
                        

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการรายป 2564  

สํานักงานนโยบายและยทุธศาสตรการคา 
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บทสรุปผูบริหาร 

   

 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ เปนการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2562 ซ่ึงเปนการจัดทําแผนระดับ 3 ท่ีเปน

แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยกําหนดใหตองสอดคลองกับแผนในระดับตางๆ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล 

และนโยบายกระทรวงพาณิชย  

  สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการบูรณาการ 

จัดทํา และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาแหงชาติ จัดทําขอมูลดานเศรษฐกิจการคาและพัฒนาเครื่องชี้วัดทาง

เศรษฐกิจการคาเพ่ือเสนอแนะนโยบายการคา ตลอดจนเปนศูนยกลางระบบขอมูลสารสนเทศเชิงลึกดานเศรษฐกิจ

การคาของประเทศไทย  

  โดยไดตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของปจจัยดานตางๆ ท่ีสงผลตอเศรษฐกิจการคาท้ังในระดับประเทศและ

ระดับโลก จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาข้ึน อันมี

จุดมุงหมายเพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงของนโยบายดานเศรษฐกิจการคาในระดับตางๆ ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

การเพ่ิมความสามารถการแขงขันทางการคาไทยในการกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจใหม ตลอดสามารถขับเคลื่อนนโยบาย

ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2564 ของสํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคา ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน 

  “เปนองคกรหลักในการชี้นําเศรษฐกิจการคาไทย เพ่ือกาวสูยุคเศรษฐกิจใหมใหเติบโตเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5 

ตอป” 

2. พันธกิจ 

  1. บูรณาการ จัดทํา และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาแหงชาติใหมีทิศทางชัดเจนเปนเอกภาพ ท้ังยุทธศาสตรรายสินคา 

รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน 

  2. ศึกษา วิเคราะห ติดตามสถานการณ และมาตรการทางการคาท่ีสําคัญ เพ่ือเสนอแนะนโยบายและ

มาตรการใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

  3. จัดทําและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการคา เพ่ือสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร พรอมท้ัง

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจการคาของประเทศ 

  4. เปนศูนยกลางระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา  

  5. สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ  
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3. เปาหมายของหนวยงาน 

  ภาครัฐและเอกชนมีขอมูล นโยบาย ขอเสนอแนะ และยุทธศาสตรดานการคาไปใชประโยชนในการกําหนด

ทิศทางการดําเนินงาน และเพ่ิมความสามารถการแขงขันทางการคา เพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาของประเทศอยางตอเนื่อง 

4. ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 จัดทํา/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการคาแหงชาติ  

                              เพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหม   

เปาประสงค  เศรษฐกิจการคาไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

 กลยุทธ 1) ศึกษาโอกาสจากแนวโนมตลาดโลกและประเด็นทางการคาใหมๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

   2) สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคและนวัตกรรมเชิงพาณิชย 

 3) เสริมสรางศักยภาพธุรกิจบริการ 

 4) สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย 

 5) สรางกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เปนศูนยความเปนเลิศดานขอมูลเศรษฐกิจการคาของประเทศ 

เปาประสงค  2.1 มีขอมูลเศรษฐกิจการคาท่ีทันสมัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและจัดทํา 

                        ยุทธศาสตรการคา 

         2.2 หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีขอมูลเศรษฐกิจการคาและเครื่องชี้วัดท่ีถูกตองและทันสมัย         

                          เพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย 

 กลยุทธ   1) การบริหารจดัการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานเศรษฐกิจการคาใหทันสมัย    

            และมีประสิทธิภาพ 

   2) จัดทําและพัฒนาเครื่องชี้วัดดานเศรษฐกิจการคาใหถูกตองและทันสมัยตามมาตรฐานสากล 

       อยางตอเนื่อง 

3) สรางและพัฒนาเครือขายในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงขอมูล 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางองคกรใหเปนท่ียอมรับดานวิชาการและมีธรรมาภิบาล 

เปาประสงค  ผลงานเปนท่ียอมรับและมีการนําไปใชประโยชน 

กลยุทธ   1) พัฒนากระบวนการบรหิารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

2) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการทํางาน 

3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร 
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4) สรางความเปนธรรม ขวัญกําลังใจ และบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 

5) สรางองคความรูและกระบวนการถายทอดความรูอยางเปนระบบ 

5. ความเช่ือมโยงกับแผนระดับอ่ืนๆ 

แผนระดับ 1 

  5.1 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตรท่ีสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

เก่ียวของโดยตรงและมีสวนรวมในการสนับสนุน มีจํานวน 4 ประเด็น ไดแก 

    ยุทธศาสตรชาติท่ี 1 ดานความม่ันคง 

   ยุทธศาสตรชาติท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

   ยุทธศาสตรชาติท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   ยุทธศาสตรชาติท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับ 2 

  5.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

    ประเด็นท่ี (2) การตางประเทศ 

เปาหมาย การตางประเทศไทยมีเอกภาพทําใหไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน       

   มาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

   แผนยอยท่ี 2 ความรวมมือดานเศรษฐกิจและความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 

  ประเด็นท่ี (4) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

เปาหมาย การขยายตัวของ GDP ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 

   แผนยอยท่ี 3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

แผนยอยท่ี 6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

   ประเด็นท่ี (8) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 

  เปาหมาย ผูประกอบการในทุกระดับเปนผูประกอบการยุคใหมท่ีมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

  แผนยอยท่ี 3 การสรางโอกาสการเขาถึงตลาด 

  แผนยอยท่ี 4 การสรางระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 

             และขนาดยอมยุคใหม 

  ประเด็นท่ี (16) เศรษฐกิจฐานราก 

  เปาหมาย รายไดของประชากรกลุมรายไดนอยเพ่ิมข้ึนอยางกระจายและอยางตอเนื่อง 
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  แผนยอยท่ี 1 การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

  แผนยอยท่ี 2 การสรางสภาพแวดลอมและกลไกท่ีสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

  ประเด็นท่ี (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

  เปาหมาย - บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 

     - ภาครัฐมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดวยการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกตใช 

  แผนยอยท่ี 1 การพัฒนาบริการประชาชน 

  แผนยอยท่ี 4 การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ 

  แผนยอยท่ี 5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

เปาหมายท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง  

เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

   เปาหมายท่ี 2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เปาหมายยอยท่ี 1 เศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพ ประชาชนมีความเปนอยูและ 

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

เปาหมายท่ี 2.2 การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจรายสาขา 

     เปาหมายยอยท่ี 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยางเขมแข็งและเปนฐาน 

ในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและย่ังยืน 

    เปาหมายยอยท่ี 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคง

ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตางๆควบคูไปกับ

การรักษาผลประโยชนของชาติ 

 5.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 

   แผนการปฏิรูปประเทศดานท่ี (2) การบริหารราชการแผนดิน 

    ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสู 

                       รัฐบาลดิจิทัล 
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  5.5 นโยบายของรัฐบาล 

   นโยบายท่ี 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 

   4.3 สงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

  นโยบายท่ี 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 สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร 

   5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม 

    5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม 

    5.9.2 เรงรัดพัฒนาศักยภาพผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมท้ังใน 

ภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได 

    นโยบายเรงดวน 

นโยบายเรงดวนท่ี 3 มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 

นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

แผนระดับ 3 

  5.6 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

   ขอ (3) เรงรัดการสงออกสินคาและบริการ โดยเนนการสงออกพืชผลทางการเกษตร บริการ 

สินคา OTOP สินคาเสื้อผา เครื่องประดับหมวดอ่ืนๆ โดยมียุทธศาสตรสําคัญคือ เนนรักษาและขยายตลาดเดิม เปดตลาด

ใหม และฟนตลาดเกาท่ีมีอยูแลว รวมถึงการมุงเนนการคาชายแดนและขามแดนเพ่ือเพ่ิมมูลคาการสงออก 

  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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  ขอ (9) มุงเนนการสงเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของ

ผูประกอบการ อาทิ รานอาหาร สปา ธุรกิจการดูแลผูสูงอายุ ดิจิทัลคอนเทนตและภาพยนตรฯลฯ ใหสามารถเปด

ตลาดและนํารายไดเขาประเทศตอไป 

  5.7 ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย 

       ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

   เปาหมาย 1.1 เกษตรกรและ ผปก. รายยอยในชุมชนมีรายได /มูลคาการคาเพ่ิมข้ึน 

       ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมผูประกอบการและสรางระบบนิเวศท่ีเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ 

   เปาหมาย 2.1 ผปก.ไทยไดรับการพัฒนาสงเสริมเปนผูประกอบการยุคใหม และมีบทบาทในระบบ 

           เศรษฐกิจมากข้ึน                                       

   เปาหมาย 2.2 ศักยภาพดานการแขงขันทางการคาไทยเพ่ิมข้ึน 

       ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถและสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาระหวางประเทศ 

   เปาหมาย 3.2 ประเทศไทยเปนหุนสวนยุทธศาสตรกับประเทศคูคาสําคัญ 

       ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล 

   เปาหมาย 4.1 องคกรมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

---------------------------------------------------------------
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร สนค. กับกระทรวงพาณิชย แผนแมบท และยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ยุทธฯ 20 ป 1.ดานความมั่นคง 2.ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 6.ดานการปรับสมดุลฯ 

แผนแมบท 2. การตางประเทศ 4. อุตสาหกรรมและบริการแหง

อนาคต 

8. ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม 20.การพัฒนาบริการประชาชน 

แผน 12 สศช. ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความ

ม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ

สูความม่ังค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธฯ 6 การบริหาร 

จัดการในภาครัฐ 

แผนปฏิรูป

ประเทศ 

แผนปฎริูปดานบรหิารราชการแผนดนิ : ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทนัสมัย และเชื่อมโยงกันกาวสูรฐับาลดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 การพัฒนาหรือนําระบบดจิิทลัมาใชปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงพัฒนา การจัดทาํ รวบรวม และวเิคราะหขอมูลดิจทิัลของหนวยงานภาครัฐ 
แผนงานบูรณา

การ/ยุทธ/

พ้ืนฐาน 

แผนงานยุทธศาสตรสงเสริม

ความสัมพันธระหวางประเทศ  

แผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  

ยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แผนงานยุทธศาสตร 

(6.1พัฒนาบริการ ปชช.) 

ยุทธฯ 

กระทรวง 

ประเด็นท่ี 3 การพัฒนาขีด

ความสามารถและสงเสริมความ

รวมมือในการพัฒนาระหวาง

ประเทศ 

ประเด็นท่ี 2 สงเสริมผูประกอบการและสรางระบบนิเวศท่ีเอื้อตอการประกอบธุรกิจ ประเด็นท่ี 4 พัฒนาการบริหาร

จัดการองคกรเชิงรุก 

และมีธรรมาภิบาล 

 

เปาหมาย

กระทรวงฯ 

3.2 ประเทศไทยเปนหุนสวน

ยุทธศาสตรกับประเทศคูคาสําคัญ 

2.1 ผูประกอบการไทยไดรับการพัฒนา

สงเสริมเปนผูประกอบการยุคใหม และมี

บทบาทในระบบ ศก. มากขึ้น 

2.2 ศักยภาพดานดานการแขงขันทางการคาเพิ่มขึ้น 4.1 องคกรมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

แนวทางยุทธฯ แนวทาง 1 เจรจาความรวมมือดาน

เศรษฐกิจการคาและการพัฒนา

ระหวางประเทศ 

แนวทาง 7 สงเสริมการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ 

แนวทาง 3 สงเสริมการใชประโยชนจากงานวิจัย นวัตกรรม แนวทาง 1-5 

ตัวชี้วัด  

กระทรวง 

จํานวนการประชมุระหวางประเทศดาน

เศรษฐกิจการคาและความรวมมอืเพ่ือ

การพัฒนาระหวางประเทศ 80 ครั้ง  

(จร. สนค. สคพ.) 

(ผูใชงานระบบตรวจสอบยอนกลับสินคา

ดวย Blockchain เพ่ิมขึน้รอยละ 85 

(สนค.) 

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดรับการพัฒนา/เผยแพรนําไปใชประโยชน/หรอืตอยอดในเชงิพาณิชย 

16 เรื่อง (สนค. สคพ. สวอ.) 

(สนค. ไมมี ตชว) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

สนค. 

1.จัดทํา/เสนอแนะ และขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรการคา

แหงชาติ เพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหม   

2.เปนศูนยความเปนเลิศดานขอมูลเศรษฐกิจ

การคา ของประเทศ 

1.จัดทํา/เสนอแนะ และขับเคล่ือนนโยบาย

และยุทธศาสตรการคาแหงชาติ เพ่ือรองรับ

เศรษฐกิจใหม   

3.สรางองคกรใหเปนท่ียอมรับ

ดานวิชาการและมีธรรมาภิบาล 
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ยุทธฯ 20 ป 1.ดานความมั่นคง 2.ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 6.ดานการปรับสมดุลฯ 

กลยุทธ สนค. 1.1) ศึกษาโอกาสจากแนวโนม

ตลาดโลกและประเด็นทางการคา

ใหมๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

1.2) สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค

และนวัตกรรมเชิงพาณิชย 

1.3) เสริมสรางศักยภาพธุรกิจบริการ 

2.1) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศดานเศรษฐกิจการคาให

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.2) จัดทําและพัฒนา 

เครื่องชี้วัดดานเศรษฐกิจการคาใหถูกตองและ

ทันสมัยตามมาตรฐานสากลอยางตอเน่ือง 

2.3) สรางและพัฒนาเครือขายในการแลกเปล่ียน

และเชื่อมโยงขอมูล 

1.4) สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย 

1.5) สรางกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร

การคาสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1) พัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

3.2) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขา

มามีสวนรวมในการทํางาน 

3.3) พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคคลากร 

3.4) สรางความเปนธรรม ขวัญ

กําลังใจ และบรรยากาศท่ีดีในการ

ทํางาน 

3.5) สรางองคความรูและ

กระบวนการถายทอดความรูอยาง

เปนระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

วิสัยทัศน  “เปนองคกรหลักในการช้ีนําเศรษฐกิจการคาไทย เพ่ือกาวสูยุคเศรษฐกิจใหมใหเติบโตเฉลีย่ไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป” 

พันธกิจ  1. บูรณาการ จัดทํา และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาแหงชาติใหมีทิศทางชัดเจนเปนเอกภาพ ท้ังยุทธศาสตรรายสินคา รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน 

2. ศึกษา วิเคราะห ติดตามสถานการณ และมาตรการทางการคาท่ีสําคัญ เพ่ือเสนอแนะนโยบายและมาตรการใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

3. จัดทําและพัฒนาเครื่องช้ีวัดทางเศรษฐกิจการคา เพ่ือสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจดัการดานเศรษฐกิจการคาของประเทศ 

4. เปนศูนยกลางระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา  

5. สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ  

เปาหมายหนวยงาน  ภาครัฐและเอกชนมีขอมูล นโยบาย ขอเสนอแนะ และยุทธศาสตรดานการคาไปใชประโยชนในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และเพ่ิมความสามารถ 

                                  การแขงขันทางการคา เพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจการคาของประเทศอยางตอเนื่อง 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความมั่นคง (แผนแมบทท่ี 2 การตางประเทศ)   

         ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขนั  

         (แผนแมบทท่ี 4 อุตฯ และบริการแหงอนาคต / แผนแมบทท่ี 8 การพัฒนาผูประกอบการ) 

         ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลฯ (แผนแมบทท่ี 20 การพัฒนาบริการประชาชน)  

ประเด็นยุทธศาสตร 1.จัดทํา/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคาแหงชาติ เพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหม   

2.เปนศูนยความเปนเลิศดานขอมูลเศรษฐกจิการคา  

ของประเทศ 

3.สรางองคกรใหเปนท่ียอมรับดานวิชาการ 

และมีธรรมาภิบาล 

เปาประสงค -เศรษฐกิจการคาไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น - มีขอมูลเศรษฐกิจการคาท่ีทันสมัยเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

เชิงนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรการคา 

- หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีขอมูลเศรษฐกิจการคาและ

เครื่องชี้วัดท่ีถูกตองและทันสมัย เพ่ือประกอบการวางแผนและ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย 

- ผลงานเปนท่ียอมรับและมีการนําไปใชประโยชน 

กลยุทธ 1.1) ศึกษาโอกาสจากแนวโนมตลาดโลกและประเด็น

ทางการคาใหมๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

1.2) สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจ

สรางสรรคและนวัตกรรมเชิงพาณิชย 

1.3) เสริมสรางศักยภาพธุรกิจบริการ 

1.4) สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย 

1.5) สรางกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการคา 

สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานเศรษฐกิจการคาใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

2.2) จัดทําและพัฒนาเครื่องชี้วัดดานเศรษฐกิจการคาใหถูกตอง

และทันสมัยตามมาตรฐานสากลอยางตอเน่ือง 

2.3) สรางและพัฒนาเครือขายในการแลกเปล่ียนและเชื่อมโยง

ขอมูล 

3.1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ 

3.2) เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการทํางาน 

3.3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร 

3.4) สรางความเปนธรรม ขวัญกําลังใจ และบรรยากาศท่ีดีใน

การทํางาน 

3.5) สรางองคความรูและกระบวนการถายทอดความรูอยาง

เปนระบบ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 

แผนงานป 

2564 

1. แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนนุ

ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขนั 

2. แผนงานยุทธศาสตรสงเสริม

ความสัมพันธระหวางประเทศ 

3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการ

แขงขัน 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

หนวยงาน 

1. จํานวนหนวยงานภาครัฐและเอกชน

ท่ีสามารถนําขอมูลดานเศรษฐกิจ

การคาไปใชประโยชน ไมนอยกวา 

20,000 ราย/ป 

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการดาน

ขอมูล ไมนอยกวารอยละ 85 

จํานวนความรวมมือ / เครือขายดาน

เศรษฐกิจการคา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

แขงขันทางการคากลุม CLMVT 2 ความ

รวมมือ / เครือขาย 

1. นโยบาย/ยุทธศาสตรการคาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานการคาของ

ประเทศ จํานวน 1 ฉบับ 

2. รอยละของผูเขารวมท่ีเห็นวายทุธศาสตรท่ีจดัทําเปนประโยชนตอการคา

ของประเทศ ไมนอยกวารอยละ 80 

1. จํานวนผูใชงานระบบตนแบบเพ่ิมข้ึน

จากเฟส 1 ไมนอยกวา 

รอยละ 85 

2. ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ  

ไมนอยกวา รอยละ 85 

ผลผลิต:/

โครงการ 

ขอมูลดานเศรษฐกิจการคาท่ีภาครฐั

และเอกชนนําไปใชประกอบการ

วางแผนธุรกิจ/จดัทํานโยบายของ

หนวยงาน 

โครงการ CLMVT+  Plus ยกระดบั

การคาและการลงทุนเพ่ืออนาคต 

โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจ

การคาไทย 

โครงการเพ่ิมความสามารถการ

แขงขันดวยขอมูลเศรษฐกิจการคา 

โครงการประยุกตใช Blockchain เพ่ือ

ยกระดับเศรษฐกิจการคา 

ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ 

จํานวนบทวิเคราะห ความเห็น และ

ขอเสนอแนะอยางนอย 18 เรื่อง 

จํานวนบทวิเคราะหเชิงวิชาการดาน

สถานการณเศรษฐกิจการคาและ

แนวโนมอุตสาหกรรมยุคใหมของโลกท่ี

สงผลตอภาคธุรกิจ จํานวน 2 เรื่อง 

จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ

รองรับการปรบัตัวทางเศรษฐกิจ  

2 ดาน 

การพัฒนาขอมูล บทวิเคราะห 

อยางนอย 2 ฐานขอมูล 

จํานวนระบบเทคโนโลยีท่ีนํามา

ประยุกตใชเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจ 

1 ระบบ 

ตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพ 

รอยละของบทวิเคราะหท่ีถูกนําไปใช

ประโยชน/ดําเนินการตอ รอยละ 80 

ความพึงพอใจของผูเขารวมงาน 

ไมนอยกวารอยละ 80 

มีกระบวนการรับฟงความคดิเห็นท่ีมี

ผูเขารวมมาจากภาคเอกชน/

ประชาชน อยางนอยรอยละ 50 

ความพึงพอใจของผูใชงาน

ฐานขอมูล รอยละ 80 

- 

กิจกรรม จัดทํา พัฒนา และเผยแพรขอมลู

เศรษฐกิจการคา 

การสรางเครือขายความรวมมือทาง

การคาระหวางประเทศ 

การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห

ศักยภาพของสินคา บริการสมัยใหม 

การพัฒนาขอมูล/บทวิเคราะห 

เชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา 

ศึกษาและพัฒนาการใชเทคโนโลย ี

Blockchain เพ่ือตรวจสอบยอนกลับ

สินคาเกษตร 
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แผนงานป 

2564 

1. แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนนุ

ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขนั 

2. แผนงานยุทธศาสตรสงเสริม

ความสัมพันธระหวางประเทศ 

3. แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการ

แขงขัน 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรม 

โครงการ 1. โครงการบูรณาการระบบดัชนี

เศรษฐกิจการคา (ระยะท่ี 3)  

2. โครงการจัดทําระบบเพ่ือสนับสนุน

งานดานบริหารจัดการฯ (ระยะท่ี 2)  

3. โครงการจางท่ีปรึกษาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4. คาใชจายอ่ืนๆ ภายใตแผนงาน

พ้ืนฐานฯ  

โครงการ CLMVT+ Plus ยกระดบั

การคาและการลงทุนเพ่ืออนาคต 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการคาและ

บริการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ไทย 

2.โครงการจดัทํายุทธศาสตรและแนว

ทางการขับเคลื่อนการคาของชาติ 

พ.ศ. 2565-2570 

3.โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร

การคา 

1.โครงการพัฒนาเครื่องช้ีวัด

เศรษฐกิจการคา 

2.โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเชิงลึกดานเศรษฐกิจ

การคา ป 2564 

3.โครงการซื้อขอมลูสําคัญดาน

เศรษฐกิจการคาปงบประมาณ 

2564 

โครงการประยุกตใช Blockchain 

ยกระดับเศรษฐกิจการคา ระยะท่ี 2 (ตอ

ยอดจากการตรวจสอบยอนกลับ 

(Traceability) มาตรฐานขาวอินทรีย) 

งบประมาณ  21,670,000 บาท 4,592,800 บาท 12,114,700 บาท 59,492,200 บาท  3,507,500 บาท  

หมายเหต ุ: ชื่อแผนงานเปนไปตามการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2564 ไมรวมแผนงายรายจายบุคลากร       
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