แผนปฏิบัติราชการรายป 2564
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
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บทสรุปผูบริหาร
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ เปนการดําเนินการเพื่อใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนการจัดทําแผนระดับ 3 ที่เปน
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยกําหนดใหตองสอดคลองกับแผนในระดับตางๆ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายกระทรวงพาณิชย
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการบูรณาการ
จัดทํา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร การคาแหงชาติ จัดทําขอมูลดานเศรษฐกิจ การคาและพัฒนาเครื่องชี้วัดทาง
เศรษฐกิจการคาเพื่อเสนอแนะนโยบายการคา ตลอดจนเปนศูนยกลางระบบขอมูลสารสนเทศเชิงลึกดานเศรษฐกิจ
การคาของประเทศไทย
โดยไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยดานตางๆ ที่สงผลตอเศรษฐกิจการคาทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาขึ้น อันมี
จุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงของนโยบายดานเศรษฐกิจการคาในระดับตางๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน
การเพิ่มความสามารถการแขงขันทางการคาไทยในการกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจใหม ตลอดสามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสูการปฏิ บัติที่เปนไปในทิ ศทางเดีย วกัน แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 ของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
1. วิสัยทัศน
“เปนองคกรหลักในการชี้นําเศรษฐกิจการคาไทย เพื่อกาวสูยุคเศรษฐกิจใหมใหเติบโตเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5
ตอป”
2. พันธกิจ
1. บูรณาการ จัดทํา และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาแหงชาติใหมีทิศทางชัดเจนเปนเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตรรายสินคา
รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน
2. ศึ กษา วิเ คราะห ติ ดตามสถานการณ และมาตรการทางการคาที่สําคัญ เพื่อเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดทําและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการคา เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร พรอมทั้ง
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจการคาของประเทศ
4. เปนศูนยกลางระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา
5. สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
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3. เปาหมายของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีขอมูล นโยบาย ขอเสนอแนะ และยุทธศาสตรดานการคาไปใชประโยชนในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงาน และเพิ่มความสามารถการแขงขันทางการคา เพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาของประเทศอยางตอเนื่อง
4. ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดทํา/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการคาแหงชาติ
เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม
เปาประสงค เศรษฐกิจการคาไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
กลยุทธ 1) ศึกษาโอกาสจากแนวโนมตลาดโลกและประเด็นทางการคาใหมๆ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
2) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคและนวัตกรรมเชิงพาณิชย
3) เสริมสรางศักยภาพธุรกิจบริการ
4) สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย
5) สรางกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เปนศูนยความเปนเลิศดานขอมูลเศรษฐกิจการคาของประเทศ
เปาประสงค 2.1 มีขอมูลเศรษฐกิจการคาที่ทันสมัยเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและจัดทํา
ยุทธศาสตรการคา
2.2 หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีขอมูลเศรษฐกิจการคาและเครื่องชี้วัดที่ถูกตองและทันสมัย
เพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย
กลยุทธ
1) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานเศรษฐกิจการคาใหทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
2) จัดทําและพัฒนาเครื่องชี้วัดดานเศรษฐกิจการคาใหถูกตองและทันสมัยตามมาตรฐานสากล
อยางตอเนื่อง
3) สรางและพัฒนาเครือขายในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางองคกรใหเปนที่ยอมรับดานวิชาการและมีธรรมาภิบาล
เปาประสงค ผลงานเปนที่ยอมรับและมีการนําไปใชประโยชน
กลยุทธ
1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
2) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการทํางาน
3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร
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4) สรางความเปนธรรม ขวัญกําลังใจ และบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
5) สรางองคความรูและกระบวนการถายทอดความรูอยางเปนระบบ
5. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับอื่นๆ
แผนระดับ 1
5.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตรที่สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
เกี่ยวของโดยตรงและมีสวนรวมในการสนับสนุน มีจํานวน 4 ประเด็น ไดแก
ยุทธศาสตรชาติที่ 1 ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรชาติที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรชาติที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตรชาติที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนระดับ 2
5.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่ (2) การตางประเทศ
เปาหมาย การตางประเทศไทยมีเอกภาพทําใหไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก
แผนยอยที่ 2 ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
ประเด็นที่ (4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
เปาหมาย การขยายตัวของ GDP ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ
แผนยอยที่ 3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ
แผนยอยที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
ประเด็นที่ (8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
เปาหมาย ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมที่มีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
แผนยอยที่ 3 การสรางโอกาสการเขาถึงตลาด
แผนยอยที่ 4 การสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยุคใหม
ประเด็นที่ (16) เศรษฐกิจฐานราก
เปาหมาย รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพิ่มขึ้นอยางกระจายและอยางตอเนื่อง
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แผนยอยที่ 1 การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ
แผนยอยที่ 2 การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นที่ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เปาหมาย - บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ
- ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพดวยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช
แผนยอยที่ 1 การพัฒนาบริการประชาชน
แผนยอยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แผนยอยที่ 5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
เปาหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง
เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เปาหมายที่ 2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เปาหมายยอยที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เปาหมายที่ 2.2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา
เปาหมายยอยที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปนฐาน
ในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
เปาหมายยอยที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคง
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆควบคูไปกับ
การรักษาผลประโยชนของชาติ
5.4 แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศดานที่ (2) การบริหารราชการแผนดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสู
รัฐบาลดิจิทัล
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5.5 นโยบายของรัฐบาล
นโยบายที่ 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก
4.3 สงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง (ทป.)
5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy]
5.3 พัฒนาภาคเกษตร
5.3.4 สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม
5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม
5.9.2 เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมทั้งใน
ภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได
นโยบายเรงดวน
นโยบายเรงดวนที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
นโยบายเรงดวนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต
นโยบายเรงดวนที่ 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
แผนระดับ 3
5.6 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ขอ (3) เรงรัดการสงออกสินคาและบริการ โดยเนนการสงออกพืชผลทางการเกษตร บริการ
สินคา OTOP สินคาเสื้อผา เครื่องประดับหมวดอื่นๆ โดยมียุทธศาสตรสําคัญคือ เนนรักษาและขยายตลาดเดิม เปดตลาด
ใหม และฟนตลาดเกาที่มีอยูแลว รวมถึงการมุงเนนการคาชายแดนและขามแดนเพื่อเพิ่มมูลคาการสงออก
ขอ (7) ผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม โดยสนับสนุน Startup SME OTOP แฟรนไชส ใหใช Digital
Economy, Bio Economy, Green Economy, Sharing Economy, Creative Economy และการคาออนไลน
เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคา
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ข อ (9) มุ ง เน น การส ง เสริ ม พั ฒ นาธุ ร กิ จ ภาคบริ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข ง ขั น ของ
ผูประกอบการ อาทิ รานอาหาร สปา ธุรกิจการดูแลผูสูงอายุ ดิจิทัลคอนเทนตและภาพยนตรฯลฯ ใหสามารถเปด
ตลาดและนํารายไดเขาประเทศตอไป
5.7 ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เปาหมาย 1.1 เกษตรกรและ ผปก. รายยอยในชุมชนมีรายได /มูลคาการคาเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมผูประกอบการและสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจ
เปาหมาย 2.1 ผปก.ไทยไดรับการพัฒนาสงเสริมเปนผูประกอบการยุคใหม และมีบทบาทในระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น
เปาหมาย 2.2 ศักยภาพดานการแขงขันทางการคาไทยเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถและสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศ
เปาหมาย 3.2 ประเทศไทยเปนหุนสวนยุทธศาสตรกับประเทศคูคาสําคัญ
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล
เปาหมาย 4.1 องคกรมีประสิทธิภาพและโปรงใส
---------------------------------------------------------------
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร สนค. กับกระทรวงพาณิชย แผนแมบท และยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธฯ 20 ป

แผนแมบท

1.ดานความมั่นคง
2. การตางประเทศ

แผน 12 สศช. ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความ

2.ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
8. ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม

4. อุตสาหกรรมและบริการแหง
อนาคต
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน

มั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สูความมั่งคั่งและยั่งยืน

แผนปฏิรูป
ประเทศ
แผนงานบูรณา
การ/ยุทธ/
พื้นฐาน
ยุทธฯ
กระทรวง
เปาหมาย
กระทรวงฯ

6.ดานการปรับสมดุลฯ
20.การพัฒนาบริการประชาชน
ยุทธฯ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ

แผนปฎิรูปดานบริหารราชการแผนดิน : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสูรฐั บาลดิจิทัล
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศ
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาขีด
ความสามารถและสงเสริมความ
รวมมือในการพัฒนาระหวาง
ประเทศ
3.2 ประเทศไทยเปนหุนสวน
ยุทธศาสตรกับประเทศคูคาสําคัญ

แนวทางยุทธฯ แนวทาง 1 เจรจาความรวมมือดาน
เศรษฐกิจการคาและการพัฒนา
ระหวางประเทศ

แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนําระบบดิจิทลั มาใชปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดทํา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดิจทิ ัลของหนวยงานภาครัฐ

แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต

ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ประเด็นที่ 2 สงเสริมผูประกอบการและสรางระบบนิเวศที่เอื้อตอการประกอบธุรกิจ

2.1 ผูประกอบการไทยไดรับการพัฒนา
สงเสริมเปนผูประกอบการยุคใหม และมี
บทบาทในระบบ ศก. มากขึ้น
แนวทาง 7 สงเสริมการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ

ตัวชี้วัด
กระทรวง

จํานวนการประชุมระหวางประเทศดาน
เศรษฐกิจการคาและความรวมมือเพือ่
การพัฒนาระหวางประเทศ 80 ครั้ง
(จร. สนค. สคพ.)

ประเด็น
ยุทธศาสตร
สนค.

1.จัดทํา/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการคา
แหงชาติ เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม

(ผูใชงานระบบตรวจสอบยอนกลับสินคา
ดวย Blockchain เพิ่มขึน้ รอยละ 85
(สนค.)

แผนงานยุทธศาสตร
(6.1พัฒนาบริการ ปชช.)
ประเด็นที่ 4 พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรเชิงรุก
และมีธรรมาภิบาล

2.2 ศักยภาพดานดานการแขงขันทางการคาเพิ่มขึ้น

4.1 องคกรมีประสิทธิภาพและโปรงใส

แนวทาง 3 สงเสริมการใชประโยชนจากงานวิจัย นวัตกรรม

แนวทาง 1-5

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดรับการพัฒนา/เผยแพรนําไปใชประโยชน/หรือตอยอดในเชิงพาณิชย
16 เรื่อง (สนค. สคพ. สวอ.)

(สนค. ไมมี ตชว)

2.เปนศูนยความเปนเลิศดานขอมูลเศรษฐกิจ
การคา ของประเทศ

1.จัดทํา/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตรการคาแหงชาติ เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจใหม

3.สรางองคกรใหเปนที่ยอมรับ
ดานวิชาการและมีธรรมาภิบาล
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ยุทธฯ 20 ป

กลยุทธ สนค.

1.ดานความมั่นคง
1.1) ศึกษาโอกาสจากแนวโนม
ตลาดโลกและประเด็นทางการคา
ใหมๆ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

2.ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.2) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
2.1) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
1.4) สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย
โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค
เทคโนโลยีสารสนเทศดานเศรษฐกิจการคาให
1.5) สรางกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
และนวัตกรรมเชิงพาณิชย
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
การคาสูก ารปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
1.3) เสริมสรางศักยภาพธุรกิจบริการ 2.2) จัดทําและพัฒนา
เครื่องชี้วัดดานเศรษฐกิจการคาใหถูกตองและ
ทันสมัยตามมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง
2.3) สรางและพัฒนาเครือขายในการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงขอมูล

6.ดานการปรับสมดุลฯ
3.1) พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
3.2) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขา
มามีสวนรวมในการทํางาน
3.3) พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคลากร
3.4) สรางความเปนธรรม ขวัญ
กําลังใจ และบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางาน
3.5) สรางองคความรูและ
กระบวนการถายทอดความรูอยาง
เปนระบบ
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สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
วิสัยทัศน “เปนองคกรหลักในการชี้นําเศรษฐกิจการคาไทย เพื่อกาวสูยุคเศรษฐกิจใหมใหเติบโตเฉลีย่ ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป”
พันธกิจ 1. บูรณาการ จัดทํา และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาแหงชาติใหมีทิศทางชัดเจนเปนเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตรรายสินคา รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน
2. ศึกษา วิเคราะห ติดตามสถานการณ และมาตรการทางการคาที่สําคัญ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดทําและพัฒนาเครื่องชี้วดั ทางเศรษฐกิจการคา เพื่อสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร พรอมทั้งเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจการคาของประเทศ
4. เปนศูนยกลางระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา
5. สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ
เปาหมายหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีขอมูล นโยบาย ขอเสนอแนะ และยุทธศาสตรดานการคาไปใชประโยชนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และเพิ่มความสามารถ
การแขงขันทางการคา เพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาของประเทศอยางตอเนื่อง
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง (แผนแมบทที่ 2 การตางประเทศ)
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(แผนแมบทที่ 4 อุตฯ และบริการแหงอนาคต / แผนแมบทที่ 8 การพัฒนาผูประกอบการ)
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลฯ (แผนแมบทที่ 20 การพัฒนาบริการประชาชน)
ประเด็นยุทธศาสตร
1.จัดทํา/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและ
2.เปนศูนยความเปนเลิศดานขอมูลเศรษฐกิจการคา
3.สรางองคกรใหเปนที่ยอมรับดานวิชาการ
ยุทธศาสตรการคาแหงชาติ เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม ของประเทศ
และมีธรรมาภิบาล
เปาประสงค

-เศรษฐกิจการคาไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

กลยุทธ

1.1) ศึกษาโอกาสจากแนวโนมตลาดโลกและประเด็น
ทางการคาใหมๆ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
1.2) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคและนวัตกรรมเชิงพาณิชย
1.3) เสริมสรางศักยภาพธุรกิจบริการ
1.4) สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย
1.5) สรางกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคา
สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ

- มีขอมูลเศรษฐกิจการคาที่ทันสมัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรการคา
- หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีขอมูลเศรษฐกิจการคาและ
เครื่องชี้วัดที่ถูกตองและทันสมัย เพื่อประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย
2.1) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานเศรษฐกิจการคาใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.2) จัดทําและพัฒนาเครื่องชี้วัดดานเศรษฐกิจการคาใหถูกตอง
และทันสมัยตามมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง
2.3) สรางและพัฒนาเครือขายในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ขอมูล

- ผลงานเปนที่ยอมรับและมีการนําไปใชประโยชน

3.1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ
3.2) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการทํางาน
3.3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร
3.4) สรางความเปนธรรม ขวัญกําลังใจ และบรรยากาศที่ดีใน
การทํางาน
3.5) สรางองคความรูและกระบวนการถายทอดความรูอยาง
เปนระบบ
10

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย
แผนงานป
2564

1. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

2. แผนงานยุทธศาสตรสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศ

3. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน

4. แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัด
เปาหมาย
หนวยงาน

1. จํานวนหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ที่สามารถนําขอมูลดานเศรษฐกิจ
การคาไปใชประโยชน ไมนอยกวา
20,000 ราย/ป
2. ความพึงพอใจของผูรับบริการดาน
ขอมูล ไมนอยกวารอยละ 85

จํานวนความรวมมือ / เครือขายดาน
เศรษฐกิจการคา เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แขงขันทางการคากลุม CLMVT 2 ความ
รวมมือ / เครือขาย

1. นโยบาย/ยุทธศาสตรการคาเพือ่ เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานการคาของ
ประเทศ จํานวน 1 ฉบับ
2. รอยละของผูเขารวมที่เห็นวายุทธศาสตรที่จดั ทําเปนประโยชนตอ การคา
ของประเทศ ไมนอยกวารอยละ 80

1. จํานวนผูใชงานระบบตนแบบเพิ่มขึ้น
จากเฟส 1 ไมนอ ยกวา
รอยละ 85
2. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ไมนอยกวา รอยละ 85

ผลผลิต:/
โครงการ

ขอมูลดานเศรษฐกิจการคาที่ภาครัฐ
และเอกชนนําไปใชประกอบการ
วางแผนธุรกิจ/จัดทํานโยบายของ
หนวยงาน

โครงการ CLMVT+ Plus ยกระดับ
การคาและการลงทุนเพื่ออนาคต

โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ
การคาไทย

โครงการเพิม่ ความสามารถการ
โครงการประยุกตใช Blockchain เพื่อ
แขงขันดวยขอมูลเศรษฐกิจการคา ยกระดับเศรษฐกิจการคา

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ

จํานวนบทวิเคราะห ความเห็น และ
ขอเสนอแนะอยางนอย 18 เรื่อง

จํานวนบทวิเคราะหเชิงวิชาการดาน
สถานการณเศรษฐกิจการคาและ
แนวโนมอุตสาหกรรมยุคใหมของโลกที่
สงผลตอภาคธุรกิจ จํานวน 2 เรื่อง

จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
รองรับการปรับตัวทางเศรษฐกิจ
2 ดาน

การพัฒนาขอมูล บทวิเคราะห
อยางนอย 2 ฐานขอมูล

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ

รอยละของบทวิเคราะหที่ถูกนําไปใช
ประโยชน/ดําเนินการตอ รอยละ 80

ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน
ไมนอยกวารอยละ 80

มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นที่มี
ผูเขารวมมาจากภาคเอกชน/
ประชาชน อยางนอยรอยละ 50

ความพึงพอใจของผูใชงาน
ฐานขอมูล รอยละ 80

กิจกรรม

จัดทํา พัฒนา และเผยแพรขอมูล
เศรษฐกิจการคา

การสรางเครือขายความรวมมือทาง
การคาระหวางประเทศ

การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห
ศักยภาพของสินคา บริการสมัยใหม

การพัฒนาขอมูล/บทวิเคราะห
เชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา

จํานวนระบบเทคโนโลยีที่นํามา
ประยุกตใชเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ
1 ระบบ
-

ศึกษาและพัฒนาการใชเทคโนโลยี
Blockchain เพื่อตรวจสอบยอนกลับ
สินคาเกษตร
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แผนงานป
2564

1. แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

โครงการ

1. โครงการบูรณาการระบบดัชนี
เศรษฐกิจการคา (ระยะที่ 3)
2. โครงการจัดทําระบบเพื่อสนับสนุน
งานดานบริหารจัดการฯ (ระยะที่ 2)
3. โครงการจางที่ปรึกษาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. คาใชจายอื่นๆ ภายใตแผนงาน
พื้นฐานฯ

งบประมาณ

21,670,000 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตรสงเสริม
ความสัมพันธระหวางประเทศ
โครงการ CLMVT+ Plus ยกระดับ
การคาและการลงทุนเพื่ออนาคต

3. แผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน
1.โครงการพัฒนาศักยภาพการคาและ
บริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ไทย
2.โครงการจัดทํายุทธศาสตรและแนว
ทางการขับเคลื่อนการคาของชาติ
พ.ศ. 2565-2570
3.โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร
การคา

4,592,800 บาท

12,114,700 บาท

1.โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัด
เศรษฐกิจการคา
2.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงลึกดานเศรษฐกิจ
การคา ป 2564
3.โครงการซื้อขอมูลสําคัญดาน
เศรษฐกิจการคาปงบประมาณ
2564
59,492,200 บาท

4. แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรม
โครงการประยุกตใช Blockchain
ยกระดับเศรษฐกิจการคา ระยะที่ 2 (ตอ
ยอดจากการตรวจสอบยอนกลับ
(Traceability) มาตรฐานขาวอินทรีย)

3,507,500 บาท

หมายเหตุ : ชื่อแผนงานเปนไปตามการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2564 ไมรวมแผนงายรายจายบุคลากร
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