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บทสรุปผู้บริหาร 
  ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เป็นหน่วยงำนบทบำทหน้ำที่ในกำรบูรณำกำร 
จัดท ำ และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรค้ำแห่งชำติ จัดท ำข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำและพัฒนำเครื่องชี้วัดทำง
เศรษฐกิจกำรค้ำในกำรเสนอแนะนโยบำยกำรค้ำ ตลอดจนเป็นศูนย์กลำงระบบข้อมูลสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจ
กำรค้ำของประเทศไทย เพ่ือเป้ำหมำยให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนมีข้อมูล นโยบำย ข้อเสนอแนะ และ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรค้ำไปใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และเพ่ิมควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ รองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงและน ำไปสู่กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ 
 ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำได้ศึกษำและติดตำมสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ
กำรค้ำของไทยและโลก ตลอดจนปัจจัยต่ำงๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจกำรค้ำรวมทั้ง ได้จัดประชุมหำรือร่วมกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน เพ่ือร่วมกันก ำหนดนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำในกำรเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ จึงได้
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรปี 2563 - 2565 ขึ้น อันเป็นกำรจัดท ำแผนระดับ 3 ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับแผนในระดับ
ต่ำงๆ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ นโยบำยของรัฐบำล และนโยบำยกระทรวงพำณิชย์ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้เกิดควำม
เชื่อมโยงของนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำในระดับต่ำงๆ ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ตลอดสำมำรถขับเคลื่อน
นโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ทั้งยังใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำในระยะ 3 ปี ซ่ึงประกอบด้วยสำระส ำคัญของแผน ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 

  “เป็นองค์กรหลักในกำรชี้น ำเศรษฐกิจกำรค้ำไทย เพ่ือก้ำวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 

5 ต่อป”ี 

2. พันธกิจ 

  1. บูรณำกำร จัดท ำ และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรค้ำแห่งชำติให้มีทิศทำงชัดเจนเป็นเอกภำพ ทั้งยุทธศำสตร์รำย
สินค้ำ รำยประเทศ และกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน 
  2. ศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำมสถำนกำรณ์ และมำตรกำรทำงกำรค้ำที่ส ำคัญ เพ่ือเสนอแนะนโยบำยและ
มำตรกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
  3. จัดท ำและพัฒนำเครื่องชี้วัดทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ เพ่ือสนับสนุนกำรออกแบบนโยบำยและยทุธศำสตร์ พร้อมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ 
  4. เป็นศูนย์กลำงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ  
  5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  



3 

 

3. เป้าหมายของหน่วยงาน 

  ภำครัฐและเอกชนมีข้อมูล นโยบำย ข้อเสนอแนะ และยุทธศำสตร์ด้ำนกำรค้ำไปใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนด
ทิศทำงกำรด ำเนินงำน และเพ่ิมควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ เพ่ือรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงและน ำไปสู่กำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดท ำ/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำแห่งชำติ  
                              เพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหม ่  
เป้าประสงค์  เศรษฐกิจกำรค้ำไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 
 กลยุทธ์ 1) ศึกษำโอกำสจำกแนวโน้มตลำดโลกและประเด็นทำงกำรค้ำใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
   2) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมเชิงพำณิชย์ 

 3) เสริมสร้ำงศักยภำพธุรกิจบริกำร 
 4) สร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจฐำนรำกไทย 
 5) สร้ำงกลไกในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรค้ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ 
เป้าประสงค์  2.1 มีข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำที่ทันสมัยเพื่อประกอบกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยและจัดท ำ 
                        ยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
         2.2 หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนมีข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำและเครื่องชี้วัดที่ถูกต้องและทันสมัย         
                          เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและตัดสินใจเชิงนโยบำย 
 กลยุทธ์   1) กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำให้ทันสมัย    
            และมีประสิทธิภำพ 
   2) จัดท ำและพัฒนำเครื่องชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำให้ถูกต้องและทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกล 
       อย่ำงต่อเนื่อง 

3) สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงองค์กรให้เป็นที่ยอมรับด้ำนวิชำกำรและมีธรรมำภิบำล 
เป้าประสงค์  ผลงำนเป็นที่ยอมรับและมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์   1) พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 

2) เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 
3) พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคคลำกร 
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4) สร้ำงควำมเป็นธรรม ขวัญก ำลังใจ และบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน 
5) สร้ำงองค์ควำมรู้และกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ 

5. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับอ่ืนๆ 

แผนระดับ 1 

  5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) มีประเด็นยุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์กำรค้ำ จ ำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
แผนระดับ 2 

  5.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

    ประเด็นที่ (2) การต่างประเทศ 

เป้าหมาย กำรต่ำงประเทศไทยมีเอกภำพท ำให้ไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน       

   มำตรฐำนสำกล และมีเกียรติภูมิในประชำคมโลก 

   แผนย่อยที่ 2 ควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจและควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ 

  ประเด็นที่ (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมาย กำรขยำยตัวของ GDP ในสำขำอุตสำหกรรมและบริกำร 

   แผนย่อยที่ 3 อุตสำหกรรมและบริกำรดิจิทัล ข้อมูล และปัญญำประดิษฐ์ 

แผนย่อยที่ 6 กำรพัฒนำระบบนิเวศอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 

   ประเด็นที่ (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

  เป้าหมาย ผู้ประกอบกำรในทุกระดับเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ที่มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมำกขึ้น 

  แผนย่อยที่ 3 กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงตลำด 

  แผนย่อยที่ 4 กำรสร้ำงระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อกำรด ำเนินธุรกิจผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำง 

             และขนำดย่อมยุคใหม่ 

  ประเด็นที่ (16) เศรษฐกิจฐานราก 

  เป้าหมาย รำยได้ของประชำกรกลุ่มรำยได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่ำงกระจำยและอย่ำงต่อเนื่อง 
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  แผนย่อยที่ 1 กำรยกระดับศักยภำพกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ 

  แผนย่อยที่ 2 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก 

  ประเด็นที่ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

  เป้าหมาย - บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริกำร 

     - ภำครัฐมีกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพด้วยกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ 

  แผนย่อยที่ 1 กำรพัฒนำบริกำรประชำชน 

  แผนย่อยที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 

  แผนย่อยที่ 5 กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 

  ประเด็นที่ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนย่อยที่ 1 กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นที่ (23) การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

เป้าหมาย มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

แผนย่อยที่ 1 กำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม ด้ำนเศรษฐกิจ 

  5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง  

เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

   เป้าหมายที่ 2.2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรำยสำขำ 

     เป้าหมายย่อยที่ 1 เศรษฐกิจรำยสำขำเติบโตอย่ำงเข้มแข็งและเป็นฐำน 

ในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

เป้าหมายย่อยที่ 5 วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีบทบำทต่อระบบ

เศรษฐกิจเพ่ิมมำกข้ึน 

 5.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 

   แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (2) การบริหารราชการแผ่นดิน 



6 

 

    ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 บริกำรภำครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชำชน 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันก้ำวสู่ 

                       รัฐบำลดิจิทัล 

  5.5 นโยบายของรัฐบาล 

   นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

   4.3 ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

  นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

   5.1 เศรษฐกิจมหภำค กำรเงินและกำรคลัง (ทป.) 

   5.2 พัฒนำภำคอุตสำหกรรม 

    5.2.1 พัฒนำอุตสำหกรรมภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพเศรษฐกิจหมุนเวียน 

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

   5.3 พัฒนำภำคเกษตร 

    5.3.4 ส่งเสริมกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตร 

   5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

    5.9.1 พัฒนำระบบนิเวศเพ่ือรองรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

    5.9.2 เร่งรัดพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมทั้งใน 

ภำคกำรผลิตและบริกำรให้สำมำรถแข่งขันได้ 

    นโยบายเร่งด่วน 

นโยบายเร่งด่วนที ่3 มำตรกำรเศรษฐกิจเพ่ือรองรับควำมผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

นโยบายเร่งด่วนที่ 6 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต 

นโยบายเร่งด่วนที่ 10 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน 

แผนระดับ 3 

  5.6 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

   ข้อ (3) เร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการ โดยเน้นกำรส่งออกพืชผลทำงกำรเกษตร บริกำร 

สินค้ำ OTOP สินค้ำเสื้อผ้ำ เครื่องประดับหมวดอ่ืนๆ โดยมียุทธศำสตร์ส ำคัญคือ เน้นรักษำและขยำยตลำดเดิม เปิดตลำด

ใหม ่และฟ้ืนตลำดเก่ำท่ีมีอยู่แล้ว รวมถึงกำรมุ่งเน้นกำรค้ำชำยแดนและข้ำมแดนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกำรส่งออก 



7 

 

  ข้อ (7) ผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยสนับสนุน Startup SME OTOP แฟรนไชส์ ให้ใช้ Digital 

Economy, Bio Economy, Green Economy, Sharing Economy, Creative Economy และกำรค้ำออนไลน์

เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรค้ำ 

  ข้อ (9) มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ

ผู้ประกอบการ อำทิ ร้ำนอำหำร สปำ ธุรกิจกำรดูแลผู้สูงอำยุ ดิจิทัลคอนเทนต์และภำพยนตร์ฯลฯ ให้สำมำรถเปิด

ตลำดและน ำรำยได้เข้ำประเทศต่อไป 

  5.7 ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

   เป้ำหมำย 1.1 เกษตรกรและ ผปก. รำยย่อยในชุมชนมีรำยได้ /มูลค่ำกำรค้ำเพ่ิมข้ึน 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศที่เอื อต่อการประกอบธุรกิจ 

   เป้ำหมำย 2.1 ผปก.ไทยได้รับกำรพัฒนำส่งเสริมเป็นผู้ประกอบกำรยุคใหม่ และมีบทบำทในระบบ 

           เศรษฐกิจมำกขึ้น                                       

   เป้ำหมำย 2.2 ศักยภำพด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำไทยเพ่ิมขึ้น 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ 

   เป้ำหมำย 3.2 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศำสตร์กับประเทศคู่ค้ำส ำคัญ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล 

   เป้ำหมำย 4.1 องค์กรมีประสิทธิภำพและโปร่งใส 

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

  



8 

 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ สนค. กับกระทรวงพาณิชย์ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธฯ 20 ปี 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4.ด้านการสร้างโอกาสฯ 6.ด้านการปรับสมดุลฯ 

แผนแม่บท 2.การต่างประเทศ 4.อุตฯ และบริการแห่ง
อนาคต 

8.การพัฒนา
ผู้ประกอบการ 

23.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 16.ความเสมอภาคและ
ฐานราก 

20.การพัฒนาบริการ 
ปชช. 

แผน 12 สศช. ยุทธฯ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธฯ 6 การบริหาร 
จัดการในภาครัฐ 

แผนปฏิรูปประเทศ แผนปฎริูปด้านบรหิารราชการแผน่ดนิ : ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทนัสมัย และเชื่อมโยงกันก้าวสู่รฐับาลดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือน าระบบดจิิทลัมาใช้ปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดท า รวบรวม และวเิคราะห์ข้อมูลดิจทิัลของหน่วยงานภาครัฐ 
แผนงานบูรณา

การ/ยุทธ/พื นฐาน 
แผนงานยุทธศาสตร์ 

(1.2 ส่งเสริม คสพ. รว. ปท.) 
แผนบูรฯ อุตฯ แผนงานยุทธศาสตร์ 

(2.8ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม) 
แผนงานยุทธศาสตร์ 
(6.1พัฒนาบริการ 

ปชช.) 

ยุทธฯ กระทรวง 3. การพัฒนาขีด
ความสามารถและส่งเสริม
ความร่วมมือในการพัฒนา

ระหว่างประเทศ 

2. ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศที่เอื อต่อการประกอบธุรกิจ 
 

1. สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก 

 

4. พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงรุก
และมีธรรมาภิบาล 

 

เป้าหมาย
กระทรวงฯ 

3.2 ประเทศไทยเป็นหุ้นสว่น
ยุทธศำสตรก์ับประเทศคู่ค้ำส ำคญั 

2.1 ผปก.ไทยได้รับกำรพัฒนำส่งเสรมิเป็น ผปก. ยุคใหม่ 
และมีบทบำทในระบบ ศก. มำกขึ้น 

2.2 ศักยภำพด้ำนกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำไทยเพิ่มขึ้น 
 

1.1 เกษตรกรและ ผปก. รำย
ย่อยในชุมชนมีรำยได้ /มูลค่ำ

กำรค้ำเพิ่มขึน้ 

4.1 องค์กรมีประสิทธิภำพ
และโปร่งใส 

แนวทางยุทธฯ แนวทำง 3 ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์
จำกควำมตกลง/ควำมร่วมมือทำง
กำรค้ำภำยใต้กรอบต่ำงๆ  

แนวทำง 5 ส่งเสริมกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำ/
บริกำรศกัยภำพ    

แนวทำง 3 ส่งเสริมกำร
รวมกลุ่มและสร้ำง
เครือข่ำยผู้ประกอบกำร
ให้เข้มแข็ง 

แนวทำง 2 พัฒนำฐำนขอ้มูล 
งำนวิจัย และใช้ประโยชน์จำก Big 
Data Analytics 
 

แนวทำง 5 พัฒนำระบบเฝ้ำระวัง
เตือนภัยเศรษฐกิจกำรค้ำ 

แนวทำง 5 ส่งเสริม พัฒนำกลไก 
บทบำทภำคเอกชนในกำรพฒันำ
เศรษฐกิจฐำนรำก 

แนวทำง 1-7 

ตัวชี วัด  
กระทรวง 

 (สนค. ไม่มี ตชว) (สนค. ไม่มี ตชว) (สนค. ไม่มี ตชว) ข้อ 4 จ ำนวนขอ้มูล/ฐำนข้อมูลที่
น ำมำใช้ในกำรเตือนภัยทำงกำรค้ำ 1 
ฐำนขอ้มูล/เรือ่ง 
 

ข้อ 5 จ ำนวนงำนวิจัย นวัตกรรม 
ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่ได้รับกำร
พัฒนำเผยแพร่ น ำไปใช้ประโยชน์/
ต่อยอดเชิงพำณิชย์ / 18 เรือ่ง 

(สนค. ไม่มี ตชว) (สนค. ไม่มี ตชว) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
สนค. 

1.จัดท า/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจใหม่   

2.เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ของ
ประเทศ 

1.จัดท า/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้าแห่งชาติ เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม่   

3.สร้างองค์กรให้เป็นที่
ยอมรับด้านวิชาการ
และมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ สนค. 1.1) ศึกษำโอกำสจำกแนวโน้ม
ตลำดโลกและประเด็นทำงกำร

1.3) เสริมสร้ำง
ศักยภำพธุรกิจบริกำร 

1.2) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม
ทำงเศรษฐกิจโดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจ

2.1) กำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจ

1.5) สร้ำงกลไกในกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรค้ำ

1.4) สร้ำงควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจฐำนรำกไทย 

3.1) พัฒนำกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรให้
มีประสิทธิภำพ 
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ยุทธฯ 20 ปี 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 4.ด้านการสร้างโอกาสฯ 6.ด้านการปรับสมดุลฯ 
ค้ำใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 

สร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรมเชิงพำณิชย์ 

กำรค้ำให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ 
2.2) จัดท ำและพัฒนำ 
เครื่องชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจ
กำรค้ำให้ถูกต้องและทันสมัย
ตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำง
ต่อเนื่อง 
2.3) สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
ในกำรแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูล 

สู่กำรปฏิบัติอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

3.2) เปิดโอกำสให้ทุก
ภำคส่วนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรท ำงำน 
3.3) พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของ
บุคคลำกร 
3.4) สร้ำงควำมเป็น
ธรรม ขวัญก ำลังใจ และ
บรรยำกำศท่ีดีในกำร
ท ำงำน 
3.5) สร้ำงองค์ควำมรู้
และกระบวนกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำง
เป็นระบบ 
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ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรหลักในกำรชี้น ำเศรษฐกิจกำรค้ำไทย เพื่อก้ำวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตเฉลีย่ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี” 
พันธกิจ  1. บูรณำกำร จัดท ำ และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรค้ำแห่งชำติให้มีทิศทำงชัดเจนเป็นเอกภำพ ทั้งยุทธศำสตร์รำยสินค้ำ รำยประเทศ และกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน 

2. ศึกษำ วิเครำะห์ ติดตำมสถำนกำรณ์ และมำตรกำรทำงกำรค้ำที่ส ำคัญ เพื่อเสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
3. จัดท ำและพัฒนำเครื่องช้ีวดัทำงเศรษฐกิจกำรค้ำ เพื่อสนับสนนุกำรออกแบบนโยบำยและยุทธศำสตร์ พรอ้มทั้งเพิม่ประสิทธภิำพกำรบรหิำรจดักำรด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ 
4. เป็นศูนย์กลำงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ  
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนท้ังในประเทศและตำ่งประเทศ  

เป้าหมายหน่วยงาน  ภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และเพ่ิมความสามารถ 
                                  การแข่งขันทางการค้า เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง (แผนแม่บทท่ี 2 กำรต่ำงประเทศ)   
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
            (แผนแม่บทท่ี 4 อุตฯ และบริกำรแห่งอนำคต / แผนแม่บทที่ 8 กำรพัฒนำผู้ประกอบกำร / แผนแม่บทที่ 23 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม) 
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสฯ (แผนแม่บทท่ี 16 ควำมเสมอภำคและฐำนรำก)   
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลฯ (แผนแม่บทท่ี 20 กำรพัฒนำบริกำรประชำชน)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.จัดท า/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ เพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหม่   
2.เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อมูลเศรษฐกจิการค้า  
ของประเทศ 

3.สร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการ 
และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ - เศรษฐกิจกำรค้ำไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น - มีข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำท่ีทันสมัยเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ 
เชิงนโยบำยและจัดท ำยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
- หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนมีข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำและ
เครื่องชี้วัดท่ีถูกต้องและทันสมัย เพื่อประกอบกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจเชิงนโยบำย 

- ผลงำนเป็นท่ียอมรับและมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ 1.1) ศึกษำโอกำสจำกแนวโน้มตลำดโลกและประเด็น
ทำงกำรค้ำใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
1.2) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมเชิงพำณิชย์ 
1.3) เสริมสร้ำงศักยภำพธุรกิจบริกำร 
1.4) สร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจฐำนรำกไทย 
1.5) สร้ำงกลไกในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
สู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.1) กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
2.2) จัดท ำและพัฒนำเครื่องชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำให้ถูกต้อง
และทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง 
2.3) สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูล 

3.1) พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มี
ประสิทธิภำพ 
3.2) เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 
3.3) พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคคลำกร 
3.4) สร้ำงควำมเป็นธรรม ขวัญก ำลังใจ และบรรยำกำศท่ีดีใน
กำรท ำงำน 
3.5) สร้ำงองค์ควำมรู้และกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำง
เป็นระบบ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์กรม กลยุทธ์ แผนงาน / โครงการ 
1.จัดท า/เสนอแนะ 
และขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า
แห่งชาติ เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจใหม่   
 

1.1) ศึกษำโอกำสจำกแนวโน้มตลำดโลกและประเด็น
ทำงกำรค้ำใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
1.2) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมเชิงพำณิชย์ 
1.3) เสริมสร้ำงศักยภำพธุรกิจบริกำร 
1.4) สร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจฐำนรำกไทย 

แผนงานพื นฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
     ผลผลิต : ข้อมูลและข้อเสนอด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำท่ีภำครัฐและเอกชนน ำไปใช้ประกอบกำร
วำงแผนธุรกิจ/จัดท ำนโยบำยของหน่วยงำน 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
      โครงการเพ่ิมควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
     โครงการยุทธศำสตร์เพิ่มควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
     โครงการที่ 1 : โครงกำรประยุกต์ใช้ Blockchain เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจกำรค้ำ 
     โครงการที่ 2 : โครงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำธุรกิจบริกำร 

1.5) สร้ำงกลไกในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรค้ำสู่
กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

แผนงานพื นฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
     ผลผลิต : ข้อมูลและข้อเสนอด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำท่ีภำครัฐและเอกชนน ำไปใช้ประกอบกำร
วำงแผนธุรกิจ/จัดท ำนโยบำยของหน่วยงำน 

2.เป็นศูนย์ความเป็น
เลิศด้านข้อมูล
เศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศ 
 

2.1) กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ 

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
     โครงการพัฒนำระบบสำรสนเทศเชิงลึก 

2.2) จัดท ำและพัฒนำเครื่องชี้วัดด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ
ให้ถูกต้องและทันสมัยตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่อง 

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
     โครงการพัฒนำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ 

2.3) สร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงข้อมูล 

แผนงานพื นฐานด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
     ผลผลิต : ข้อมูลและข้อเสนอด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำท่ีภำครัฐและเอกชนน ำไปใช้ประกอบกำร
วำงแผนธุรกิจ/จัดท ำนโยบำยของหน่วยงำน 
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3.สร้างองค์กรให้เป็นที่
ยอมรับด้านวิชาการ
และมีธรรมาภิบาล 
 

3.1) พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้มี
ประสิทธิภำพ 
3.2) เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ท ำงำน 
3.3) พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคคลำกร 
3.4) สร้ำงควำมเป็นธรรม ขวัญก ำลังใจ และบรรยำกำศ
ที่ดีในกำรท ำงำน 
3.5) สร้ำงองค์ควำมรู้และกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้
อย่ำงเป็นระบบ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
     ผลผลิต : ข้อมูลและข้อเสนอด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำท่ีภำครัฐและเอกชนน ำไปใช้ประกอบกำร
วำงแผนธุรกิจ/จัดท ำนโยบำยของหน่วยงำน 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมายของตัวชี วัด 
หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ภำครัฐและภำคเอกชนมีข้อมูล นโยบำย ข้อเสนอแนะ และยุทธศำสตร์ด้ำนกำรค้ำไป
ใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและเพ่ิมควำมสำมำรถกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ เพ่ือรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงและน ำไปสู่กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
กำรค้ำของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

    

     ตัวชี วัด : ร้อยละของหน่วยงำนภำครัฐ เอกชนและผู้ประกอบกำรกลุ่มเป้ำหมำยมี
ควำมเข้ำใจและน ำข้อมูล/บทวิเครำะห์ด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 75 75 

     ตัวชี วัด : ฐำนข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำที่ประกอบด้วยข้อมูล/บทวิเครำะห์ด้ำน
เศรษฐกิจกำรค้ำส ำหรับใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย/ธุรกิจ ที่ได้รับกำร
พัฒนำ/ปรับปรุง 

ฐำนข้อมูล 2 2 2 
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แผนงาน ผลผลิต โครงการ เป้าหมาย/ตัวชี วัด และงบประมาณ ปี 2563 – 2565 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แผนงาน ผลผลิต โครงการ เป้าหมายและตัวชี วัด หน่วยนับ ตัวชี วัด งบประมาณ (ล้านบาท) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

รวมทั งสิ น     188.22 202.00 209.00 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ     58.08 64.00 69.00 
2. แผนงานพื นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     21.94 22.00 22.00 
       ผลผลิต : ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำที่ภำครัฐและเอกชนน ำไปใช้
ประกอบกำรวำงแผนธุรกิจ/จัดท ำนโยบำยของหน่วยงำน 

    
      

             ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ ำนวนบทวิเครำะห์ ควำมเห็น และ
ข้อเสนอแนะ อย่ำงน้อย 

เรื่อง 18 18 20 
      

             ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบทวิเครำะห์ที่ถูกน ำไปใช้
ประโยชน์/ด ำเนินกำรต่อ 

ร้อยละ 80 80 80 
      

3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     13.12 15.00 15.00 
       โครงการ : ยุทธศำสตร์เพ่ิมควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำร
ยกระดับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

    
      

             ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ ำนวนควำมร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำ 

ด้ำน 2 1 1 
      

             ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ : ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ  80 80 80       
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม     70.56 91.00 93.00 
       โครงการ : โครงกำรเพ่ิมควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำร
ยกระดับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 

    
      

             ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ ำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อรองรับ
กำรปรับตัวทำงเศรษฐกิจ 

ด้ำน 2 2 2 
      

             ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ : มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่มี
ผู้เข้ำร่วมมำจำกภำคเอกชน/ประชำชน อย่ำงน้อย 

ร้อยละ  50 50 50 
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แผนงาน ผลผลิต โครงการ เป้าหมายและตัวชี วัด หน่วยนับ ตัวชี วัด งบประมาณ (ล้านบาท) 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต     24.52 10.00 10.00 
       โครงการที่ 1 : โครงกำรประยุกต์ใช้ Blockchain เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
กำรค้ำ 

    19.94 5.00 5.00 

             ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ ำนวนธุรกิจต้นแบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ธุรกิจ 1 1 1    
             ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ : ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ  85 85 85    
       โครงการที่ 2 : โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ธุรกิจบริกำร 

    4.58 5.00 5.00 

             ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : จ ำนวนฐำนข้อมูลกำรค้ำธุรกิจบริกำร ฐำนข้อมูล 1 1 1    
         20 ธันวาคม 2562 

 


