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รายงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ความสำเร็จในการจัดทำนโยบาย หรือมาตรการ หรือยุทธศาสตร์ทางการค้า 
1.1 นโยบาย หรือมาตรการ หรือยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป  

1) แนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก 
2) การวิเคราะห์ตลาดและสินคา้ศักยภาพ เพ่ือรองรับสถานการณ์สงครามการค้าและการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ 
3) ประมาณการและกำหนดเป้าหมายการส่งออกปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางผลักดันการส่งออก  

เป้าหมายขั้นตน้ (50)  เป้าหมายมาตรฐาน (75)  เป้าหมายขั้นสูง (100)  ผลการดำเนินงาน  
เห ็นชอบโดยปลัดกระทรวง
พาณิชย์ และเสนอต่อ รมว. 
พณ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เสนอวาระในองค์คณะที่แต่งตั้งโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ข ึ ้นไป เช ่น คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนด้านการพาณชิย์ 
(กรอ.พณ.) ฯลฯ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

เสนอวาระในองค์คณะที ่แต่งตั้ง
โดยร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวง
พาณิชย์ขึ้นไป เช่น คณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการ
พาณิชย์ (กรอ.พณ.) ฯลฯ อย่าง
น้อย 2 เรื่อง 

เสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ได้ครบทั้ง 3 เรื่อง รวมถึงสามารถ เสนอวาระในคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พณ.) จำนวน 1 เรื่อง คือประมาณการ
และกำหนดเป้าหมายการส่งออกปี 2563 เพื ่อเป ็นแนวทางผลักดัน         
การส่งออก โดยเสนอในวาระการประชุมเพื่อพิจารณา กรอ.พาณิชย์ วันที่    
25 มีนาคม 2563 (“สินค้าและตลาดส่งออกที่ควรเร่งกำหนดแผนผลักดัน
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย”) 

1.2 ร้อยละความสำเร็จในการติดตามนโยบาย หรือมาตรการ หรือยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการในปี 2562 
เป้าหมายขั้นตน้ (50)  เป้าหมายมาตรฐาน (75)  เป้าหมายขั้นสูง (100)  ผลการดำเนินงาน  

จัดทำรายงานผลการติดตาม
โดยสร ุ ปความสำเร ็ จของ
นโยบายเสนอต ่อผ ู ้บร ิหาร
กระทรวงร้อยละ 80 (17 เรื่อง) 

จัดทำรายงานผลการติดตามโดย
สรุปความสำเร็จของนโยบายเสนอ
ต่อผู้บริหารกระทรวงร้อยละ 90 
(19 เรื่อง) 

จัดทำรายงานผลการติดตามโดย
สรุปความสำเรจ็ของนโยบายเสนอ
ต่อผู้บริหารกระทรวงร้อยละ 100 
(21 เรื่อง) 

ได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อติดตามนโยบาย 
หรือมาตรการ หรือยุทธศาสตร์ทางการค้าที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการ
ในปี 2562 จำนวนรวมมากกว่า 21 เรื ่อง (22 เรื ่อง) โดยได้หนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ประสานงานหน่วยงานในสังกัด พณ. ที่เกี่ยวข้อง ช่วยตอบ
แบบสอบถาม และนำมารวบรวมและวิเคราะห์จัดทำเป็นรายงานผล        
การติดตามโดยสรุปความสำเร็จของนโยบายเสนอต่อผู ้บริหารกระทรวง 
(ปลัดกระทรวงพาณิชย์) ได้สำเร็จ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 การพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และติดตามสภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัด 
เป้าหมายขั้นตน้ (50)  เป้าหมายมาตรฐาน (75)  เป้าหมายขั้นสูง (100)  ผลการดำเนินงาน  

คลังข้อมูล หรือ การเชื่อมโยง
ข ้อม ูล ท ี ่สามารถใช ้ในการ
วิเคราะห์เศรษฐกิจรายจังหวัด 

ได ้  Policy Dashboard สำหรั บ
ติดตามสภาวเศรษฐกิจรายจังหวัด 
Dashboard มีข้อมูลที่สามารถ 
แสดงผลระดับ Analytics 

ได ้  Policy Dashboard สำหรั บ
ติดตามสภาวเศรษฐกิจรายจังหวัด 
Dashboard มีข้อมูลที่สามารถ 
แสดงผลระด ับ  Pred ict ive 
Analytics และแสดงให้เห็นถึง
การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

พัฒนาระบบรายงานกำกับและติดตามนโยบายเศรษฐกิจการค้าระดับ
จังหวัด (Province policy Dashboard) โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 
1. ยืนยันการออกแบบหน้าจอ 
2. ออกแบบคลังข้อมูล (Data Warehouse Design & Integration Spec) 
3 .  พ ัฒน าคล ั ง ข ้ อม ู ล ต ามผลกา ร ออก แบบ  ( Data Warehouse 
Development) – จ ัดทำคล ังรวบรวมข้อม ูลได้ประมาณ 80% และ          
ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างเร่ิมสร้าง Dashboard ควบคู่กันไป  

ตัวช้ีวัดที่ 3 การพัฒนาระบบ Single Sign On เพื่อเชื่อมโยงการลงชื่อเข้าใช้งานระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการลงชื่อในครั้งเดียว  
เป้าหมายขั้นตน้ (50)  เป้าหมายมาตรฐาน (75)  เป้าหมายขั้นสูง (100)  ผลการดำเนินงาน  

เชื่อมโยงได้ร้อยละ 50 ของ
ระบบทั้งหมด 

เชื่อมโยงได้ร้อยละ 75 ของระบบ
ทั้งหมด 

เชื่อมโยงได้ร้อยละ 100 ของระบบ
ทั้งหมด 

เชื่อมโยงไดท้ั้งหมด 6 ระบบ ประกอบด้วย 
1.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    
2. ระบบจองห้องประชุม 
3. ระบบจองรถยนต์  
4. ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต  
5.ระบบประเมินผลตามยุทธศาสตร์ 
6. ระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (คิดค้า.com) 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน: CPI Worker (Comprehensive Method)  
เป้าหมายขั้นตน้ (50)  เป้าหมายมาตรฐาน (75)  เป้าหมายขั้นสูง (100)  ผลการดำเนินงาน  

โครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่าย
ของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ไม่น้อย
กว ่ า  7 หมวดส ินค ้าและ
บริการ 

-โครงสร้างน้ำหนักค่าใช้จ่ายของ
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ไม่น้อยกว่า 7 
หมวดสินค้าและบริการ 
-ราคาสินค้าและบริการที ่กลุ่ม
ผู้ใช้แรงงานบริโภคไม่น้อยกว่า 7 
หมวดสินค้าและบริการ 

- ดัชนีราคาผู ้บริโภคกลุ ่มผ ู ้ ใช้
แรงงาน ระดับประเทศ ภาคและ
จังหวัด เป็นรายเดือนและไตรมาส 
 - กระทรวงแรงงานนำไปใช้
ประโยชน์ในการพิจารณาปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค
กลุ่มแรงงานในระดับประเทศ (1 ชุด) ระดับภาค (5 ชุด) และระดับจังหวัด 
(74 ชุด และกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 ชุด) และได้นำเสนอผลต่อ
กระทรวงแรงงานเป็นที่เรียบร้อย   
 

 


