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บทสรุปผู้บริหาร 
   
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 ครั้งนี้ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการจัดท าแผนระดับ 3 ที่เป็น
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยก าหนดให้ต้องสอดคล้องกับแผนในระดับต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงพาณิชย์  
  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบูรณาการ 
จัดท า และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ จัดท าข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าและพัฒนาเครื่องชี้วัดทาง
เศรษฐกิจการค้าเพ่ือเสนอแนะนโยบายการค้า ตลอดจนเป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศไทย  
  โดยได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าทั้งในระดับประเทศและ
ระดับโลก จึงไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าขึ้น อันมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงของนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าในระดับต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
การเพ่ิมความสามารถการแข่งขันทางการค้าไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ ตลอดสามารถขับเคลื่อนนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 ของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 

  “เป็นองค์กรหลักในการชี้น าเศรษฐกิจการค้าไทย เพ่ือก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 

ต่อปี” 

2. พันธกิจ 

  1. บูรณาการ จัดท า และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า 
รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่ส าคัญ เพ่ือเสนอแนะนโยบายและ
มาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
  3. จัดท าและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการค้า เพ่ือสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 
  4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า  
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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3. เป้าหมายของหน่วยงาน 

  ภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน และเพ่ิมความสามารถการแข่งขันทางการค้า เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดท า/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ  
                              เพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหม่   
เป้าประสงค์  เศรษฐกิจการค้าไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 กลยุทธ์ 1) ศึกษาโอกาสจากแนวโน้มตลาดโลกและประเด็นทางการค้าใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
   2) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

 3) เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจบริการ 
 4) สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย 
 5) สร้างกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 
เป้าประสงค์  2.1 มีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่ทันสมัยเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและจัดท า 
                        ยุทธศาสตร์การค้า 
         2.2 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและเครื่องชี้วัดที่ถูกต้องและทันสมัย         
                          เพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย 
 กลยุทธ์   1) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการค้าให้ทันสมัย    
            และมีประสิทธิภาพ 
   2) จัดท าและพัฒนาเครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้าให้ถูกต้องและทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
       อย่างต่อเนื่อง 

3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการและมีธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  ผลงานเป็นที่ยอมรับและมีการน าไปใช้ประโยชน์ 
กลยุทธ์   1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

2) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร 
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4) สร้างความเป็นธรรม ขวัญก าลังใจ และบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
5) สร้างองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 

5. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับอ่ืนๆ 

แผนระดับ 1 

  5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
เกี่ยวข้องโดยตรงและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน มีจ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ 
    ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 ด้านความม่ันคง 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนระดับ 2 

  5.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

       ประเด็นที่ (2) การต่างประเทศ 

เป้าหมาย การต่างประเทศไทยมีเอกภาพท าให้ไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน       

   มาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก 

   แผนย่อยที่ 2 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

      ประเด็นที่ (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

เป้าหมาย การขยายตัวของ GDP ในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 

แผนย่อยที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

        ประเด็นที่ (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

  เป้าหมาย ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 

  แผนย่อยที่ 4 การสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 

             และขนาดย่อมยุคใหม่ 

 ประเด็นที่ (16) เศรษฐกิจฐานราก 

  เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 

  แผนย่อยที่ 1 การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

  แผนย่อยที่ 2 การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกท่ีส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
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       ประเด็นที่ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

  เป้าหมาย - บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

     - ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

  แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาบริการประชาชน 

  แผนย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

  แผนย่อยที่ 5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม 

เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  

เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

   เป้าหมายที่ 2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายย่อยที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และ 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เป้าหมายที่ 2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

     เป้าหมายย่อยที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐาน 

ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

เป้าหมายย่อยที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

ของประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

    เป้าหมายย่อยท่ี 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ  
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  5.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 

   แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (2) การบริหารราชการแผ่นดิน 

กิจกรรม Big Rock กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ

บริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัล 

    เป้าหมายย่อยที่ 1 ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม และบริการดิจิทัล 

  แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (5) เศรษฐกิจ 

กิจกรรม Big Rock กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุน

ของไทยในภูมิภาค 

 เป้าหมายย่อยที่ 1 การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง 

 5.5 นโยบายของรัฐบาล 

   นโยบายที่ 4 การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

   4.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

  นโยบายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

   5.1 เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง (ทป.) 

   5.2 พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

    5.2.1 พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน 

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

   5.3 พัฒนาภาคเกษตร 

    5.3.4 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 

   5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

    5.9.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

    5.9.2 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งใน 

ภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ 

    นโยบายเร่งด่วน 

นโยบายเร่งด่วนที ่3 มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
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แผนระดับ 3  

  5.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

   เป้าหมาย 1.1 เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีรายได้ /มูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้น 

       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศที่เอื อต่อการประกอบธุรกิจ 

   เป้าหมาย 2.1 ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และมีบทบาทใน 

       ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น                                       

   เป้าหมาย 2.2 ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพ่ิมขึ้น 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ 

   เป้าหมาย 3.2 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้าส าคัญ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล 

   เป้าหมาย 4.1 องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

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

แผนแม่บท 2. การต่างประเทศ 4. อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 

8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 20.การพัฒนาบริการประชาชน 

แผน 12 สศช. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธฯ 6 การบริหาร 
จัดการในภาครัฐ 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (2) การบริหารราชการแผ่นดิน: เป้าหมายย่อยที่ 1 ภาครัฐมีดจิิทัลแพลตฟอร์ม และบริการดจิิทัล 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (5) เศรษฐกิจ: เป้าหมายย่อยที่ 1 การพัฒนาด้านโลจสิติกสเ์พื่อสรา้งความเชื่อมโยง 

แผนงานบูรณา
การ/ยุทธ/
พื นฐาน 

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานยุทธศาสตร์ 
(6.1พัฒนาบริการ ปชช.) 

ยุทธฯ 
กระทรวง 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาขีด
ความสามารถและส่งเสริมความ
ร่วมมือในการพัฒนาระหว่าง

ประเทศ 

ประเด็นที่ 2 ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศที่เอื อต่อการประกอบธุรกิจ ประเด็นที่ 4 พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงรุก 
และมีธรรมาภิบาล 

 

เป้าหมาย
กระทรวงฯ 

3.2 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์กับประเทศคู่ค้าส าคัญ 

2.1 ผูป้ระกอบการไทยได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และมี

บทบาทในระบบ ศก. มากขึ้น 

2.2 ศักยภาพด้านด้านการแข่งขันทางการค้าเพิ่มขึ้น 4.1 องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

แนวทางยุทธฯ แนวทาง 1 เจรจาความรว่มมือด้าน
เศรษฐกิจการค้าและการพัฒนา
ระหว่างประเทศ 

แนวทาง 7 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์

แนวทาง 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม แนวทาง 1-5 

ตัวชี วัด  
กระทรวง 

จ านวนการประชมุระหว่างประเทศด้าน
เศรษฐกิจการค้าและความรว่มมอืเพือ่
การพัฒนาระหว่างประเทศ 80 ครั้ง  

(สนค. ไม่มี ตชว.) 

(ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับสนิค้า
ด้วย Blockchain เพิ่มขึน้รอ้ยละ 85 

(สนค.) 

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับการพัฒนา/เผยแพร่น าไปใช้ประโยชน์/หรอืต่อยอดในเชงิพาณิชย์ 
18 เรื่อง (สนค. สคพ.) 

(สนค. ไม่มี ตชว) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สนค. 

1.จัดท า/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
แห่งชาติ เพื่อรองรับเศรษฐกิจใหม่   

2.เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้า ของประเทศ 

1.จัดท า/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจใหม่   

3.สร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ
ด้านวิชาการและมีธรรมาภิบาล 



9 

 

ยุทธฯ 20 ปี 1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 6.ด้านการปรับสมดุลฯ 

กลยุทธ์ สนค. 1.1) ศึกษาโอกาสจากแนวโน้ม
ตลาดโลกและประเด็นทางการค้า
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

1.2) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
1.3) เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจบริการ 

2.1) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการค้าให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2) จัดท าและพัฒนา 
เครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้าให้ถูกต้องและ
ทันสมัยตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง 
2.3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน
และเชื่อมโยงข้อมูล 

1.4) สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย 
1.5) สร้างกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การค้าสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1) พัฒนากระบวนการบริหาร
จดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
3.2) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมในการท างาน 
3.3) พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคลากร 
3.4) สร้างความเป็นธรรม ขวัญ
ก าลังใจ และบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างาน 
3.5) สร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นระบบ 
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ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรหลักในการชี้น าเศรษฐกิจการค้าไทย เพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตเฉลีย่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี” 
พันธกิจ  1. บูรณาการ จัดท า และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติให้มีทิศทางชัดเจนเป็นเอกภาพ ทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้า รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการทางการค้าที่ส าคัญ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
3. จัดท าและพัฒนาเครื่องช้ีวดัทางเศรษฐกิจการค้า เพื่อสนบัสนนุการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ พรอ้มทั้งเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 
4. เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า  
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนท้ังในประเทศและตา่งประเทศ  

เป้าหมายหน่วยงาน  ภาครัฐและเอกชนมีข้อมูล นโยบาย ข้อเสนอแนะ และยุทธศาสตร์ด้านการค้าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และเพ่ิมความสามารถ 
                                  การแข่งขันทางการค้า เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและน าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง (แผนแม่บทท่ี 2 การต่างประเทศ)   
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
         (แผนแม่บทท่ี 4 อุตฯ และบริการแห่งอนาคต / แผนแม่บทที่ 8 การพัฒนาผู้ประกอบการ) 
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลฯ (แผนแม่บทท่ี 20 การพัฒนาบริการประชาชน)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1.จัดท า/เสนอแนะ และขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ เพ่ือรองรับเศรษฐกิจใหม่   
2.เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อมูลเศรษฐกจิการค้า  
ของประเทศ 

3.สร้างองค์กรให้เป็นที่ยอมรับด้านวิชาการ 
และมีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ -เศรษฐกิจการค้าไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น - มีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าท่ีทันสมัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายและจัดท ายุทธศาสตร์การค้า 
- หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและ
เครื่องชี้วัดท่ีถูกต้องและทันสมัย เพื่อประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย 

- ผลงานเป็นท่ียอมรับและมีการน าไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ 1.1) ศึกษาโอกาสจากแนวโน้มตลาดโลกและประเด็น
ทางการค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
1.2) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
1.3) เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจบริการ 
1.4) สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากไทย 
1.5) สร้างกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้า 
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1) การบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเศรษฐกิจการค้าให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
2.2) จัดท าและพัฒนาเครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้าให้ถูกต้อง
และทันสมัยตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 
2.3) สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข้อมูล 

3.1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.2) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
3.3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากร 
3.4) สร้างความเป็นธรรม ขวัญก าลังใจ และบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน 
3.5) สร้างองค์ความรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นระบบ 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

แผนงานปี 
2564 

1. แผนงานพื นฐานด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ตัวชี วัด
เป้าหมาย
หน่วยงาน 

1. จ านวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่สามารถน าข้อมูลดา้นเศรษฐกิจ
การค้าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
20,000 ราย/ปี 
2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการดา้น
ข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือดา้น
เศรษฐกิจการค้าใน CLMVT  
จ านวน 1 เครือข่าย 
2. จ านวนบทวิเคราะหเ์ชิงวิชาการด้าน
เศรษฐกิจการค้าและแนวโน้ม
อุตสาหกรรมยคุใหม่ท่ีส่งผลต่อภาคธุรกิจ
ของกลุ่ม CLMVT จ านวน 2 เรื่อง 
 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่เห็นว่ายทุธศาสตร์ที่จดัท าเป็นประโยชน์ตอ่การค้า
ของประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล ร้อยละ 80 

1. จ านวนผู้ใช้งานระบบต้นแบบเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

ผลผลิต:/
โครงการ 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครฐั
และเอกชนน าไปใช้ประกอบการ
วางแผนธุรกิจ/จดัท านโยบายของ
หน่วยงาน 

โครงการยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถ
การแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกจิ
การค้าไทย 

โครงการเพิม่ความสามารถการ
แข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 

โครงการยกระดับผลิตภาพและพฒันา
ก าลังคนเพื่อสรา้งความสามารถในการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม 

ตัวชี วัดเชิง
ปริมาณ 

จ านวนบทวิเคราะห์ ความเห็น และ
ข้อเสนอแนะอย่างน้อย 18 เรื่อง 

จ านวนข้อเสนอแนวทางการประชุม 
CLMVT 1 ประเด็น/เรื่อง 

จ านวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
รองรับการปรบัตัวทางเศรษฐกิจ  
1 ประเด็น/เรื่อง 
 

การพัฒนาข้อมูล เครื่องช้ีวัด
เศรษฐกิจการค้า บทวิเคราะห์  
3 ประเด็น/เรื่อง 

1. จ านวนระบบเทคโนโลยีท่ีน ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ 
จ านวน 1 ระบบ 

ตัวชี วัดเชิง
คุณภาพ 

ร้อยละของบทวิเคราะห์ที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน/์ด าเนินการต่อ ร้อยละ 80 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- - - 

กิจกรรม จัดท า พัฒนา และเผยแพร่ข้อมลู
เศรษฐกิจการค้า 
 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การค้าระหว่างประเทศ 

การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์
ศักยภาพของสินค้า บริการสมัยใหม่ 

การพัฒนาข้อมูล/บทวิเคราะห ์
เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า 

ศึกษาและพัฒนาการใช้เทคโนโลย ี
Blockchain เพื่อตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้าเกษตร 
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แผนงานปี 
2565 

1. แผนงานพื นฐานเพ่ือสนับสนนุ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนั 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

โครงการ 1. โครงการบูรณาการระบบดัชนี
เศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 4 
2. โครงการจ้างท่ีปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. โครงการจัดท าระบบธรรมาภิบาล
ข้อมูลก าหนดชุดข้อมลูหลัก (Master 
Data Set) และนโยบายการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ระยะที่ 1  
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเวบ็ไซต ์
5. โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์
การค้าด้านทักษะดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การ
ปรับเปลีย่นไปสู่องค์กรดจิิทัล 4.0 
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายใต้แผนงาน
พื้นฐานฯ  

โครงการ CLMVT Forum และ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(Social Return on Investment: 
SROI) 

โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจบน 
ฐานรากไทย หลังโควิด 19 
 

1. โครงการเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแข่งขันทางการค้าธุรกิจ
บริการ (ฐานข้อมูลการค้าธรุกิจ
บริการโลจสิติกส์ ระยะที่ 2) 
2. โครงการพัฒนาเครื่องช้ีวัด
เศรษฐกิจการค้า 
3. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
การค้า ระยะที่ 5 
4. โครงการจัดซื้อข้อมูลส าคัญด้าน
เศรษฐกิจการค้า 2565 

โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain 
ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 3 

งบประมาณ  18,650,100 บาท 1,100,000 บาท 1,650,000 บาท 63,391,300 บาท  2,961,700 บาท  
หมายเหต ุ: ชื่อแผนงานเป็นไปตามการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ไม่รวมแผนงายรายจ่ายบุคลากร       
 
 

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564  


