการคา้
ชายแดนเพมิขนึ

ประชาชนไดร้ับการคุม้ครองทาง
การคา้ และสามารถเขา้ถงึสนิคา้
อุปโภคบรโิภคทมีีราคาเป็นธรรม

ศักยภาพดา้นการ
แข่งขันทางการคา้

ไทยเพมิขนึ

 - รอ้ยละของราคาสนิคา้
เป้าหมายทจํีาเป็นลดลง (คน.)

- รอ้ยละของสนิคา้และบรกิาร
เป้าหมายมีราคาจําหน่าย
สอดคลอ้งกับตน้ทนุ (คน.) 

4. ยกระดบัองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพและสง่เสรมิธรรมาภบิาล

องคก์รมีประสทิธภิาพและโปรง่ใสผูป้ระกอบการไดร้ับการพัฒนาและสง่เสรมิเป็น
ผูป้ระกอบการยคุใหม่ทมีีบทบาทตอ่ระบบ

เศรษฐกจิมากขนึ

1. พฒันาศกัยภาพทางการคา้ของเกษตรกร
และผูป้ระกอบการ

ผงัแสดงความสอคคลอ้งเชอืมโยงของแผน 3 ระดบั กบัแผนปฏบิตัริาชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย์

2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

GDP ในสาขาเกษตรเพมิขนึ

อัตราการขยายตัวของ GDPสาขาเกษตรเพมิขนึเฉลยีรอ้ยละ 3.0 ในปี 
2570

การขยายตัวของ GDP ใน
สาขาอุตสาหกรรมและบรกิาร

 - อัตราการขยายตัวของ 
GDP ในสาขาอุตสาหกรรม
เพมิขนึเฉลยี รอ้ยละ 4.8
 - อัตราการขยายตัวของ 
GDPในสาขาบรกิาร เพมิขนึ
เฉลยีรอ้ยละ 5.3

ดชันีการพัฒนาอยา่งทวัถงึ เทา่กับ 
4.40 คะแนน ในปี 2570

สัดสว่น GDP ของ SMEs ตอ่ GDP ประเทศ รอ้ยละ 50  ภายในปี 2570

ผูป้ระกอบการในทกุระดับเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่ทมีีบทบาทตอ่ระบบเศรษฐกจิเพมิมากขนึ

6. การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

- ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทมีุ่งผลสัมฤทธแิละ
ผลประโยชน์สว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน

ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โปรง่ใส

8. ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มยุคใหม่

4. การสรา้งโอกาส และความเสมอภาคทางสงัคม

บรกิารของรัฐมีประสทิธภิาพและมีคณุภาพเป็นทยีอมรับของ
ผูใ้ชบ้รกิาร

รายไดข้องประชากรกลุม่รายไดน้อ้ย
เพมิขนึอยา่งกระจายและอยา่งตอ่เนอืง

16. เศรษฐกจิฐานราก

 - รอ้ยละของ
หน่วยงานทผี่าน
เกณฑก์ารประเมนิ 
ITA รอ้ยละ 85  
(ทกุหน่วยงาน)

เกษตรกรและผูป้ระกอบการในชมุชน
มีรายไดเ้พมิขนึ/มูลคา่การคา้เพมิขนึ

 - ดชันีความผูกพัน
ของบุคลากรภาครัฐ 
(รอ้ยละ) 
(สป. คน. คต. จร. 
ทป. พค. สค. สนค.)

  - มูลคา่การคา้สนิคา้และบรกิารใน
ชมุชนทไีดรั้บการสง่เสรมิ (ลา้นบาท) 
(สป. คน. พค.)

 - ความพงึพอใจ
ในคณุภาพการ
ใหบ้รกิารของ
หน่วยงานใน
กระทรวง 
(รอ้ยละ)
(ทกุหน่วยงาน)

 - จํานวน
กระบวนงาน
บรกิาร
ประชาชนที
ไดรั้บการ
ปรับเปลยีนให ้
เป็นดจิทิัล 
(กระบวนงาน) 
(ทกุหน่วยงาน)

 - โครงการ ทมีี
ผลสัมฤทธติอ่
เป้าหมายกระทรวง
 (รอ้ยละ) (สป.)

1. พฒันาศกัยภาพทางการคา้ของ
เกษตรกรและผูป้ระกอบการ

ระดบัความพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิารของภาครัฐไม่
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90

 - จํานวนรายงาน
การประเมนิ
ผลสัมฤทธขิอง
กฎหมาย (ฉบับ) 
(พค.)

3. การเกษตร

GDP ดา้นการ
ทอ่งเทยีวตอ่ผลติภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ
เพมิขนึ

สัดสว่น GDP ดา้นการ
ทอ่งเทยีวตอ่ผลติภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ 
เพมิขนึ รอ้ยละ 25

 

4. อุตสาหกรรมและ
บรกิารแหง่อนาคต

5. การทอ่งเทยีว

3.4 เกษตรแปรรปู

3.4 สนิคา้เกษตร
เเปรรปูและ
ผลติภัณฑม์ี
มูลคา่เพมิขนึ

3.4 อัตราการ
ขยายตัวของ
มูลคา่ของสนิคา้
เกษตรเเปรรปูและ
ผลติภัณฑ ์
ขยายตัวรอ้ยละ 4

- ประเทศไทยเป็นประเทศทพัีฒนาแลว้ เศรษฐกจิเตบิโตอยา่งมีเสถยีรภาพและยังยนื
'- ประเทศไทยมีขดีความสามารถในการแขง่ขันสงู

กระจายศนูยก์ลางความเจรญิทาง
เศรษฐกจิและสังคม เพมิโอกาสให ้
ทกุภาคสว่นเขา้มาเป็นกําลังของการ
พัฒนาประเทศในทกุระดับ

20. การบรกิารประชาชน และประสทิธภิาพภาครฐั

 - มูลคา่การเจรจา
การคา้ผ่านกจิกรรม
สง่เสรมิการคา้ระหว่าง
ประเทศ (ลา้นบาท) 
(สค.)

-มูลคา่สง่ออกสนิคา้ 
BCG ผ่านกจิกรรม
สง่เสรมิการคา้ระหว่าง
ประเทศ (ลา้นบาท) 
(สค.)

- มูลคา่สง่ออกสนิคา้
อุตสาหกรรมดจิทิัลคอน
เทนตผ์่านกจิกรรม
สง่เสรมิการคา้ระหว่าง
ประเทศ (ลา้นบาท) 
(สค.)

8.3 การสรา้งโอกาสเขา้ถงึตลาด

 -  จํานวนการประชมุ
ระหว่างประเทศดา้น
เศรษฐกจิการคา้และความ
รว่มมือเพือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (ครัง) (จร.
 ทป. สนค.)

ตวัชวัีด  - มูลคา่
การคา้สนิคา้
เกษตรอัต
ลักษณ์พืนถนิ
ของ
กลุม่เป้าหมาย
 (ลา้นบาท)
 (ทป.)

 - มูลคา่
การคา้สนิคา้
เกษตร
ปลอดภัยของ
กลุม่เป้าหมาย 
(ลา้นบาท)
 (คต.)

เกษตรกรและผูป้ระกอบการในชมุชนมีรายไดเ้พมิขนึ/มูลคา่การคา้
เพมิขนึ

4.6 การพัฒนาระบบนเิวศ
อุตสาหกรรมและบรกิาร
แหง่อนาคต

4.6.2 ประเทศไทยมี
ความสามารถในการแขง่ขัน
ดา้นดจิทัิลในดา้นความ
พรอ้มในอนาคตดขีนึ

4.6.2 อันดบัขดี
ความสามารถในการแขง่ขัน
ดา้นดจิทัิลในดา้นความ
พรอ้มในอนาคตอันดบัท ี40

 - สนิคา้และบรกิารการ
ทอ่งเทยีวเชงิ
สรา้งสรรคแ์ละ
วัฒนธรรมเขา้สูร่ะบบ
การคุม้ครองทรัพยส์นิ
ทางปัญญา (สนิคา้) 
(ทป.)

 - จํานวนผูป้ระกอบการ
ทไีดรั้บการสง่เสรมิดา้น
การบรหิารจัดการ การใช ้
เทคโนโลย ีนวัตกรรม 
หรอืทรัพยส์นิทางปัญญา
เพือบรรลกุารตลาด 5.0 
(ราย) (ทป. พค. สศท. 
สวอ. สคพ.)

- มูลคา่การคา้ของ
ผูป้ระกอบการทไีดรั้บ
การสง่เสรมิดา้นการ
บรหิารจัดการ การใช ้
เทคโนโลย ีนวัตกรรม 
หรอืทรัพยส์นิทางปัญญา
เพือบรรลกุารตลาด 5.0 
(ลา้นบาท) (ทป. พค. 
สศท.)

3. สรา้งขดีความสามารถการแขง่ขนั
ระหวา่งประเทศ

 - มูลคา่การ
สงัซอืเพือ
สง่ออกของ SME
 ทเีขา้รว่ม
กจิกรรมสง่เสรมิ
การคา้ระหว่าง
ประเทศ (ลา้น
บาท) (สค.)

 -  อัตราการขยายตัว
ของมูลคา่การคา้
ชายแดนในจังหวัดที
อยูใ่นเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ (รอ้ยละ) (คต.)

8. ไทยมพีนืทแีละเมอืงอจัฉรยิะที
นา่อยู ่ปลอดภยั เตบิโตไดอ้ยา่ง

ยงัยนื

7. ไทยมวีสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทเีขม้แข็ง ม ี
ศกัยภาพสูง และสามารถแขง่ขนัได้

5. ไทยเป็นประตู
การคา้การลงทุน
และยุทธศาสตร์
ทางโลจสิตกิสท์ี

สําคญั ของภูมภิาค

7. ไทยมวีสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มทเีขม้แข็ง มศีกัยภาพสูง และ

สามารถแขง่ขนัได้

8. ไทยมพีนืทแีละ
เมอืงอจัฉรยิะทนีา่

อยู ่ปลอดภยั 
เตบิโตไดอ้ยา่งยงัยนื

9. ไทยมคีวามยากจนขา้มรุน่
ลดลง และคนไทยทุกคนมี
ความคุม้ครองทางสงัคมที

เพยีงพอ เหมาะสม

13. ไทยมภีาครฐัททีนัสมยั มปีระสทิธภิาพ และตอบโจทยป์ระชาชน1. ไทยเป็นประเทศชนันําดา้นสนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลคา่สูง

6. ไทยเป็นศูนยก์ลาง
อุตสาหกรรม

อเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ
และอุตสาหกรรมดจิทิลั

ของอาเซยีน

 - รอ้ยละของจํานวนคาํ
ขอจดทะเบียนและ
บรกิารขอ้มูลธรุกจิผ่าน
ระบบดจิทิัล (พค.)

- ผลงานวจัิย/นวัตกรรม 
ขอ้เสนอเชงินโยบายที
ไดรั้บการพัฒนา/
เผยแพรนํ่าไปใช ้
ประโยชน์/ตอ่ยอดใน
เชงิพาณชิย ์(เรอืง) 
(สนค. สวอ. สคพ.)

- จํานวนสนิคา้และ
บรกิารทไีดรั้บการจด
ทะเบียนทรัพยส์นิทาง
ปัญญา (คาํขอ) (ทป.)

 - มูลคา่
การคา้สนิคา้
เกษตรและ
ผลติภัณฑท์ี
ไดรั้บการ
สง่เสรมิของ
กลุม่เป้าหมาย
 (ลา้นบาท) 
(คน.)

 - จํานวนผู ้
ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
ระหว่างประเทศและ
เครอืขา่ยทไีดรั้บการ
สง่เสรมิพัฒนา (ราย) 
(สค.)

 -มูลคา่การคา้ของผู ้
ใหบ้รกิารโลจสิตกิส์
ระหว่างประเทศและ
เครอืขา่ยทไีดรั้บการ
สง่เสรมิพัฒนา (ลา้น
บาท) (สค.)

 - มูลคา่การคา้ 
e-commerce ผ่าน
ชอ่งทางทสีง่เสรมิ 
(ลา้นบาท) (พค. 
สค.)

ประเทศไทยมีขดีความสามารถในการ
ขยายตลาดและดําเนนิธรุกจิระหว่าง
ประเทศและการคา้ชายแดนเพมิขนึ

ผูป้ระกอบการไดร้ับการ
พัฒนาและสง่เสรมิเป็น

ผูป้ระกอบการยคุใหม่ทมีี
บทบาทตอ่ระบบเศรษฐกจิ

มากขนึ

1. พฒันาศกัยภาพทางการคา้ของเกษตรกรและผูป้ระกอบการ

 - มูลคา่การคา้
สนิคา้เกษตรเเปร
รปูและเกษตร
นวัตกรรมของ
กลุม่เป้าหมาย 
(ลา้นบาท)
 (คต.)

 - จํานวนตน้แบบของ
ผูป้ระกอบการยคุใหม่ทใีช ้
นวัตกรรมและรปูแบบ
การตลาด 5.0 (ตน้แบบ) 
(สนค.)

 - วงเงนิจด
ทะเบียน
สัญญา
หลักประกัน
ทางธรุกจิ
เพมิขนึ 
(รอ้ยละ) (พค.)

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย
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คําอธิบายตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566)  

ของกระทรวงพาณิชย 

 
 

 



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดของเป้ำหมำย 1 
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพำณิชย์ 

ค ำอธิบำยตัวชี้วัดของเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพำณิชย์ 
 

เป้ำหมำย : 1.1 เกษตรกรและผู้ประกอบกำรในชุมชนมีรำยได้เพิ่มขึ้น/มูลค่ำกำรค้ำเพิ่มขึ้น 
 

ตัวช้ีวัด : 1) มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของกลุ่มเป้ำหมำย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ทป.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำของสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นของผู้ประกอบกำร/

เกษตรกรที่กระทรวงส่งเสริม อำทิ สินค้ำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์  
วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกผลรวมของยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

   หน่วยนับ : ล้ำนบำท 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 
มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำ
เกษตรอัตลักษณ์ 
พื้นถิ่นของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

ทป. - - - 55 

 

ตัวช้ีวัด : 2) มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำเกษตรปลอดภัยของกลุ่มเป้ำหมำย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ (คต.)  
ค ำอธิบำย :  หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำของสินค้ำเกษตรปลอดภัยของผู้ประกอบกำร/เกษตรกร

ที่กระทรวงส่งเสริม อำทิ สินค้ำเกษตรอินทรีย์ 
วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกผลรวมของยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
  

   หน่วยนับ : ล้ำนบำท 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 
มูลค่ำกำรค้ำ
สินค้ำเกษตร
ปลอดภัยของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

คต. - - - 2 



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดของเป้ำหมำย 2 
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพำณิชย์ 

ตัวช้ีวัด : 3) มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำเกษตรแปรรูปและเกษตรนวัตกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ (คต.)  
ค ำอธิบำย : หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำของสินค้ำ เกษตรแปรรูปและเกษตรนวัตกรรม

ของผู้ประกอบกำร/เกษตรกรที่กระทรวงส่งเสริม  
วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกผลรวมของยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำเกษตรแปรรูปและ

เกษตรนวัตกรรม 
   หน่วยนับ : ล้ำนบำท 

 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 
มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำ
เกษตรแปรรูปและ
เกษตรนวัตกรรม
ของกลุ่มเป้ำหมำย 

คต. - - - 4 

 

ตัวช้ีวัด : 4) มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรส่งเสริมของกลุ่มเป้ำหมำย  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมกำรค้ำภำยใน 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับกำรส่งเสริมของ

กลุ่มเป้ำหมำยที่กระทรวงส่งเสริม 
วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล :  เก็บข้อมูลจำกมูลค่ำกำรค้ำสินค้ำเกษตรเป้ำหมำย อันเกิดจำกนโยบำย/มำตรกำรที่

กระทรวงก ำหนด อำทิ มำตรกำรส่งเสริมกำรตลำด ประชำสัมพันธ์/รณรงค์บริโภค 
ยกระดับคุณภำพสินค้ำ เชื่อมโยงและกระจำยผลผลิต เป็นต้น  

 
   

  หน่วยนับ : ล้ำนบำท 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำ
เกษตรและ
ผลิตภณัฑ์ที่ไดร้ับ
กำรส่งเสริมของ
กลุ่มเป้ำหมำย 

คน. 647 650 650 615 

 
  



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดของเป้ำหมำย 3 
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพำณิชย์ 

ตัวชี้วัด : 5) มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำและบริกำรในชุมชนที่ได้รับกำรส่งเสริม  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ (สป.) กรมกำรค้ำภำยใน (คน.) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (พค.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำรกลุ่มเป้ำหมำยในชุมชน

ที่กระทรวงให้กำรส่งเสริม อำทิ ผู้ประกอบกำรฐำนรำก/ผู้ประกอบกำรชุมชน/ผู้ประกอบกำร 
OTOP/ ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ ผู้ประกอบกำรในหมู่บ้ำนท ำมำค้ำขำย ตลำดต้องชม 
ตลำดชุมชน โชวห่วย เป็นต้น 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล  : เก็บข้อมูลจำกผลรวมของยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำและบริกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยที่กระทรวงส่งเสริม  

     หน่วยนับ : ล้ำนบำท 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วดั 

2563 2564 2565 2566 
มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำ
และบริกำรใน
ชุมชนที่ได้รับกำร
ส่งเสริม 

สป. คน. 
พค. 

2,000 1,600 1,620 2,700 

 
 
  



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดของเป้ำหมำย 4 
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพำณิชย์ 

เป้ำหมำย : 1.2 ผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำและส่งเสริมเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่มีบทบำทต่อระบบ
เศรษฐกิจมำกขึ้น 

 
ตัวช้ีวัด : 6) จ ำนวนต้นแบบของผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่ใช้นวัตกรรมและรูปแบบกำรตลำด 5.0  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง จ ำนวนต้นแบบของสินค้ำ/ธุรกิจบริกำรที่น ำเทคโนโลยีมำพัฒนำระบบกำรค้ำ เพ่ือ

พัฒนำผู้ประกอบกำรให้สำมำรถปรับตัวรองรับระบบเศรษฐกิจกำรค้ำยุคใหม่ และรูปแบบ
กำรตลำด 5.0 เช่น น ำระบบ Blockchain มำประยุกต์ใช้เพื่อช่วยสร้ำงควำมโปร่งใสและ
ควำมน่ำเชื่อถือต่อสินค้ำ/ธุรกิจบริกำรให้แก่ผู้บริโภค/บริษัทคู่ค้ำ ที่จะสำมำรถตรวจสอบกำรผลิตสินค้ำ
ตลอดทั้งห่วงโซ่กำรผลิตและกำรค้ำได้ เป็นต้น 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : จ ำนวนต้นแบบของสินค้ำ/ธุรกิจบริกำรที่น ำเทคโนโลยีมำพัฒนำระบบกำรค้ำ โดย
น ำระบบ Blockchain มำประยุกต์ใช้  

     หน่วยนับ : ต้นแบบ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วดั 
2563 2564 2565 2566 

จ ำนวนต้นแบบของ
ผู้ประกอบกำรยุคใหม่ท่ี
ใช้นวัตกรรมและ
รูปแบบกำรตลำด 5.0 

สนค. - - - 1 

 
 

ตัวช้ีวัด : 7) จ ำนวนผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศและเครือข่ำยที่ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (สค.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง จ ำนวนผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศและเครือข่ำย (รวมถึงผู้ให้บริกำร   

โลจิสติกส์ในประเทศ) ที่กระทรวงส่งเสริมพัฒนำ 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกจ ำนวนผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศและเครือข่ำย 
(รวมถึงผู ้ให้บริกำรโลจิสติกส์ในประเทศ) ที ่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนำ 

   
 

  หน่วยนับ : รำย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

จ ำนวนผู้ให้บริกำร            
โลจสิติกส์ระหวำ่ง
ประเทศและเครือข่ำยที่
ได้รับกำรส่งเสรมิพัฒนำ 

สค. - - - 50 

 

 

  



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดของเป้ำหมำย 5 
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพำณิชย์ 

ตัวช้ีวัด : 8) มูลค่ำกำรค้ำของผู้ให้บริกำรโลจิสติกสร์ะหว่ำงประเทศและเครือข่ำยที่ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ   

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (สค.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำของผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศและเครือข่ำย 

(รวมถึงผู้ให้บริกำร โลจิสติกส์ในประเทศ) ที่กระทรวงส่งเสริมพัฒนำ 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกผลรวมของยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำและบริกำรของ                    
ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำงประเทศและเครือข่ำย (รวมถึงผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์  
ในประเทศ) ทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำ  

     หน่วยนับ : ล้ำนบำท 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

มูลค่ำกำรค้ำของ                 
ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์
ระหว่ำงประเทศและ
เครือข่ำยที่ได้รับ                
กำรส่งเสริมพัฒนำ 

สค. - - - 500 

 
 

ตัวช้ีวัด : 9) จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม
หรือทรัพย์สินทำงปัญญำเพื่อบรรลุกำรตลำด 5.0 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ทป.) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (พค.)  
   สถำบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์กำรมหำชน) (สศท.)  
   สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สวอ.) 
   สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) (สคพ.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง จ ำนวนผู้ประกอบกำรกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำส่งเสริมเพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจ

รูปแบบใหม่ๆ สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนำคต ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือบรรลุกำรตลำด 5.0 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกจ ำนวนผู ้ประกอบกำรกลุ ่มเป้ำหมำยที ่เข ้ำร ่วมโครงกำร       
ของกระทรวงพำณิชย์ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ เพ่ือเข้ำถึงกำรตลำด 5.0 

   หน่วยนับ : รำย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่
ได้รับกำรส่งเสรมิด้ำนกำร
บริหำรจดักำร กำรใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม  
หรือทรัพย์สินทำงปญัญำ
เพื่อบรรลุกำรตลำด 5.0 

ทป. พค. 
สศท. สวอ. 

สคพ. 
- - - 10,000 
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ตัวช้ีวัด : 10) มูลค่ำกำรค้ำของผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรใช้เทคโนโลยี 
                  นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทำงปัญญำเพื่อบรรลุกำรตลำด 5.0 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ทป.) กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (พค.)  
   สถำบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์กำรมหำชน) (สศท.)  
ค ำอธิบำย : หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำของผู้ประกอบกำรกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำส่งเสริม 

เพ่ือขับเคลื่อนธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนำคต เช่น ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร กำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทำงปัญญำเพ่ือบรรลุกำรตลำด 5.0  

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำที่ เกิดขึ้นจำกผู้ประกอบกำร
กลุ่มเป้ำหมำยตำมโครงกำรต่ำง ๆ ของกระทรวงพำณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรจัดกำร กำรใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทำงปัญญำเพ่ือเข้ำถึง
กำรตลำด 5.0 

   หน่วยนับ : ล้ำนบำท 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

มูลค่ำกำรค้ำของผู้ประกอบกำร
ที่ได้รับกำรส่งเสรมิด้ำน       
กำรบริหำรจัดกำร กำรใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือ
ทรัพย์สินทำงปัญญำเพื่อบรรลุ
กำรตลำด 5.0 

ทป. พค. 
สศท. - - - 750 

 
 

ตัวช้ีวัด : 11) มูลค่ำกำรค้ำ e-Commerce ผ่ำนช่องทำงที่ส่งเสริม  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (พค.)  กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (สค.)   
ค ำอธิบำย : หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรซื้อขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้ประกอบกำรที่กระทรวง

พัฒนำส่งเสริม เช่น เว็บไซต์ Thaitrade.com แพลตฟอร์มกำรค้ำออนไลน์ชั้นน ำที่เป็นเครือข่ำย
พันธมิตรทั้งในและต่ำงประเทศ เป็นต้น 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกผลรวมมูลค่ำกำรซื้อขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้ประกอบกำร
กลุ่มเป้ำหมำยที่กระทรวงส่งเสริม  

   หน่วยนับ : ล้ำนบำท 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วดั 

2563 2564 2565 2566 
มูลค่ำกำรค้ำ  
e-Commerce ผ่ำน
ช่องทำงที่ส่งเสริม 

พค. สค. 1,820 2,000 2,050 2,250 
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เป้ำหมำย : 2.1 ศักยภำพด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำไทยเพิ่มข้ึน 
 
ตัวช้ีวัด : 1) ร้อยละของจ ำนวนค ำขอจดทะเบียนและบริกำรข้อมูลธุรกิจผ่ำนระบบดิจิทัล  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (พค.)  
ค ำอธิบำย : หมำยถึง จ ำนวนค ำขอของผู้ใช้บริกำรด้ำนกำรจดทะเบียน และด้ำนข้อมูลธุรกิจผ่ำนช่องทำง

ออนไลน์ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (เฉพำะส่วนกลำง) เปรียบเทียบกับจ ำนวนค ำขอของผู้ใช้บริกำร
ด้ำนกำรจดทะเบียน และด้ำนข้อมูลธุรกิจทั้งหมดของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 
 
วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : สถิติผู้เข้ำมำใช้บริกำรด้ำนกำรจดทะเบียน และบริกำรข้อมูลของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

ผ่ำนทุกช่องทำงกำรให้บริกำร 
   หน่วยนับ : ร้อยละ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วดั 

2563 2564 2565 2566 
ร้อยละของจ ำนวน           
ค ำขอจดทะเบียนและ
บริกำรข้อมลูธุรกิจ
ผ่ำนระบบดิจิทลั 

พค. - - - 60 

 
 
 

ตวัชี้วัด : 2) จ ำนวนรำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (พค.)  
ค ำอธิบำย : หมำยถึง จ ำนวนรำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ ์ที ่เก ิดขึ ้นจำกกำรบังคับใช้กฎหมำย 

พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ตำมแนวทำงของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกแบบรำยงำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ตำมแบบฟอร์มที่พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ก ำหนด 

   หน่วยนับ : ฉบับ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 
จ ำนวนรำยงำน             
กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมำย 

 
พค. - - - 1 

 
  

        จ ำนวนค ำขอจดทะเบียนและบริกำรผ่ำนระบบดิจิทัล        
    จ ำนวนค ำขอจดทะเบียนและบริกำรผ่ำนทุกช่องทำงทั้งหมด 

X 100 
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X 100 

ตัวช้ีวัด : 3) วงเงินจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจเพิ่มข้ึน  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (พค.)  
ค ำอธิบำย : หมำยถึง วงเงินที่ผู้ประกอบกำรน ำทรัพย์สินมำใช้เป็นหลักประกัน และจดทะเบียนสัญญำ

หลักประกันทำงธุรกิจเพ่ือขอสินเชื่อและเพ่ิมสภำพคล่องให้กับธุรกิจมีควำมเข้มแข็งได้อย่ำงต่อเนื่อง  

 

สูตรกำรค ำนวณ :  

 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกวงเงินสะสมจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ โดยเปรียบเทียบ
จำกปีฐำน (ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ 4 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 65) 

 
 

 
 

หน่วยนับ : ร้อยละ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 
วงเงินจดทะเบียนสัญญำ
หลักประกันทำงธุรกิจ
เพิ่มขึ้น 

พค. - - 2 2 

 

 

ตัวช้ีวัด : 4) ผลงำนวิจัย นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่ได้รับกำรพัฒนำ/เผยแพร่น ำไปใช้ประโยชน์/ 
                ต่อยอดในเชิงพำณิชย์  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) 
สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สวอ.) 
สถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) (สคพ.) 

ค ำอธิบำย : หมำยถึง จ ำนวนผลงำนวิจัย นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบำยของกระทรวงพำณิชย์ที่ได้เผยแพร่
และน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดนโยบำยหรือใช้ในเชิงพำณิชย์อย่ำงเป็นรูปธรรม 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกจ ำนวนผลงำนวิจัย นวัตกรรม และข้อเสนอเชิงนโยบำยจำก
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงพำณิชย์  

   หน่วยนับ : เรื่อง 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

ผลงำนวิจัย นวัตกรรม 
ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่
ได้รับกำรพัฒนำ/เผยแพร่
น ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อ
ยอดในเชิงพำณิชย์ 

สนค. สวอ. 
สคพ. 15 18 18 18 

 

(วงเงินสะสมจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจถึงปีปัจจุบัน – วงเงินสะสมจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจถึงปีก่อน)   

                       มูลค่ำสินเช่ือจดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจในปีฐำน 
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ตัวช้ีวัด : 5) จ ำนวนสินค้ำและบริกำรที่ได้รับกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ทป.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง จ ำนวนค ำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทต่ำงๆ ที่ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรและ 

นำยทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำสั่งรับจดทะเบียน 
วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกจ ำนวนค ำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำที่ได้สั่งรับจดทะเบียน 

   หน่วยนับ : ค ำขอ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

จ ำนวนสินค้ำและ
บริกำรที่ได้รับกำรจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทำง
ปัญญำ 

ทป. - - 35,000 35,700 

 
 

ตัวช้ีวัด : 6) สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเข้ำสู่ระบบกำรคุ้มครอง 
                ทรัพย์สินทำงปัญญำ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ทป.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง จ ำนวนสินค้ำและบริกำรที่ขอรับจดทะเบียนในแหล่งท่องเที่ยวของผู้ประกอบกำรรำย

ย่อย/ผู้ประกอบกำรชุมชน ที่กระทรวงพำณิชย์เข้ำไปพัฒนำส่งเสริม เพ่ือเข้ำสู่ระบบกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ และต่อยอดเชื่อมโยงสู่กำรท่องเที่ยว 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกจ ำนวนค ำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำของสินค้ำและบริกำร
ในแหล่งท่องเที่ยวที่กระทรวงส่งเสริมพัฒนำ 

 
 
 
 
 
 
 
  

   หน่วยนับ : สินค้ำ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

สินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมเข้ำสู่
ระบบกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ทป. - 10 11 12 
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X 100 

เป้ำหมำย : 2.2 ประชำชนได้รับกำรคุ้มครอง และสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำอุปโภคบริโภคที่มีรำคำเป็นธรรม 
 
ตัวช้ีวัด : 7) ร้อยละของรำคำสินค้ำเป้ำหมำยที่จ ำเป็นลดลง  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมกำรค้ำภำยใน (คน.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง รำคำจ ำหน่ำยสินค้ำเป้ำหมำยที่จ ำเป็นในกำรครองชีพต่ ำกว่ำรำคำในท้องตลำด

เนื่องจำกมีกำรจัดกิจกรรมจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภคบริโภคที่จ ำเป็นต่อกำรครองชีพในรำคำถูก 
โดยผู้ผลิต ผู้จ ำหน่ำย หรือเกษตรกรน ำมำจ ำหน่ำยให้กับผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง 
และไม่มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมงำน    

สูตรกำรค ำนวณ : 
  รำคำจ ำหน่ำยเฉลี่ยที่ลดลงของสินค้ำอุปโภคบริโภคที่ผู้จ ำหน่ำยน ำมำลดรำคำ 
                    รำคำจ ำหน่ำยสินค้ำในท้องตลำดทั่วไป 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกกรมกำรค้ำภำยใน ซึ ่งก ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู ้ประกอบกำร/
ร ้ำนค ้ำที่ร่วมโครงกำรต้องจ ำหน่ำยสินค้ำในรำคำต่ ำกว่ำท้องตลำดทั่วไป           
ร้อยละ 20 - 40 (เฉลี่ยร้อยละ 30) โดย 
1) ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลรำคำจ ำหน่ำยจริงในท้องตลำดทั่วไป  
2) จัดเก็บข้อมูลรำคำสินค้ำท่ีผู้จ ำหน่ำยน ำมำลดรำคำ (ระบุไว้ในใบสมัคร) 
3) มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่รวบรวมจำกกำรจัดงำนในแต่ละครั้ง 

   หน่วยนับ : ร้อยละ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

ร้อยละของรำคำสินคำ้
เป้ำหมำยที่จ ำเป็น
ลดลง 

คน. 30 30 30 30 
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X 100 

ตัวช้ีวัด : 8) ร้อยละของสินค้ำและบริกำรเป้ำหมำยมีรำคำจ ำหน่ำยสอดคล้องกับต้นทุน  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมกำรค้ำภำยใน (คน.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง จ ำนวนสินค้ำและบริกำรเป้ำหมำยมีรำคำจ ำหน่ำยในท้องตลำด เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำ

เหมำะสมที่กรมกำรค้ำภำยใน วิเครำะห์ไว้ โดย 
1) สินค้ำและบริกำรเป้ำหมำย คือ สินค้ำและบริกำรที่อยู่ในรำยกำรก ำกับดูแลของกรมกำรค้ำภำยใน 

(ยกเว้นอำหำรสดและสินค้ำเกษตร) 
2) รำคำสอดคล้องกับต้นทุน คือ รำคำเหมำะสมตำมที่กรมกำรค้ำภำยใน  วิเครำะห์ไว้ 

ด้วยกำรก ำหนดจำกต้นทุนกำรผลิต/น ำเข้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต/กำรขำย รวมก ำไรที่
ควรจะเป็นของแต่ละช่วงกำรค้ำ 

3) กำรเปลี่ยนแปลงรำคำเหมำะสมสอดคล้องกับต้นทุน คือ รำคำเหมำะสมที่ก ำหนดมีกำรปรับ
ไม่เกินกว่ำผลกระทบที่ท ำให้ต้นทุนสินค้ำเพ่ิมขึ้นหรือลดลง อันเกิดจำกปัจจัยส ำคัญ           
ในกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำย 

4) กำรวัดผลจะพิจำรณำสินค้ำและบริกำรเป้ำหมำยนั้นๆ ว่ำมีรำคำจ ำหน่ำยสอดคล้องกับต้นทุน 
โดยวัดผลจำกทุกจังหวัด ที่รำยงำนเข้ำมำมีรำคำจ ำหน่ำยไม่เกินรำคำเหมำะสมที่ก ำหนด 

สูตรกำรค ำนวณ : 

 
 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล :  
1) รำคำจ ำหน่ำยเก็บจำกรำยงำนรำคำจ ำหน่ำยจริงในท้องตลำดตำมที่มีกำรสืบรำคำของ        

กองจัดระบบรำคำและปริมำณสินค้ำ และส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด โดยใช้รำคำสัปดำห์สุดท้ำย
ของเดือน 

2) รำคำเหมำะสมของแต่ละจังหวัดแต่ละเดือนเป็นไปตำมเกณฑ์กำรก ำหนดรำคำของแต่ละสินค้ำ 
ซึ่งต้องปรับทบทวนให้เป็นไปตำมปัจจัยต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรำคำสินค้ำนั้น ๆ  

3) เปรียบเทียบรำคำจ ำหน่ำยจริงกับรำคำเหมำะสมของแต่ละจังหวัด โดยสินค้ำที่มีรำคำ
จ ำหน่ำยจริงของแต่ละจังหวัด ทีม่ีกำรรำยงำนเข้ำมำไม่เกินรำคำเหมำะสมที่ก ำหนด 

4) เปรียบเทียบรำคำประจ ำทุกเดือน และรำยงำนผลรำยไตรมำสและรำยปี 
   หน่วยนับ : ร้อยละ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

ร้อยละของสินค้ำและ
บริกำรเปำ้หมำยมี
รำคำจ ำหน่ำย
สอดคล้องกับต้นทุน  

คน. 97.25 97.25 97.50 97.50 

 
  

  จ ำนวนสินค้ำและบริกำรเป้ำหมำยที่มีรำคำจ ำหน่ำยสอดคล้องกับต้นทุน 
             จ ำนวนสินค้ำและบริกำรเป้ำหมำยทั้งหมด 
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เป้ำหมำย : 3.1 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศำสตร์กับประเทศคู่ค้ำส ำคัญ 
 
ตัวช้ีวัด : 1) จ ำนวนกำรประชุมระหว่ำงประเทศด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำและควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ 
                ระหว่ำงประเทศ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (จร.) กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ทป.)  
    ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง จ ำนวนกำรเข้ำร่วมประชุมเจรจำจัดท ำควำมตกลงกำรค้ำเสรีและ/หรือจัดท ำควำม

ร่วมมือทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (เพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ตลอดจนรักษำ
ผลประโยชน์และลดอุปสรรคทำงกำรค้ำของประเทศไทยในกรอบควำมร่วมมือทุกระดับ)  
ซึ่งสะท้อนถึงระดับควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจฯ ตำมตัวชี้วัดของเป้ำหมำย    
ในแผนย่อยภำยใต้แผนแม่บทกำรต่ำงประเทศ 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกจ ำนวนกำรประชุมระหว่ำงประเทศด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ และควำม
ร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรเข้ำร่วมกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศ กำรเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมระหว่ำงประเทศ กำรเยือนของ
คณะผู้บริหำรระดับสูง กำรเข้ำเยี่ยมคำรวะ/กำรหำรือข้อรำชกำรของบุคคลส ำคัญ
จำกต่ำงประเทศ รวมถึงกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบต่ำงๆ (ระดับรองอธิบดีขึ้นไป) 
ทั้งกำรประชุมในกรอบทวิภำคี ภูมิภำค และพหุภำคี ทั้งนี้ กรณกีำรประชุมภำยใต้
กรอบกำรเจรจำเดียวกันมีกำรจัดขึ้นหลำยครั้ง ให้นับจ ำนวนกำรประชุมทุกครั้ง
ที่จัดขึ้น ไม่ได้นับจ ำนวนตำมกรอบกำรเจรจำ 

    หน่วยนับ : ครั้ง 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 
จ ำนวนกำรประชุมระหว่ำง
ประเทศด้ำนเศรษฐกิจ
กำรค้ำและควำมร่วมมือเพื่อ
กำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ 

จร. ทป. 
สนค. - 45 50 70 
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เป้ำหมำย : 3.2 ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรขยำยตลำดและด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
                    และกำรค้ำชำยแดนเพิ่มขึ้น  
 

ตัวช้ีวัด : 2) อัตรำกำรขยำยตัวของมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนในจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ (คต.)  
ค ำอธิบำย : หมำยถึง มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนผ่ำนแดนในจังหวัดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1) มูลค่ำกำรค้ำชำยแดน หมำยถึง มูลค่ำกำรส่งสินค้ำออกนอกรำชอำณำจักรไทยไปประเทศ
ที่มีพรมแดนติดไทยและมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศดังกล่ำว เข้ำรำชอำณำจักรไทยที่ด ำเนินกำร ณ ด่ำน
ที่ตั้งข้ึนบริเวณเขตแดนทำงบก บนทำงอนุมัติ เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจของที่ขนส่งโดยทำงนั้นๆ ซึ่งครอบคลุม
กำรส่งออกสินค้ำไปนอกรำชอำณำจักรไทยต่อไปยังประเทศที่สำม และกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศที่สำม
ผ่ำนพรมแดนประเทศเพ่ือนบ้ำนที่มีชำยแดนติดไทยตำมควำมตกลงด้ำนขนส่งระหว่ำงประเทศ (กองควำมร่วมมือ
กำรค้ำและกำรลงทุน)  

2) มูลค่ำกำรค้ำผ่ำนแดน หมำยถึง มูลค่ำกำรส่งสินค้ำออกฯ ผ่ำนพรมแดนประเทศเพ่ือนบ้ำน
ที่มีชำยแดนติดไทยไปยังประเทศที่สำม และมูลค่ำกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศที่สำมผ่ำนพรมแดนประเทศ
เพ่ือนบ้ำนที่มีชำยแดนติดไทยตำมควำมตกลงด้ำนขนส่งระหว่ำงประเทศ โดยปัจจุบันมีกำรจ ำแนกข้อมูลเฉพำะ
ประเทศจีน (ตอนใต้) เวียดนำม สิงคโปร์ และประเทศอ่ืนๆ เท่ำนั้น (กองควำมร่วมมือกำรค้ำและกำรลงทุน) 

3) จังหวัดในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ หมำยถึง 10 จังหวัด ตำมประกำศของคณะกรรมกำร 
นโยบำยเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ มีดังนี้ ตำก มุกดำหำร สระแก้ว สงขลำ ตรำด หนองคำย นรำธิวำส เชียงรำย 
นครพนม และกำญจนบุรี 

 
 สูตรกำรค ำนวณ : 
 
 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล :  
1) กองควำมร่วมมือกำรค้ำและกำรลงทุน จัดเก็บข้อมูลจำกศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ โดยควำมร่วมมือจำกกรมศุลกำกร  
2) กำรรำยงำนข้อมูลเป็นรำยไตรมำสและรำยปี (สถิติข้อมูลจำกกรมศุลกำกรจะล่ำช้ำ 1.5 เดือน) 
3) จัดเก็บข้อมูลกำรค้ำชำยแดนผ่ำนแดนตำมปีงบประมำณ 

หน่วยนับ : ร้อยละ 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ฐำนข้อมูล ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2562 2563 2564 2563 2564 2565 2566 

อัตรำกำรขยำยตัว
ของมูลค่ำกำรค้ำ
ชำยแดนในจังหวัด
ที่อยู่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

มูลค่ำ
กำรค้ำ 

1.261  
ล้ำนล้ำนบำท 

 

1.163  
ล้ำนล้ำนบำท 

 

1.480  
ล้ำนล้ำนบำท 

 
- - 

1.298 
ล้ำนล้ำนบำท 

 
- 

อัตรำ 
ขยำยตัว 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.16 

หดตัวร้อยละ 
7.82 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 
27.25 

  
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 
1 

หมำยเหตุ : ปี 2564 มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนผ่ำนแดนปรับตัวสูงมำกเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
โควิด-19 ส่งผลให้ค่ำระวำงเรือปรับตัวสูงขึ้นมำกและขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ท ำให้ผู้ประกอบกำรหันมำส่งสินค้ำทำงบกมำกขึ้น 
ดังนั้นหำกสถำนกำรณ์กำรขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่ำระวำงเรือคลี่คลำย ผู้ประกอบกำรอำจกลับไปขนส่งทำงเรือดังเดิม 
นอกจำกน้ี ค่ำเป้ำหมำยยังขึ้นกับปัจจัยภำยนอก อำทิ กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ค่ำเงินบำท สงครำมกำรค้ำ และปัจจัยอื่นๆ 
ดังนั้น จึงขอปรับค่ำหน่วยวัดค่ำเป้ำหมำยจำก "ล้ำนล้ำนบำท" เป็น "ร้อยละ" ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปี 2570 ทั้งนี้ ค่ำเป้ำหมำย
ในปี 2566 จะน ำมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนปี 2565 มำประกอบกำรพิจำรณำเพื่อทบทวนค่ำเป้ำหมำย และในปี 2567 - 2570 
จะน ำมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนของปีก่อนหน้ำมำใช้เป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ  

มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนผ่ำนแดนในจังหวัดท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษปี 2566 เปรียบเทียบกับ ปี 2565  
                มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนผ่ำนแดนในจังหวัดท่ีอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษปี 2565 
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ตัวช้ีวัด : 3) มูลค่ำกำรเจรจำกำรค้ำผ่ำนกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (สค.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำ กำรค้ำสินค้ำและบริกำรของกลุ ่มเป้ำหมำยที ่เข้ำร ่วม

กิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกผลรวมของยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำและบริกำรของ

กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
   หน่วยนับ : ล้ำนบำท 

 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

มูลค่ำกำรเจรจำกำรค้ำ
ผ่ำนกิจกรรมส่งเสริม
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

สค. - - 41,500 31,700 

 

 

ตัวช้ีวัด : 4) มูลค่ำส่งออกสินค้ำ BCG ผ่ำนกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (สค.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ BCG ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกผลรวมของยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ BCG ของ

กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
   

หน่วยนับ : ล้ำนบำท 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

มูลค่ำส่งออกสินค้ำ 
BCG ผ่ำนกจิกรรม
ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ 

สค. - - - 90 
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ตัวช้ีวัด : 5) มูลค่ำส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ผ่ำนกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (สค.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำดิจิทัลคอนเทนต์ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม

กิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกผลรวมของยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำดิจิทัลคอนเทนต์ 

ของกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
   หน่วยนับ : ล้ำนบำท 

 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

มูลค่ำส่งออกสินค้ำ
อุตสำหกรรมดิจิทัลคอน
เทนต์ผ่ำนกิจกรรม
ส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ 

สค. - - - 2,500 

 
 
 

ตัวช้ีวัด : 6) มูลค่ำกำรสั่งซ้ือเพื่อส่งออกของ SME ที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (สค.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรสั่งซื้อสินค้ำและบริกำรเพ่ือส่งออกของกลุ่ม SME เป้ำหมำย  

ที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล :  เก็บจำกผลรวมของยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรสั่งซื้อสินค้ำและบริกำรของกลุ่ม SME 

เป้ำหมำยที่เข้ำร่วมกิจกรรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  
   หน่วยนับ : ล้ำนบำท 

 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 
มูลค่ำกำรสั่งซื้อเพื่อ
ส่งออกของ SME ที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

สค.  - 23,200 80 90 
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เป้ำหมำย : 4.1 องค์กรมีประสิทธิภำพและโปร่งใส 
 
ตัวช้ีวัด : 1) ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของหน่วยงำนในกระทรวง (ทุกหน่วยงำน) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ (สป.)  กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ (คต.)  
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (พค.)  กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ทป.) 
สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สวอ.) 

ค ำอธิบำย : หมำยถึง กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร อำทิ เกษตรกร ผู้ประกอบกำร ผู้รับมอบ
อ ำนำจให้กระท ำกำรแทนผู้ประกอบกำร และประชำชน ที่เข้ำมำใช้บริกำรของกระทรวงพำณิชย์ 
เช่น กำรจดทะเบียนธุรกิจ กำรส่งงบกำรเงิน กำรออกใบรับรอง กำรขอใบอนุญำต กำรออก
หนังสือส ำคัญกำรส่งออก - น ำเข้ำสินค้ำ กำรให้ค ำปรึกษำ กำรรับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำง  
ต่ำง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งกำรเข้ำร่วมกิจกรรมที่กระทรวงส่งเสริม  

สูตรกำรค ำนวณ : ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร = X1+X2+X…+Xn
Y1+Y2+Y…+Yn

𝑥(100) 
                        โดย X = คะแนนควำมพึงพอใจที่ผู้ใช้บริกำรประเมิน 
                              Y = คะแนนเต็มของควำมพึงพอใจ 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลจำกแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ผ่ำนช่องทำงทั้งออฟไลน์และออนไลน์  

   หน่วยนับ : ร้อยละ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 
2563 2564 2565 2566 

ควำมพึงพอใจใน
คุณภำพกำรให้บริกำร
ของหน่วยงำนใน
กระทรวง 

สป. คต. 
พค. ทป. 

สวอ. 
85 85 85 85 
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ตัวช้ีวัด : 2) จ ำนวนกระบวนงำนบริกำรประชำชนทีไ่ด้รับกำรปรับเปลี่ยนใหเ้ป็นดิจิทัล  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ (สป.) กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ (คต.) 
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (พค.) กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ทป.) 
สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) (สวอ.) 

ค ำอธิบำย : หมำยถึง กระบวนงำนให้บริกำรประชำชนของกระทรวงพำณิชย์แบบดั้งเดิมที่ถูกพัฒนำ
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล  

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลงำนให้บริกำรที่เปลี่ยนเป็นดิจิทัลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ได้แก่    
1) กำรพัฒนำระบบข้อมูลสถิติกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย (สป.) 
2) กำรยกระดับกำร ให้ บริ กำรออกหนั งสื อรั บรองถิ่ นก ำ เนิ ดสิ น ค้ ำ                

ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล (DFT SMART C/O) ระยะที่ 2 (คต.)  
3) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจเ พ่ือสนับสนุน        

รัฐบำลดิจิทัล (พค.) 
4) พัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูลสิทธิบัตรขนำดใหญ่ (Big data) ด้วยกำรท ำ

เหมืองข้อมูล (Data Mining) (ทป.) 
5) ระบบแสดงผลงำนลิขสิทธิ์ (Copyright Publish) (ทป.) 
6) กำรยกระดับกำรด ำเนินกำรและกำรให้บริกำรด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม (สวอ.)  

   หน่วยนับ : กระบวนงำน 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 
จ ำนวนกระบวนงำน
ให้บริกำรประชำชนท่ี
จะปรับเปลี่ยนใหเ้ป็น
ดิจิทัล 

สป. คต. 
พค. ทป. 

สวอ. 
- 3 8 6 
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X 100 

ตัวช้ีวัด : 3) โครงกำรที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยกระทรวง  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ (สป.) 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง โครงกำร (เทียบเท่ำผลผลิต) ที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดสูงกว่ำหรือเท่ำกับที่

ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2566 และเป็นโครงกำรที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดของ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวงได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

สูตรกำรค ำนวณ : 
 

 
 

 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล :  
1) รวบรวมจ ำนวนโครงกำร (เทียบเท่ำผลผลิต) ที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง 

(ไม่นับซ้ ำโครงกำร) 
2) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวิเครำะห์โครงกำรและสรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรเพื่อเทียบกับ  

ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผน 
3) น ำข้อมูลโครงกำรที่มีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดสูงกว่ำหรือเท่ำกับแผนตำม ข้อ 2) เทียบกับข้อ 1) 

   หน่วยนับ : ร้อยละ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 
ร้อยละของโครงกำรที่
มีผลสัมฤทธ์ิต่อ
เป้ำหมำยกระทรวง 

สป. 
(กยผ.) 

78 79 80 80 

 

หมำยเหตุ :  เป็นตัวช้ีวัดที่ตอบสนองต่อแผนแม่บทกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ (แผนย่อยที่ 20.2)  ซึ่ง
ก ำหนด เป้ำหมำย หน่วยงำนภำครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ตัวช้ีวัด ร้อยละของ
โครงกำรที่มีผลสัมฤทธ์ิต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ  

 

  

จ ำนวนโครงกำร (แผนบูรณำกำรและแผนยุทธศำสตร์) ที่มีผลกำรด ำเนินงำนสูงกว่ำหรือเท่ำกับแผน 
จ ำนวนโครงกำร (แผนบูรณำกำรและแผนยุทธศำสตร์) ทั้งหมดที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกระทรวง 



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดของเป้ำหมำย 19 
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพำณิชย์ 

ตัวช้ีวัด : 4) ดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐ  

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ (สป.)  กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ (คต.) 
กรมกำรค้ำภำยใน (คน.)  กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (จร.) 
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ (ทป.)  กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (พค.) 
กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (สค.)  ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ (สนค.) 

ค ำอธิบำย : หมำยถึง กำรประเมินระดับควำมผูกพันของบุคลำกรกระทรวงพำณิชย์ที่มีต่อส่วนรำชกำรและ
ระบบรำชกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (20) ประเด็น 
กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนย่อยกำรสร้ำงและ
พัฒนำบุคลำกรภำครัฐ ซึ่งกำรประเมินจะมีองค์ประกอบหลักได้แก่ (1) กำรพูดถึงองค์กรในสิ่งที่ดี 
(2) กำรผูกพันและคงอยู่กับองค์กร (3) กำรมุ่งมั่นสนับสนุนให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จ (รวมถึง
บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำและได้รับกำรพัฒนำในอำชีพ) 

สูตรกำรค ำนวณ :  
 

 
วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล :  เก็บข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรของทุกกรม/สนค.  

โดยใช้แบบส ำรวจในกำรวัดดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรผ่ำนช่องทำงออนไลน์/
ออฟไลน์  

   หน่วยนับ : ร้อยละ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วดั 

2563 2564 2565 2566 
ดัชนีควำมผูกพันของ
บุคลำกรภำครัฐ  
ร้อยละ 85 

สป. คต. 
คน. จร. 
ทป. พค. 
สค. สนค. 

- - - 85 

 
  

              ผลรวมของดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรระดับกรมในสังกัดกระทรวง 
                จ ำนวนหน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรส ำรวจดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกร 



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดของเป้ำหมำย 20 
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพำณิชย์ 

X 100 

ตัวช้ีวัด : 5) ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ 85 (ทุกหน่วยงำน) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : ทุกหน่วยงำน 
ค ำอธิบำย : หมำยถึง จ ำนวนหน่วยงำนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน

ภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ร้อยละ 85 
เปรียบเทียบกับจ ำนวนหน่วยงำนทั้งหมดในสังกัดกระทรวงพำณิชย์  
ซึ่งจะประเมินข้อมูลกำรด ำเนินงำน 3 ส่วน ได้แก่   

1) บุคลำกรภำยในหน่วยงำนภำครัฐ 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

2) ผู้รับบริกำร/ผู้มำติดต่อหน่วยงำนภำครัฐ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุง
กำรท ำงำน 

3) ข้อมูลสำธำรณะบนหน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนภำครัฐ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ กำรเปิดเผย
ข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต  

สูตรกำรค ำนวณ :  
 

 

วิธีกำรวัด/จัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจำกศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) ซึ่งจะค ำนวณค่ำคะแนน 
ITA ของหน่วยงำนในสังกัดที่ผ่ำนกำรประเมินจำก ป.ป.ช. และรำยงำนผล          
ณ สิ้นปีงบประมำณ (ทุกหน่วยงำน) 

   หน่วยนับ : ร้อยละ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงำน 
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 

2563 2564 2565 2566 
ร้อยละของหน่วยงำนที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมิน ITA  
ร้อยละ 85 (ทุกหน่วยงำน) ทุกหน่วยงำน - - - 100 

 
 

 

 

 

 

เกณฑ์คะแนน 
ระดับ คะแนน 
AA 95.00 – 100 
A 85.00 – 94.99 
B 75.00 – 84.99 
C 65.00 – 74.99 
D 55.00 – 64.99 
E 50.00 – 54.99 
F 0 – 49.99 

            จ ำนวนหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA ร้อยละ 85 
                                     จ ำนวนหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 
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