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คํานํา 
 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เปนการดําเนินการ

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

มาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น ซ่ึงตองสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภาและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เปนสวนราชการท่ีทําหนาท่ีดานการพัฒนายุทธศาสตร แปลงนโยบาย

ของกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร ประสานการบริหารราชการ และปฏิบัติงานท่ีอยูใน

อํานาจของกระทรวงในสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง และแผนปฏิบัติ

ราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย รวมท้ังใหมีความเหมาะสมกับสถานการณและบริบทของ

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ท้ังนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยนี้ 

จะเปนกรอบการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจรวมกันไปสูการผลักดันคาเปาหมาย

ของแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติรวมกัน 
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 ภาคผนวก  ข   ผังแสดงความสอดคลองเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ กับแผนปฏิบัติราชการรายป 
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แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ๑ 

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) 

ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
 

สวนที่ 1 บทสรุปผูบริหาร 

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของสาํนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย จัดทําข้ึนตาม

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2562 โดยดําเนินการตามแนวทางการจัดทําแผนระดับท่ี 3 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ    

และสังคมแหงชาติ (สศช.) ซ่ึงพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของ

กระทรวงพาณิชย และแผนอื่นที่เกี่ยวของของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยไดเชื่อมโยงนโยบาย

ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับบริบทของประเทศไทยในปจจุบันมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชยนําไปปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผล

ตามเปาหมายท่ีสอดคลองกับแผนระดับประเทศ รวมท้ังใชในการบริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีมุงเนน “เปนองคกรบูรณาการการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจการคาใหเติบโตอยางเขมแข็ง”  

สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

ประกอบดวย 

1. วิสัยทัศน 

“เปนองคกรบูรณาการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาใหเติบโตอยางเขมแข็ง”   

2. พันธกิจ 

1. บริหารและติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชยใหมี

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

2. ผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถ่ินใหเติบโตอยางตอเนื่อง 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล   

4. พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชยใหมีความเชี่ยวชาญและมีธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาและใชประโยชนจากสารสนเทศและฐานขอมูลการคาในการกําหนดนโยบาย

และการใหบริการ 

3. ประเด็นและเปาหมาย 

ประเด็นท่ี 1 พัฒนาและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย 

เปาหมายท่ี 1.1 เศรษฐกิจการคาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนระดับกระทรวง 

ตัวชี้วัดท่ี 1                   รอยละความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผน 

 ระดบักระทรวง (รอยละ) 

ตัวชี้วัดท่ี 2 แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย     

ถูกนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล (รอยละ) 
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ประเด็นท่ี 2 สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจการคาในสวนภูมิภาค 

เปาหมายท่ี 2.1 เศรษฐกิจทองถ่ินมีความหลากหลาย และขยายตัวอยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัดท่ี 1 มูลคาการคาสินคาและบริการในชุมชนท่ีไดรับการสงเสริม (ลานบาท) 

เปาหมายท่ี 2.2 ผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการอํานวยความสะดวก

และความเปนธรรมทางการคา 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละความพึงพอใจของประชาชน ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

ตอการใหบริการของหนวยงาน (รอยละ) 

ประเด็นท่ี 3 พัฒนาสูองคกรและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี 3.1 องคกรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน/รางวัล โดยหนวยงานกลาง (งาน) 

ตัวชี้วัดท่ี 2  รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค

ตามคานิยมของ สป. ตามเกณฑท่ีกําหนด (รอยละ) 

ตัวชี้วัดท่ี 3  รอยละของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ีผานการฝกอบรม/สัมมนา 

สามารถนําความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงานได (รอยละ) 

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของความผูกพันของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

(รอยละ)  

ตัวชี้วัดท่ี 5  คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (รอยละ) 

เปาหมาย 3.2 ประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ความพึงพอใจของผูใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศ

ของกระทรวงพาณิชย (รอยละ)  

ตัวชี้วัดท่ี 2  จํานวนกระบวนงานใหบริการท่ีไดรับการพัฒนาปรับเปลี่ยนใหเปน

ดิจิทัล (กระบวนงาน)



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ๓ 

สวนที่ ๒ ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 2560 

  2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 1)  

1) ยุทธศาสตรชาติท่ี 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก) 

  (1) เปาหมาย  

(1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม 

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

(1.2) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  

(2.1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการ

อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

2.1.1 การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับ 

แนวหนาของภูมิภาค 

2.1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 

(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมาย      

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

2.2.1 ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

2.2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาต ิ

2.2.3 ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ

ในทุกระดับ 

(2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย 

2.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย 

(2.5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก        

มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

2.5.1 ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม 

2.5.2 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

(2.6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.6.1 ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

2.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 
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(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

พัฒนาสูองคกรและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล โดยการ

พัฒนารูปแบบและชองทางการใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน     

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหสอดคลองตามมาตรฐานตางๆ รวมท้ัง 

พัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร พัฒนาองคความรูของบุคลากรในทุกมิติ ตลอดจนสงเสริม          

ใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และมีธรรมาภิบาล 

2) ยุทธศาสตรชาติท่ี 4 : ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

(1) เปาหมาย  

(1.1) กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เ พ่ิมโอกาส             

ใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร  

 (2.1) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี

2.1.1 กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัด         

ในมิติตางๆ 

(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจการคาในสวนภูมิภาค โดยการยกระดับการตลาด

สินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหเกษตรกรและผูประกอบการในชุมชน 

เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสงเสริมการคา

ชายแดนของกลุมจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจใหผูประกอบการ      

ในแตละกลุมจังหวัด  
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๒.2 แผนระดับที่ ๒ 

2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มีท้ังสิ้น ๒๓ ประเด็น

ซ่ึงผูกพันหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป งบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบท โดยแผนแมบทฯ ที ่เ กี ่ยวข องกับสําน ักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย มี 3 ประเด็น ดังนี้   

(1) ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (หลัก) 

(1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของ

ผูใชบริการ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ รูปแบบและชองทางการบริการ
ประชาชนท่ีตอบสนองความตองการและเปนท่ียอมรับของผูรับบริการ 
มีความสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส สอดคลองกับมาตรฐานสากล 

 (1.2) แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน 

• แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเ พ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ใหบริการประชาชน ผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการ

เชื่อมโยงหลายหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ 

รวมท้ังอํานวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการข้ันตอน        

การออกใบอนุญาตตาง ๆ การใหบริการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว

และสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาการใหบริการภาครัฐผ านการนํา เทคโนโลยีดิจิทั ล

มาประยุกตใช ต้ังแตตนจนจบกระบวนการ และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา

มีความรวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอย ลดขอจํากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนท่ีและตรวจสอบได ตามหลักการ

ออกแบบท่ีเปนสากล เพ่ือใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาล 

เกิดประโยชนสูงสุด 

3. ปรับวิธีการทํางาน จาก “การทํางานตามภารกิจท่ีกฎหมายกําหนด” 

เปน “การใหบริการ ท่ีใหความสําคัญกับผูรับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทํางานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการ

ภาครัฐท่ีมีคุณคาและไดมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทํางานดวยมือเปนการทํางานบนระบบดิจิทัล

ท้ังหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกรเดียว มีการ

พัฒนาบริการเดิมและสรางบริการใหมท่ีเปนพลวัตสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณและขับเคลื่อน       



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ๖ 

โดยความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผูใชบริการ และเปดโอกาสใหเสนอความเห็นตอการ

ดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก ทันสถานการณ 

• เปาหมายของแผนยอย 

 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบท     

ส งเสริมและพัฒนาการใช เทคโนโลยีดิจิ ทัล เพ่ิมประสิทธิภาพ         

การบูรณาการขอมูลดานเศรษฐกิจการพาณิชย รวมท้ังยกระดับ       

ความเชื่อม่ันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(1.3) แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

• แนวทางการพัฒนา 

1. จัดทํางบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ

หนวยงานท้ังในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพ้ืนท่ี และภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมายให

สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  

2. กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ท้ังในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจพ้ืนท่ี  

• เปาหมายของแผนยอย 

 หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบท     

พัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร โดยจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการกระทรวงพาณิชยและสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย        

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

(1.4) แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไป

ตามระบบคุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม

จริยธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการ     

ในการปฏิบัติงานมีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผล

และเลื่อนระดับตําแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมี

กลไกการปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนาใหกับบุคลากรภาครัฐ

ตามความรูความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยาย

และหมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพ่ือประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐ      

ทุกประเภทใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตาง ๆ อาทิ การจางงานท่ีมีลักษณะชั่วคราว   

ใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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2. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง 

มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหมๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติ

และกรอบความคิดในการทํางานเพื่อใหบริการประชาชนและอํานวยความสะดวกภาคเอกชน

และภาคประชาสังคมเพื่อประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท

การพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการ

เปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับ

ภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม และมีสํานึกในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต 

ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทํา

ที่ถูกตอง คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครอง

และปกปองบุคลากรภาครัฐท่ีกลายืดหยัดในการกระทําท่ีถูกตองและมีพฤติกรรมการปฏิบั ติงาน             

ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3. สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง

และเปนระบบ เพ่ือใหผูนําและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ มีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมท้ังระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนํา

หนวยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชนของสวนรวม เปนท้ังผูนําทางความรู

และความคิด ผลักดันภารกิจ นําการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางท่ีดีตอ

ผูรวมงานและตอสังคม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว  

• เปาหมายของแผนยอย 

 บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงม่ันและเปน

มืออาชีพ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบท     

สงเสริมบุคลากรใหมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตามคานิยมของ

องคกร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและองคความรู ของบุคลากร      

ในทุกมิติ เชน การคิดเชิงวิเคราะห การคิดเชิงกลยุทธ การคิด          

เชิงนวัตกรรม เปนตน 

(2) ประเด็นท่ี 16 เศรษฐกิจฐานราก (รอง) 

(2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เ ป าหมาย  : ร าย ได ขอ งประชากรกลุ ม ร าย ได น อย เ พ่ิม ข้ึน               

อยางกระจายและอยางตอเนื่อง 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

 สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนโดยพัฒนาศักยภาพผูมีรายไดนอย 

เกษตรกร และผูประกอบการชุมชนในการปรับตัวเขาสูธุรกิจยุคใหม พรอมท้ังขยายชองทางการตลาด 
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ยกระดับตลาดสินคาและผลิตภัณฑชุมชน สงเสริมเชื่อมโยงการคาของกลุมจังหวัดกับตางประเทศ 

ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมและกระจายรายไดใหกับเศรษฐกิจชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม 

(2.2)  แผนยอยการยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

• แนวทางการพัฒนา  

เสริมสรางองคความรูและพัฒนาทักษะใหกับกลุมผูมีรายไดนอย    

เพ่ือยกระดับสูการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยสรางโอกาสและการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรู      

ท้ังทางดานเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตลาด มีทักษะตาง ๆ ท่ีสอดคลอง

และจําเปนตอการยกระดับเปนผูประกอบการ 

• เปาหมายของแผนยอย 

ศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ิมข้ึน 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

พัฒนาทักษะและองคความรูแกผูประกอบการชุมชนในการปรับตัวสู

ธุรกิจรูปแบบใหมๆ พรอมท้ังขยายชองทางการตลาด 

 (3) ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 

   (3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 

• เปาหมาย : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ 

สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต ปฏิบัติงานดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

(3.2) แผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนา 

สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมี

ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส 

ถูกตอง เปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน การสรางธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร      

โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงาน

ภาครัฐ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส       

เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครอง ผูแจงเบาะแส 

• เปาหมายของแผนยอย  

ประชาชนมีวัฒนธรรม และพฤติกรรมซ่ือสัตยสุจริต 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

และมีธรรมาภิบาล ปองปรามการเกิดพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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2.2.2  (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

(ฉบับ ณ เดือนกันยายน 2565) 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 ไดกําหนดทิศทางและ

เปาหมายของการพัฒนาบนพ้ืนฐานของแนวคิดท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก (1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) การสรางความสามารถในการ “ลมแลว ลุกไว” (3) เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของ

สหประชาชาติและ (4) การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” มีเปาหมาย

หลักการพัฒนา 5 ประการ และเพื่อถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและ

เกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ไดกําหนดหมุดหมายในการพัฒนา จํานวน 13 

หมุดหมายการพัฒนา ภายใต 4 มิติ ซ่ึงสอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักของการพัฒนา โดยแตละ

หมุดหมายจะมีลักษณะเชิงบูรณาการครอบคลุมการพัฒนาตั้งแตในระดับตนน้ําจนถึงปลายน้ํา สนับสนุน      

และเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน ทําใหแตละหมุดหมายสามารถสนับสนุนเปาหมายหลักไดมากกวาหนึ่ง

เปาหมายหลัก ซ่ึงสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับเปาหมายหลักฯ              

2 ประการ และหมุดหมายการพัฒนา 2 หมุดหมายใน 2 มิติ ดังนี้ 

1) เปาหมายหลักการพัฒนา 

1.1 เปาหมายหลักท่ี 3 : การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม มุงลดความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในเชิงรายได พ้ืนท่ี ความม่ังค่ัง และการแขงขันของภาคธุรกิจ ดวยการ

สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสใหมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ พรอมท้ังเพ่ิมโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจใหเปดกวางและเปนธรรม  

1.2 เปาหมายหลักท่ี 5 : การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับ

การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม มุงสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาส

จากการเปนสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและกลไกทางสถาบันท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางและ

ระบบการบริหารงานของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  

2) หมุดหมายการพัฒนา และเปาหมายระดับหมุดหมาย 

มิติท่ี 2 มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  

หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

เปาหมายท่ี 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

มิติท่ี 4 มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

เปาหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐมีคุณภาพ เขาถึงได 
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวของ 

2.3.1 นโยบายรัฐบาล 

นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา โดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 

ใหทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผนดินท่ีรัฐบาลจะดําเนินการเพ่ือพัฒนาประเทศไทยใหกาวไปขางหนา

ดวยความม่ันคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความพรอม

ท่ีจะดําเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกรง และมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 

ควบคูไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี

นโยบายหลัก 12 ดาน เปนทิศทางการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลภายใตวิสัยทัศนในการขับเคลื่อน

ประเทศของรัฐบาล คือ “มุงม่ันใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวในศตวรรษท่ี 21” โดยสวนท่ี

เก่ียวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย มี 3 ดาน ดังนี้  

1) นโยบายท่ี 7 การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 

๗.๑ สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑชุมชน 

๗.๑.๑ สรางมูลคาเพ่ิมธุรกิจชุมชนผานอัตลักษณของพ้ืนท่ี 

7.2 สรางความเขมแข็งของชุมชน 

๗.2.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชน 

สวัสดิการชุมชน สาธารณสุขชุมชน ปาชุมชน ไมมีคา 

ทองเ ท่ียวชุมชน และสงเสริมการขยายตลาดออกสู

ตางประเทศ 

2) นโยบายท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑๑.๑ พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม 

๑๑.๓ พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน 

11.4 เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ 

๑๑.๕ สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือตอการทําธุรกิจและการใช

ชีวิตประจําวัน 

๑๑.๗.๑ ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ การอํานวยความ

สะดวก ตนทุนคาใชจาย กฎหมาย กฎ และระเบียบตางๆ 

ของภาครัฐ 

3) นโยบายท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

กระบวนการยุติธรรม 

๑๒.๑ แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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2.3.2 นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไดมีนโยบายและจุดเนน
สําคัญในการเรงพลิกฟนเศรษฐกิจและแกไขปญหาเศรษฐกิจการคาทั้งในและตางประเทศ 12 ดาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดแก (1) ประกันรายไดเกษตรกรและบริหารจัดการสินคาเกษตรสําคัญ 
(2) ลดภาระคาครองชีพ และกํากับดูแลราคาสินคาและบริการ (3) เกษตรผลิต พาณิชยตลาด โดยใช
ยุทธศาสตร “ตลาดนําการผลิต” (4) ผลักดันการใช Soft Power  (5) เรงรัดการสงออก รองรับ 
Megatrends  (6) ผลักดันการคาชายแดนและผานแดนเชิงรุก (7) เรงรัดการเจรจาการคาขยายโอกาส
ไทยไปตลาดโลก (8) เรงรัดการจดทะเบียนและใชประโยชนทรัพยสินทางปญญา (9) ยกระดับ SMEs และ 
Micro SMEs (10) กระตุนการคาออนไลน รองรับยุคดิจิทัล  (11) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจภาคบริการ 
และ (12) พัฒนางานบริการประชาชนท่ีสะดวกรวดเร็ว  
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2.3.3 แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย 

แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงพาณิชย มีวิสัยทัศน “เปนองคกร

หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาดวยการตลาด 5.0 ภายในป 2570” ประกอบดวย 4 ประเด็น 

และ 7 เปาหมาย โดยในสวนท่ีเก่ียวของกับสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย มี 2 ประเด็น 2 เปาหมาย 

5 แนวทาง ไดแก 

ประเด็นท่ี 1    พัฒนาศักยภาพทางการคาของเกษตรกรและผูประกอบการ 

เปาหมาย 1.1  เกษตรกรและผูประกอบการรายยอยในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น/

มูลคาการคาเพ่ิมข้ึน 

แนวทางท่ี 3   พัฒนาทักษะและองคความรูแกผูประกอบการชุมชนในการปรับตัวสู

ธุรกิจรูปแบบใหมๆ โดยการนําเทคโนโลยี นวัตกรรมมาประยุกตใช ในการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ 

การขยายชองทางการตลาด สรางภาพลักษณ และสรางเครือขาย รวมท้ังผสมผสานภูมิปญญา               

และความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนเพ่ือตอยอดเชิงพาณิชย  

ประเด็นท่ี 4    ยกระดับองคกรใหมีประสิทธิภาพและสงเสริมธรรมาภิบาล 

เปาหมาย 4.1  องคกรมีประสิทธิภาพและโปรงใส 

แนวทางท่ี 1    พัฒนาระบบและรูปแบบและชองทางการบริการประชาชนใหมี

ความสะดวก รวดเร็ว โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชตลอดกระบวนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/      

หลักสากล และยกระดับเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการบริการภาครัฐใหมีความทันสมัย 

สอดคลองกับสถานการณ มีธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ มุงสูรัฐบาลดิจิทัล “E-Government” รวมถึง   

การบูรณาการขอมูลท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน และการใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญสําหรับ  

การตัดสินใจ การกําหนดนโยบายหรือมาตรการ และการบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวทางท่ี 2  พัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร โดยจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และกํากับติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์   

ของแผนงานโครงการ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

แนวทางท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยรวมท้ังพัฒนาบุคลากรทุกระดับ      

ใหมีศักยภาพสูงและมีความพรอมสําหรับการตลาด 5.0 โดยมีระบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวง

พาณิชยใหมีศักยภาพสูง มีความรูความสามารถ และทักษะใหมๆ พรอมปฏิบัติงานในสภาพแวดลอมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังทักษะการคิดวิเคราะห การคิดเชิงกลยุทธ การปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลง เชน ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะสรางสรรคนวัตกรรม รวมท้ังไดรับการสงเสริม               

ใหมีความกาวหนาในสายงาน เพ่ือใหมีความผูกพันตอองคกร 

แนวทางท่ี 4   สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการและเจาหนาท่ีใหมีความ    

ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเปดเผย โปรงใส 

ถูกตอง เปนธรรม สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จัดทําคูมือกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

รวมท้ังสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต เพ่ือสงเสริม

การมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 
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สวนที่ ๓ สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566)  
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 

3.1 ภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ 

3.1.1  วิสัยทัศนของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

          “เปนองคกรบูรณาการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาใหเติบโตอยางเขมแข็ง”   

 

3.1.2  พันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

1. บริหารและติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชยใหมีผลสัมฤทธิ์ 

ตามเปาหมาย 

2. ผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถ่ินใหเติบโตอยางตอเนื่อง 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล   

4. พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชยใหมีความเชี่ยวชาญและมีธรรมาภิบาล 

5. พัฒนาและใชประโยชนจากสารสนเทศและฐานขอมูลการคาในการกําหนดนโยบายและ

การใหบริการ 

3.1.3  ประเด็นและเปาหมาย 

ประเด็นท่ี 1  พัฒนาและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย 

เปาหมายท่ี 1.1 เศรษฐกิจการคาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนระดับกระทรวง 

ประเด็นท่ี 2  สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจการคาในสวนภูมิภาค 

เปาหมายท่ี 2.1 เศรษฐกิจทองถ่ินมีความหลากหลาย และขยายตัวอยางตอเนื่อง 

เปาหมายท่ี 2.2 ผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการอํานวยความสะดวก

และความเปนธรรมทางการคา 

ประเด็นท่ี 3  พัฒนาสูองคกรและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี 3.1 องคกรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี 3.2 ประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการ 
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3.2 ประเด็นภายใตแผนปฏิบัติราชการรายป  

 3.2.1  ประเด็นท่ี 1 พัฒนาและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย 

เปาหมายท่ี 1.1  เศรษฐกิจการคาบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนระดับกระทรวง 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลปฐาน 

(2565) 

คาเปาหมาย  

(2565) 

1. รอยละความสําเร็จของการ

บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว

ในแผนระดับกระทรวง 

รอยละ 78 80 

2. แผนงาน/โครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงพาณิชยถูกนําไป

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล 

รอยละ 80 80 

 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและขับเคล่ือนภารกิจเชิงยุทธศาสตร โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย

และสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังกํากับติดตามผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

กระทรวงฯ เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ตลอดจนสื่อสารสรางการรับรูการดําเนินงานของกระทรวงพาณิชย  

แผนงาน/โครงการ 

1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ และขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ (กยผ.) 

2) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงพาณิชยและสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงพาณิชย (กยผ. / กตร.)   
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3.2.2  ประเด็นท่ี 2 สรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจการคาในสวนภูมิภาค 

เปาหมายท่ี 2.1  เศรษฐกิจทองถิ่นมีความหลากหลายและขยายตัวอยางตอเนื่อง 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลปฐาน  

(2565) 

คาเปาหมาย  

(2566) 

มูลคาการคาสินคาและบริการ 

ในชุมชนท่ีไดรับการสงเสริม 

ลานบาท 500 1,240 

แนวทางการพัฒนา 

1) ยกระดับการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน สรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑ 

โดยพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน และใชประโยชนจากระบบการคาสมัยใหม สงเสริมและพัฒนา

ชองทางการจําหนายสินคาเกษตร/ผลิตภัณฑชุมชนใหมีความหลากหลาย ตลอดจนสรางจุดเดนทางเศรษฐกิจของ

พ้ืนท่ีใหสอดคลองกับอัตลักษณ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ศักยภาพของพ้ืนท่ี รวมท้ังเชื่อมโยงและผลักดันสินคา

ทองถ่ินสูตลาดตางประเทศ 

2) พัฒนาศักยภาพและองคความรูใหกับเกษตรกรและผูประกอบการในชุมชน           

ใหสามารถปรับตัวสูธุรกิจรูปแบบใหม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเชื่อมโยงสินคาและบริการ 

เพ่ือสรางโอกาสและเครือขายทางการคาของผูประกอบการ ตลอดจนการบูรณาการความรวมมือในระดับตางๆ 

3) สงเสริมการคาชายแดนของกลุมจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบาน โดยเพ่ิมศักยภาพการ

เชื่อมโยงทางการคาตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน และสรางโอกาสทางการคาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน 

แผนงาน/โครงการ 

1) โครงการยกระดับการคาเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากภาคอีสานสู ศูนยกลาง

เศรษฐกิจลุมแมน้ําโขง (กบภ./สพจ.)  

2) โครงการยกระดับการคาเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสูสากล 

เชื่อมโยงการคาชายแดนและ EEC (กบภ./สพจ.)  

3) โครงการสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจฐานรากดวยเศรษฐกิจมูลคาสูง ภาคเหนือ  (กบภ./สพจ.)  

4) โครงการสงเสริมตลาดสินคาอัตลักษณและเพ่ิมขีดความสามารถทางการคา

เสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากภาคใต (กบภ./สพจ.)  

5) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต (กบภ./สพจ.) 

6) โครงการสงเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก           

กลุมจังหวัดภาคกลาง (กบภ./สพจ.) 

7) โครงการสรางทีม Salesman จังหวัดและสงเสริมสินคาอัตลักษณทองถิ่นไทย 

โกอินเตอร (กบภ./สพจ.) 

8) โครงการรวมคาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (กบภ./สพจ.) 
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เปาหมายท่ี  2.2  ผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการอํานวยความสะดวก 

    และความเปนธรรมทางการคา 

 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลปฐาน  

(2565) 

คาเปาหมาย 

(2566) 

ร อ ย ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

ประชาชน ผูรับบริการ/ผูมีสวนได 

สวนเสียตอการใหบริการของ

หนวยงาน 

รอยละ 85 90 

 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนารูปแบบและชองทางการใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี ใหมีความสะดวก รวดเร็ว 

หลากหลาย ครอบคลุมกลุมเปาหมาย สามารถอํานวยความสะดวกทางการคาอยางเบ็ดเสร็จ และลดการเขามา

ติดตอราชการของผูรับบริการ รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนและรองทุกขของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี    

แผนงาน/โครงการ  

1) สงเสริมและบริหารงานพาณิชยในสวนภูมิภาค (ภายใตผลผลิตการขับเคลื่อน          

งานพาณิชยภูมิภาค) (กบภ./สพจ.) 
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3.2.3  ประเด็นท่ี 3 พัฒนาสูองคกรและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี 3.1  องคกรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลปฐาน  

(2565) 

คาเปาหมาย 

(2566) 

1. จํานวนงานท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน/

รางวัล โดยหนวยงานกลาง  

งาน 12 12 

2. รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมมี

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมของ 

สป. ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รอยละ 70 75 

3. รอยละของบุคลากรกระทรวงพาณิชยท่ี

ผานการฝกอบรม/สัมมนา สามารถนํา

ความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงานได 

รอยละ 80 80 

4. รอยละของความผูกพันของบุคลากร

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  

รอยละ - 85 

5. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ 

รอยละ 85 85 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหสอดคลองตามมาตรฐานตางๆ เชน          

ศูนยราชการสะดวก (GECC) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รางวัลเลิศรัฐของสํานักงาน 

ก.พ.ร. รางวัลองคกรโปรงใสของสาํนักงาน ป.ป.ช. รางวัลศูนยขอมูลขาวสารของราชการโดดเดน เปนตน 

2) สงเสริมบุคลากรใหมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตามคานิยมของสํานักงานปลัด

กระทรวงฯ โดยสรางการรับรูเพ่ือใหบุคลากรมีการประพฤติตนและการปฏิบัติงานตามคานิยมและวัฒนธรรมองคกร  

3) พัฒนาศักยภาพและองคความรูของบุคลากรในทุกมิติ โดยสงเสริมและพัฒนาความรู 

ทักษะในการปฏิบัติงาน สมรรถนะท่ีจําเปน อาทิ ทักษะการคิดวิเคราะห การคิดเชิงกลยุทธ การคิดเชิงนวัตกรรม 

ภาษาตางประเทศ ทักษะดิจิทัล รวมท้ังกรอบความคิด (Mindset) ใหพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4) เสริมสรางความผูกพันของบุคลากร ใหมีขวัญ กําลังใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

มุงพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมีคุณภาพมากข้ึน รวมท้ังสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี เพ่ือใหเกิด

ความผูกพันตอองคกร 

5) สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และมีธรรมาภิบาล 

เพื่อปองปรามการเกิดพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

พรอมท้ังสนับสนุนใหบุคลากรเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต เฝาระวัง สอดสอง และแจงเบาะแส 

ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
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แผนงาน/โครงการ  

1) แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร (กพร.) 

2) แผนงานสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกร (กพร.) 

3) โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองคกรรองรับพาณิชยยุคใหม (สจบ.) 

4) โครงการเสริมสรางความผูกพันของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย (กบบ.) 

5) โครงการพัฒนาจิตสํานึกและความเขมแข็งของกลไกตอตานการทุจริตกระทรวงพาณิชย 

(ศปท.) 
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เปาหมายท่ี 3.2  ประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ ขอมูลปฐาน  

(2565) 

คาเปาหมาย 

(2566) 

1. ความพึงพอใจของผู ใช ระบบ

เทค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล แล ะข อ มู ล

สารสนเทศของกระทรวงพาณิชย 

รอยละ 85 90 

2. จํานวนกระบวนงานใหบริการท่ี

ไดร ับการพัฒนาปรับเปลี ่ยนให

เปนดิจิทัล 

กระบวนงาน 1 1 

 

แนวทางการพัฒนา 

1) สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ            

แกผูประกอบการและประชาชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว มีชองทางและรูปแบบการใหบริการท่ีหลากหลาย รวมท้ัง    

มีการบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค                 

และตางประเทศ  

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการขอมูลดานเศรษฐกิจการพาณิชย โดยพัฒนาขอมูล

สารสนเทศใหมีคุณภาพ ถูกตอง ไดมาตรฐาน และพรอมใชงานสามารถเชื่อมโยงขอมูลใหเกิดการวิเคราะห               

และประมวลผลขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐใหสอดคลองกับบริบทการพัฒนาอยาง

เปนปจจุบัน 

3) ยกระดับความเช่ือม่ันการใชเทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล

สมรรถนะสูงท่ีมีความนาเชื่อถือ และมีความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

แผนงาน/โครงการ  

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบใหบริการและการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย (ศทส.) 

 

 

3.3  ประมาณการวงเงินงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการ 

วงเงินงบประมาณโครงการ/การดําเนินงานภายใตแผนปฏิบัติราชการ  309.88    ลานบาท 
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สวนท่ี ๔  

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566)  

ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
 

 



  วิสัยทัศน์
   เป็นองค์กรบูรณาการการขับเคล่ือนเศรษฐกิจการค้าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง 

   พันธกิจ

   1. บริหารและติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ให้มีผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย

   2. ผลักดันการขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้องถ่ินให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง

   3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

   4. พัฒนาและยกระดับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้มีความเช่ียวชาญและมีธรรมาภิบาล

   5. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและฐานข้อมูลการค้าในการก าหนดนโยบายและการให้บริการ
   

65 65

ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผน
แม่บทย่อย 

(Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 13 
(หมุดหมาย)

นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติ
ราชการ พณ.

ประเด็นท่ี 1:  พัฒนาและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์

1.1 เศรษฐกิจการค้า
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ในแผนระดับกระทรวง

1. ร้อยละความส าเร็จของการ
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ใน
แผนระดับกระทรวง (ร้อยละ) 
(กยผ.)

78 - 6 20.2 13 11.1 ประเด็นท่ี 4
เป้าหมาย 

4.1 
แนวทาง 2

2. แผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
พาณิชย์ถูกน าไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิผล (ร้อยละ) (กยผ.)

80

 - จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ และขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติ 
(กยผ.)
 - ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ
กระทรวงพาณิชย์และ สป. (กยผ. / กตร.)

-

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง ผลผลิต/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

งปม. (ล้านบาท)

66

ค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

1. พัฒนาและขับเคล่ือนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ โดย
จัดท าแผน
ปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์และส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
 รวมท้ังก ากับติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ เพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนส่ือสารสร้างการรับรู้
การด าเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ (กยผ. / กตร.)

66

80

80
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65 65

ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผน
แม่บทย่อย 

(Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 13 
(หมุดหมาย)

นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติ
ราชการ พณ.เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง ผลผลิต/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

งปม. (ล้านบาท)

66

ค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

66

ประเด็นท่ี 2: สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจการค้าในส่วนภูมิภาค

1. โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาค
อีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขง

- 4 16.1 8 7.1.1 /
7.2.2

2. โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาค
ตะวันออกสู่สากล เช่ือมโยงการค้าชายแดนและ EEC

-

3. โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจ
มูลค่าสูง ภาคเหนือ

-

4. โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้

-

5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ชายแดนภาคใต้

-

6. โครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

-

7. โครงการร่วมค้าเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 22.92

8. โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริม
สินค้าอัตลักษณ์ท้องถ่ินไทยโกอินเตอร์

-

85 32.06 6 20.1 13 11

35.52

14.62

19.68

ประเด็นท่ี 1 
เป้าหมายท่ี 

1.1 
แนวทาง 3

ประเด็นท่ี 4 
เป้าหมายท่ี 

4.1 
แนวทาง 1

ผลผลิต การขับเคล่ือนงานพาณิชย์ภูมิภาค (กิจกรรม: ส่งเสริม
และบริหารงานพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค)

18.86

7.86

3.89

29.86

32.061. พัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการประชาชน
ในพ้ืนท่ี ให้มีความสะดวก รวดเร็ว หลากหลาย ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย สามารถอ านวยความสะดวกทางการค้า
อย่างเบ็ดเสร็จ และลดการเข้ามาติดต่อราชการของ
ผู้รับบริการ รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เร่ืองร้องเรียนและร้องทุกข์ของประชาชนในพ้ืนท่ี           
                                                                   
                                                                   

2.2 ผู้ประกอบการและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
การอ านวยความสะดวก
และความเป็นธรรมทาง
การค้า

2.1 เศรษฐกิจท้องถ่ินมี
ความหลากหลายและ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง

1. มูลค่าการค้าสินค้าและ
บริการในชุมชนท่ีได้รับการ
ส่งเสริม (ล้านบาท) (กบภ. / 
สพจ.)

1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชน ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของ
หน่วยงาน (ร้อยละ) (กบภ. /
สพจ.)

90

38.90

500 1. ยกระดับการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริการให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบ
การค้าสมัยใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าเกษตร/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลาย 
ตลอดจนสร้างจุดเด่นทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ศักยภาพของ
พ้ืนท่ี รวมท้ังเช่ือมโยงและผลักดันสินค้าท้องถ่ินสู่ตลาด
ต่างประเทศ
2. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในชุมชน ให้สามารถปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
เช่ือมโยงสินค้าและบริการ เพ่ือสร้างโอกาสและเครือข่าย
ทางการค้าของผู้ประกอบการ ตลอดจนการบูรณาการ
ความร่วมมือในระดับต่างๆ
3. ส่งเสริมการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยเพ่ิมศักยภาพการเช่ือมโยงทางการค้าตาม
แนวพ้ืนท่ีชายแดน และสร้างโอกาสทางการค้าในเขต
เศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน

   1,240
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65 65

ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผน
แม่บทย่อย 

(Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 13 
(หมุดหมาย)

นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติ
ราชการ พณ.เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง ผลผลิต/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

งปม. (ล้านบาท)

66

ค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

66

ประเด็นท่ี 3:  พัฒนาสู่องค์กรและบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล

12      12 แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร (กพร.) - 6 20.5 13 11.1 /
11.5

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ตามค่านิยมของ สป. 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ) 
(กพร.)

70 2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตาม
ค่านิยมของส านักงานปลัดกระทรวงฯ โดยสร้างการรับรู้
เพ่ือให้บุคลากรมีการประพฤติตนและการปฏิบัติงานตาม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (กพร.)

แผนงานส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (กพร.) - 6 20.5 13 11.5 ประเด็นท่ี 4 
เป้าหมายท่ี 

4.1 
แนวทาง 3

3. ร้อยละของบุคลากร
กระทรวงพาณิชย์ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรม/สัมมนา สามารถน า
ความรู้และทักษะไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ (ร้อยละ) (สจบ.)

80 3. พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรในทุกมิติ 
โดยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 
สมรรถนะท่ีจ าเป็น อาทิ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิด
เชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงนวัตกรรม ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
ดิจิทัล รวมท้ังกรอบความคิด (Mindset) ให้พร้อมรองรับ
การเปล่ียนแปลง (สจบ.)

โครงการการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพองค์กรรองรับ
พาณิชย์ยุคใหม่ (สจบ.)

9.49 6 20.5 13 11.1 /
11.5

ประเด็นท่ี 4 
เป้าหมายท่ี 

4.1 
แนวทาง 3

4. ร้อยละของความผูกพันของ
บุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ร้อยละ) 
(กบบ.)

 - 4. เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ให้มีขวัญ ก าลังใจ
 และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มุ่งพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานให้มีคุณภาพมากข้ึน รวมท้ังส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี เพ่ือให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์กร (กบบ.)

โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (กบบ.)

- 6 20.5 13 11.1 /
11.5

ประเด็นท่ี 4 
เป้าหมายท่ี 

4.1 
แนวทาง 3

5. คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ร้อยละ) (ศปท.)

85 5. ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล เพ่ือป้องปราม
การเกิดพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมท้ังสนับสนุนให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
เฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแส ป้องกันไม่ให้เกิดการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (ศปท.)

โครงการพัฒนาจิตส านึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการ
ทุจริตกระทรวงพาณิชย์ (ศปท.)

0.63 6 21.1 13 11.5 /
12.1

ประเด็นท่ี 4 
เป้าหมายท่ี 

4.1 
แนวทาง 4

17.17

-

1.29

ประเด็นท่ี 4 
เป้าหมายท่ี 

4.1 
แนวทาง 1

-

-75

80

85

85

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
รางวัลเลิศรัฐของส านักงาน ก.พ.ร. รางวัลองค์กรโปร่งใส
ของส านักงาน ป.ป.ช. รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการโดดเด่น เป็นต้น (กพร.)

3.1 องค์กรและบุคลากร
มีขีดความสามารถสูง
และมีธรรมาภิบาล

1. จ านวนงานท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน/รางวัล โดย
หน่วยงานกลาง (งาน) (กพร.)
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65 65

ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผน
แม่บทย่อย 

(Y1)

ร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 13 
(หมุดหมาย)

นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติ
ราชการ พณ.เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง ผลผลิต/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

งปม. (ล้านบาท)

66

ค่าเป้าหมาย ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

66

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล
สารสนเทศของกระทรวง
พาณิชย์ (ร้อยละ) (ศทส.)

85 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงาน
ของกระทรวงพาณิชย์ (ศทส. / กก. / กตร. / กพร.)
(งบฯ รวม 90.13 ลบ.)

6 20.1 13 11.1 /
11.3 /
11.4 /
 11.7.1

ประเด็นท่ี 4 
เป้าหมายท่ี 

4.1 
แนวทาง 1

2. จ านวนกระบวนงาน
ให้บริการท่ีได้รับการพัฒนา
ปรับเปล่ียนให้เป็นดิจิทัล 
(กระบวนงาน) (ศทส.)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบให้บริการและการบริหารงาน
ของกระทรวงพาณิชย์ (ศทส. / กก. / กตร. / กพร.)
   - พัฒนาระบบข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย 
(ศทส.)

82.79

 

7.34

1

90 1. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและ
ประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีช่องทางและ
รูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลาย รวมท้ังมีการบูรณาการ
ระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ โดยพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพ 
ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และพร้อมใช้งานสามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลให้เกิดการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริการภาครัฐให้
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบัน
3. ยกระดับความเช่ือม่ันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดย
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูงท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ และมีความม่ันคงปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ประชาชนและภาค
ธุรกิจได้รับบริการท่ีมี
คุณภาพตรงตามความ
ต้องการ

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 24



แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566) ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

การวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวกับสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์ -1-  
 

การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ (SWOT Analysis) เป็นการประเมินจากจุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน (Internal Factors) และการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก (External Factors) ที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจการค้า  

 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ( Internal Factors) โดยใช้

หลักการ The McKinsey 7S Framework ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ใน 7 มิติ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ รูปแบบ   
การบริหารจัดการ ทักษะ ระบบการท างาน ค่านิยมร่วม และบุคลากร ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 

1. Structure (โครงสร้างองค์กร) 

• องค์กรมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ
ส าคัญของกระทรวงพาณิชย์ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งใน
ส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ 

• องค์กรมีโครงสร้างและระบบงานชัดเจน และเป็น
ศูนย์กลางในการติดต่อและประสานงานระดับ
นโยบายกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

• องค์กรมีเครือข่ายการท างานที่มีความหลากหลาย 
ครอบคลุม ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ต่างประเทศ อันประกอบด้วยพันธมิตรภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ที่เป็นกลไก
ความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนภารกิจ 
 

• บทบาทของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ในการ
เป็นหน่วยบูรณาการงานของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ยังมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ   
 

2. Strategy (กลยุทธ์องค์กร) 

• องค์กรมีกรอบนโยบายในการปฏิบัติภารกิจที่
ชัดเจน เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• องค์กรและนโยบายของผู้บริหารพร้อมปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงพลวัตรต่าง ๆ เช่น 
เศรษฐกิจดิจิทัล การขยายตัวของภาคบริการ 
 

• องค์กรยังไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจที่ ได้
ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

• องค์กรยังไม่มีการวิ เคราะห์ความเสี่ยงในกรณี            
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติราชการ 
หรือผลกระทบจากการด าเนินงานตามกลยุทธ์  
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Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 

3. Style (รูปแบบการบริหารจัดการ) 

• องค์กรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
หลายด้าน เช่น ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร 

• ผู้บริหารระดับสู งให้ความส าคัญกับการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร 

• องค์กรมีระบบการบริหารจัดการเป็นขั้นตอน
ชัดเจน 
 

• องค์กรยังน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรยังไม่เต็มประสิทธิภาพ และขาด
การสร้ างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ กร             
ให้สอดคล้องกับบริบทภายนอกที่เปลี่ยนแปลง 

• การบริหารงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรยังมี
ลักษณะแยกส่วนและขาดการบูรณาการร่วมกัน 
ร วมทั้ ง รู ปแบบการสื่ อสารระหว่ างหน่ วยงาน            
ตามขั้นตอนระบบราชการใช้เวลานานเกิดความล่าช้า 

4. Skills (ทักษะ) 

• บุคลากรมีองค์ความรู้ พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในงาน
ภายใต้ความรับผิดชอบ 

• บุคลากรมีทักษะด้านการประสานงาน การรวบรวม
และประมวลผลข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง หน่วยงานใน
ภูมิภาคและต่างประเทศ 

• บุคลากรในสังกัดขาดการฝึกอบรมทักษะ สมรรถนะ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ 

• ความพร้อมของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ประกอบการปฏิบัติงาน เช่น การใช้โปรแกรมต่างๆ 
เพ่ือสื่อสารและท างานร่วมกัน  

• ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตช่วง 5 ปีข้างหน้า 

5. System (ระบบการท างาน) 

• องค์กรมีฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าที่สามารถ
น ามาวิ เคราะห์ ใช้ประโยชน์  และมีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่าง
ครอบคลุม 

• องค์กรมีการพัฒนาระบบงานดิจิทัลเพ่ือใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในด้ านต่ างๆ ส าหรับใช้
ประกอบการปฏิบัติงาน 

• สภาพแวดล้อมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ปริมาณเพียงพอและมีประสิทธิภาพส าหรับการ
ปฏิบัติงาน  

• ข้อจ ากัดด้านอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน     
นอกสถานที่ของบุคลากรอาจยังไม่เพียงพอ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบ
เครือข่าย และข้อจ ากัดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 

• ระบบการท างานขององค์กรยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง อาทิ ไม่มีระบบคลาวด์ 
หรือระบบแชร์ไฟล์ ไม่มีความพร้อมของระบบและ
โปรแกรมเพ่ือการสื่อสารและท างานร่วมกัน  

• ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีมีลักษณะที่ซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วท าให้องค์กรและบุคลากรต้อง
ปรับตัวและรู้เท่าทันตลอดเวลา 
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Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 

• ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางสามารถ
สื่อสารกับบุคลากรใน 76 จังหวัดได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง ผ่านระบบ Web Conference ซึ่งได้รับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการ
สื่อสารสูง  

6. Shared Value (ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร) 

• องค์กรมีการก าหนดค่านิยมขององค์กรที่ชัดเจน  

• ผู้บริหารและบุคลากรมีค่านิยมการท างานที่เน้น
ความโปร่งใส เพ่ือป้องกันและลดโอกาสการเกิด
ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงาน 

• การสื่อสารค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมของ
องค์กรยังไม่มีความต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  

• องค์กรไม่มีวัฒนธรรมการท างานแบบการระดม
ความคิด (Brainstorm) และการถกเถียงปัญหา 
(Discuss) 

• การผลักดันให้องค์กรเป็นหน่วยงานคุณธรรม        
ยังไม่ทั่วถึง 

7. Staff (บุคลากร) 

• องค์กรมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการค้า
การพาณิชย์ประจ าการอยู่ทั้ ง ในส่ วนกลาง 
ภูมิภาค และต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
ท างานจาก Local สู่ Global  

• บุคลากรพร้อมรับการพัฒนาและมีศักยภาพ           
ในการด าเนินการตามนโยบายในรูปแบบที่
หลากหลาย 

• องค์กรมีการปรับเปลี่ยนบทบาททูตพาณิชย์เป็น
เซลส์แมนประเทศ พาณิชย์จังหวัดเป็นเซลส์แมน
จังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับ
พ้ืนที่และต่างประเทศ 

• ส านักงานพาณิชย์จังหวัดมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ
ท้องถิ่น 

 

• การบริหารงานบุคลากรขององค์กรยังไม่เอ้ือต่อการ
สร้ างขวัญและก าลั ง ใจ  ส่ งผลให้บุคลากรขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและขาดความผูกพัน
ภายในองค์กร  

• ระบบการวางแผนก าลังคนขององค์กรยังไม่ได้มี
การบู รณาการอย่ าง เป็นรูปธรรม  และระบบ
ความก้าวหน้ายังไม่ชัดเจน ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถ
บริหารก าลังคนที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

• องค์กรไม่มีระบบพ่ีเลี้ยงในการท างาน (Mentoring) 
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Individual 
Development Plan) ระบบการวางแผนทดแทน
ต าแหน่ง (Succession Plan) ที่มีความชัดเจน  

• บุคลากรยั งขาดความรู้ ค ว าม เชี่ ย วชาญด้ าน
กฎระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ และข้อบังคับ      
ในการปฏิบัติงาน 
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2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีผลต่อการค้า  โดยพิจารณา         
ใน 6 มิติหลัก ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม            
และกฎหมาย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

1. Politics (การเมือง/นโยบาย) 

• รัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศท่ีชัดเจน อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร                        
การยกระดับประเทศด้วยนวัตกรรมและขับเคลื่อน
ประเทศด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 
การส่งเสริมภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ      
ต ลอดจนกา รล งทุ น ใน โ ค ร งส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น            
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและการ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านสู่การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาคและ
จุลภาค 

• รัฐบาลส่งเสริมการสร้างกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ อาทิ เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในลักษณะข้อตกลง      
ทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและสร้างโอกาสอันดีจากความสัมพันธ์     
ที่แนบแน่น 

• รัฐบาลมีการจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 เพ่ือให้ประเทศสามารถกลับสู่
ระดับการพัฒนาก่อนการระบาด และยกระดับการ
พัฒนาประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ   
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

• ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ ความคิดเห็น  
ที่ แ ตกต่ า ง ข อ งป ร ะช าชนภ าย ในปร ะ เ ท ศ             
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์ระดับชาติที่ได้ก าหนดไว้ 

• ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้าน
และอาเซียน อาจส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน
และการค้าระหว่างไทย-อาเซียน 

• การก าหนดเป้าหมายของนโยบายขาดการ มี      
ส่วนร่วมของภาคประชาชน  
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2. Economic (เศรษฐกิจ) 

• การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
อาทิ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก 
(APEC) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  (ASEAN) ความตกลงการค้าเสรี  (FTA) 
กรอบความร่วมมือ RCEP ซึ่งเป็นโอกาสส าหรับ
ผู้ประกอบการของไทยในการลดอุปสรรคทางการค้า 
สร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ เพ่ิมมูลค่าและ
โอกาสการส่งออกระหว่างประเทศสมาชิก 

• การเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
(CLMV) เป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการระดับ
ท้องถิ่นของไทย ในการขยายตลาดสินค้าและ
บริการไทย บริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมการ
ด าเนินธุรกิจไทยในประเทศเพ่ือนบ้าน 

• ประเทศไทยมีความได้เปรียบในต าแหน่งที่ตั้งที่เป็น
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค และ
เป็นประตูสู่เอเชีย 

• ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลก สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้มาก และรัฐบาลยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงโอกาสทางการค้า
ให้กับผู้ประกอบการฐานรากและชุมชนได้  

• ประเทศไทยมีทรัพยากรที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และมีสินค้าเกษตรที่สามารถน ามาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ เช่น สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น     
พืชสมุนไพร รวมถึงสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์  

• นโยบายของรัฐบาลที่ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ ให้เข้ามา
ลงทุนในประเทศ เป็นโอกาสที่ SMEs ท้องถิ่นจะเชื่อมโยง
ธุรกิจเข้ากับ Global Supply Chain ได้ง่ายมากขึ้น 

• ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจากปัจจัยต่างๆ 
อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ ามัน ความขัดแย้ง
ทางการค้าระหว่างมหาอ านาจ ภาวะสงคราม 
ส่ งผลต่อ เสถียรภาพทาง เศรษฐกิจของ ไทย      
หลายด้าน เช่น ต้นทุนการผลิต ราคาสินค้า         
ค่าครองชีพ และการส่งออก  

• สินค้าเกษตรมักประสบปัญหาราคา ปริมาณ
ผลผลิตมีความผันผวน และได้รับผลกระทบจาก  
ภัยธรรมชาติ 

• ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการกระจาย
ความเจริญเติบโต และการเข้าถึงเทคโนโลยี ส่งผล
ให้ระดับการพัฒนาและการส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่น  
ในบาง พ้ืนที่ ป ระสบความส า เ ร็ จน้ อยกว่ าที่
คาดหมาย 

• นโยบายกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศของ
รั ฐบาลส่ วนหนึ่ ง ถู กมองว่ า ในที่ สุ ด เป็ น การ          
เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ 

• การขยายตัวของนายทุนรายใหญ่ในธุรกิจต่างๆ 
อาท ิModern Trade, e-Commerce ส่งผลกระทบ
ต่อช่องทางการซื้อขายของผู้บริโภค และการ
ด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและวิถีการค้า
แบบดั้งเดิม  

• ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ต้องพ่ึงการส่งออก 
มีต้นทุนด้านโลจิสติกส์สูง การคมนาคมยังไม่มีการ
เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ ทั้งการเคลื่อนย้าย
บุคคลและสินค้า 

• สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ส่งผล
กระทบรุนแรงต่อภาคส่วนหลักที่มีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจไทย ทั้งการค้าภายในประเทศและการค้า
ต่างประเทศ รวมถึง ภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
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• แนวโน้มการเติบโตของผู้ผลิตท้องถิ่น (Local 
Brand) สินค้าเฮาส์แบรนด์ เนื่องจากผู้บริโภคเน้น
ตลาดท้องถิ่นมากขึ้น  

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการ
สามารถมองหาโอกาสจากพฤติกรรมการใช้ดิจิทัล 
เทคโนโลยีของผู้บริโภค อาทิ เทคโนโลยี Virtual 
Reality เพ่ือสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล โดยไม่
ต้ อ ง มี  Personal touch กั บ พ นั ก ง า น  เ ช่ น         
กลุ่มสินค้าเครื่องส าอางและแฟชั่น โดยการจัดท า 
Application ส าหรับลองเครื่องส าอาง ลองเสื้อผ้า  

การค้า เช่น การท่องเที่ยว และการลงทุน อัตรา
การว่างงานเพ่ิมสูงขึ้น ความเสี่ยงในการปิดกิจการ
โดยเฉพาะ SMEs ตลอดจนจ านวนและความ
รุนแรงของปัญหาความยากจนเพิ่มสูงขึ้น 

3. Social (สังคมและวัฒนธรรม) 

• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น กระแสรัก
สุขภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเข้าสู่สังคมเมือง เป็นโอกาสในการ
ขยายตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม อาทิ เกษตรอินทรีย์ 
สินค้าเพ่ือสุขภาพ สินค้านวัตกรรมที่ เกี่ยวกับ         
ผู้สูงวัย และธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่อง 

• ความโดดเด่นด้ านอัตลั กษณ์และวัฒนธรรม          
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย สามารถสร้างสรรค์
คุณค่ าทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งความแตกต่ างด้ าน
วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค สามารถสร้างโอกาส ทาง
การค้าให้กับผู้ประกอบการระดับฐานรากได้ 

• การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payments) 
ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรม 
การใช้เงินสดของประชาชนผ่านสื่อกลางการช าระ
เงิน เช่น บัตรเครดิตและบัตรเดบิต การโอนและ
ช าระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่และเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้เกิดปัญหาขาดแคลน 
แรงงานรุ่นใหม่ในตลาดแรงงาน รวมทั้งปัญหาการ
ปรับตัวสู่การด ารงชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมทาง
เทคโนโลยีใหม่ๆ ของผู้สูงอายุ 

• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
อาจส่งผลให้คนวัยท างานย้ายกลับไปประกอบ
อาชีพในถิ่นก าเนิดมากขึ้น 

• ผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการช าระเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประชาชนเปิดรับ 
cashless payments อาจส่งผลต่อความพร้อม
ของการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงเมื่อไทยเข้าสู่
สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 

• การเผชิญกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจน
ความยืดเยื้อของการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายต่างๆ ของ
รัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศ 
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4. Environment (สิ่งแวดล้อม) 

• รั ฐ บ าลก า หนด ให้  BCG Model เ ป็ น โ ม เ ดล
เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สี เ ขี ย ว  ( Green 
Economy) เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือสร้างความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม 
สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน 
และยกระดับรายได้ประชากร 

• ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
สินค้าเกษตรพ้ืนถิ่น เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสินค้า
เกษตรอินทรีย์ผลิตไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย    
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• ผลจากการล็อคดาวน์และการจ ากัดการเดินทาง
ของประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ส่งผลให้
ป ริ ม าณการปล่ อยก๊ า ซ เ รื อนกร ะจกล ดล ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า สัตว์ทะเล 
ปะการัง ได้รับการฟื้นฟู 

• เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าไทยยังไม่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

• กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการพัฒนาสินค้า
และบริการในปัจจุบัน อาทิ การลดละเลิกใช้       
บรรจุภัณฑ์พลาสติก การน ากลับมาใช้ใหม่ ท าให้
ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการปรับตัวเพ่ือรองรับ
กระแสรักษ์โลกมากขึ้น  

• ผลกระทบจากภาวะโลกร้ อนและปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อม อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ ความเสื่อมโทรม
ข อ ง ท รั พ ย า ก ร ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝั่ ง                  
ความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ าจืดและสารพิษตกค้าง
ในอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อศักยภาพ      
ในการผลิตสินค้าเกษตร 

5. Technology (เทคโนโลยี) 

• กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี ไดก้่อให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
ส า คั ญ ต่ า ง ๆ  ขอ ง โ ลก  อ าทิ  e-Commerce,           
e-Payment, FinTech ซึ่ ง เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว โ ล ก แล ะ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว   

• ประชากรรุ่นใหม่ของไทยสนใจและพร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  และสามารถ
ปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น 

• การปรับช่องทางการขายจาก Offline to Online มาก
ขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่มีแต่ช่องทางออฟไลน์ เช่น การใช้
ประโยชน์จาก Social Media การขยายแพลตฟอร์ม 

• การใช้เทคโนโลยีในการขยายธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจ
รูปแบบใหม่ มีความอ่อนไหวต่อการคุกคามความ
ปลอดภัยของข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

• การน านวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังอยู่ในวงจ ากัด ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากผู้ประกอบการมีข้อจ ากัดเรื่องการเข้าถึง
แหล่งทุน 

• ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคยังไม่สามารถเข้าถึง
ช่องทางการตลาดออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจ
เกิดจากความไม่พร้อม/ไม่มีองค์ความรู้ ด้ าน
เทคโนโลยีที่เพียงพอ 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ์ -8-  
 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

Social Media ของธุรกิจท าให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคได้มากขึ้น  

• การก้าวเข้ าสู่ ยุค Digital Economy ก่อให้ เกิด
โอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ อาทิ การค้า
ออนไลน์  ธุ รกิจบริการ ธุ รกิจขนส่ ง  บริการ
วิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจบันเทิงรูปแบบใหม่ เป็นต้น 

• ความก้ าวหน้ าของ เทคโนโลยีทางการวิ จั ย          
และการผลิตต่อแนวโน้มรักสุขภาพในกระแส    
การเลือกรับประทานอาหารที่ท าจากโปรตีน     
ของพืช (Plant-based Food) 

• สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 
กระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี
รวดเร็วมากขึ้น จึงท าให้ทุกภาคส่วนจ าเป็นต้อง   
เร่งปรับตัว เช่น การเข้าถึงสังคมออนไลน์ การปรับ
โมเดลเชิงธุรกิจตามพฤติกรรมผู้บริโภค 

• ผู้ประกอบการ/เกษตรกรบางส่วนยังขาดความพร้อม
ในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น ขาดแหล่งทุน 
ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี  ส่งผลให้ไม่สามารถ
ยกระดับและปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานสากล 

• เกษตรกร/ประชาชนที่มีรายได้น้อยในพ้ืนที่ห่างไกล
อาจมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลที่เผยแพร่ทาง  
สื่อสังคมออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต ท าให้ยังคงต้อง
ใช้ กระบวนการถ่ ายทอดข้ อมู ลแบบดั้ ง เดิม                
(เช่น จดหมาย หนังสือ ติดประกาศ การลงพ้ืนที่
ของบุคลากร) ต่อไป 

6. Legal (กฎหมาย) 

• กระทรวงพาณิชย์มีกฎหมายในความรับผิดชอบ 
อาทิ พรบ. การส่งออกไปนอกและการน าเข้ามา           
ใ น ร า ช อ า ณ า จั ก ร ซึ่ ง สิ น ค้ า  พ . ศ .  2522               
พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
พรบ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 ที่ครอบคลุมกับภารกิจหลักของกระทรวงฯ 
สามารถใช้เป็นกลไกและเครื่องมือในการก ากับ
ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการได ้

• การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่เอ้ือ
ต่อการด าเนินธุรกิจ/ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
หรือบริบทปัจจุบันของประเทศ ต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการนาน เนื่องจากประกอบด้วยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลายกลุ่ม 

• ปั ญ ห า อั ต ร า ก า ลั ง ที่ ไ ม่ เ พี ย ง พ อ  มี ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย อาจเกิด
ข้อบกพร่องในกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ   
และประเมินผลการใช้บังคับกฎหมายได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ผังแสดงความสอดคลองเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ 

กับแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. 2566)  

ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 



ยทุธศาสตรช์าติ
(2 ประเด็น)

แผนแมบ่ท
(3ประเด็น) 21. การตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

เป้าหมาย
แผนแมบ่ท

ประเทศไทยปลอดการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

ตวัชวีดั
แผนแมบ่ท

 ดชันกีารรับรูก้ารทจุรติของประเทศไทยอยูใ่นอนัดบั 1
 ใน 43 และ/หรอืไดค้ะแนนไมต่ํากวา่ 57 คะแนน

แผนแมบ่ท
ยอ่ย/แนวทาง

20.2 การบรหิารจดัการการเงนิการคลงั 20.5 การสรา้งและพฒันาบคุลากรภาครฐั 21.1 การป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

เป้าหมาย
แผนแมบ่ทยอ่ย

20.2 หน่วยงานภาครัฐบรรลผุลสมัฤทธติาม
เป้าหมายยทุธศาสตรช์าติ

20.5 บคุลากรภาครัฐยดึคา่นยิมในการทํางานเพอื
ประชาชน ยดึหลกัคณุธรรมจรยิธรรม มจีติสํานกึ 

มคีวามสามารถสงู มุง่มันและเป็นมอือาชพี

21.1.1 ประชาชนมวีฒันธรรมและพฤตกิรรมซอืสตัย์
สจุรติ

ตวัชวีดั
แผนแมบ่ทยอ่ย

20.2 รอ้ยละ 50 ของโครงการทไีดร้ับงบประมาณ
มผีลสมัฤทธติอ่เป้าหมาย

ยทุธศาสตรช์าติ

20.5.1 ดชันคีวามผกูพันของบคุลากรภาครัฐ 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 85

21.1.1.3 รอ้ยละของหน่วยงานทผีา่นเกณฑก์าร
ประเมนิ ITA (85 คะแนนขนึไป) คดิเป็นรอ้ยละ 100

     

ประเด็นแผนกระทรวงฯ

เป้าหมาย
กระทรวงฯ

 - ความพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิารของ
หน่วยงานในกระทรวงฯ (รอ้ยละ) (ทกุหน่วยงาน)

 - จํานวนกระบวนงานบรกิารประชาชนทไีดร้ับการ
ปรับเปลยีนใหเ้ป็นดจิทิัล (กระบวนงาน) 
(ทกุหน่วยงาน)

ประเด็นแผนฯ
สป. พณ.

 3. พฒันาสูอ่งคก์รและบคุลากรทมีขีดี
ความสามารถสงูและมธีรรมาภบิาล

 1. พฒันาและขบัเคลอืนแผนปฏบิตั ิ
ราชการกระทรวงพาณิชย์

เป้าหมายแผนฯ
สป. พณ.

2.2 ผูป้ระกอบการและประชาชนในพนืที
ไดร้บัการอํานวยความสะดวกและความเป็น
ธรรมทางการคา้

3.2 ประชาชนและภาคธุรกจิไดร้บับรกิารทมีี
คณุภาพตรงตามความตอ้งการ

1.1 เศรษฐกจิการคา้บรรลเุป้าหมายที
กําหนดไวใ้นแผนระดบักระทรวง

ตวัชวีดั
แผน สป. พณ.

 - รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชน 
ผูร้ับบรกิาร/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การใหบ้รกิาร
ของหน่วยงาน (รอ้ยละ) (กบภ. / สพจ.)

  - จํานวนกระบวนงานใหบ้รกิารทไีดร้ับการ
พัฒนาปรับเปลยีนใหเ้ป็นดจิทิัล (กระบวนงาน) 
(ศทส.)
  - ความพงึพอใจของผูใ้ชร้ะบบเทคโนโลยดีจิทิัล
และขอ้มลูสารสนเทศของกระทรวงพาณชิย ์(รอ้ย
ละ) (ศทส.)

  - รอ้ยละความสําเร็จของการบรรลเุป้าหมายที
กําหนดไวใ้นแผนระดบักระทรวง (รอ้ยละ) (กยผ.)
  - แผนงาน/โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ
กระทรวงพาณชิยถ์กูนําไปปฏบิัตไิดอ้ยา่งมี
ประสทิธผิล (รอ้ยละ) (กยผ.)

  - รอ้ยละของความผกูพันของบคุลากรสํานักงาน
ปลดักระทรวงพาณชิย ์(รอ้ยละ) (กบบ.)
  - รอ้ยละของบคุลากรทเีขา้รว่มกจิกรรมมี
พฤตกิรรมทพีงึประสงคต์ามคา่นยิมของ สป. ตาม
เกณฑท์กีําหนด (รอ้ยละ) (กพร.)
  - จํานวนงานทไีดร้ับการรับรองมาตรฐาน/รางวลั 
โดยหน่วยงานกลาง (งาน) (กพร.) 
   - รอ้ยละของบคุลากรกระทรวงพาณชิยท์ผีา่น
การฝึกอบรม/สมัมนาสามารถนําความรูแ้ละทักษะ
ไปใชใ้นการปฏบิัตงิานได ้(รอ้ยละ) (สจบ.)

   - คะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสใน
การดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (รอ้ยละ) (ศปท.) 

3.1 องคก์รและบคุลากรมขีดีความสามารถสงูและมธีรรมาภบิาล

20.1 การพฒันาบรกิารประชาชน 

20.1 งานบรกิารภาครัฐทปีรับเปลยีนเป็นดจิทิัลเพมิขนึ

20.1 สดัสว่นความสําเร็จของกระบวนงานทไีดร้ับการปรับเปลยีนใหเ้ป็นดจิทิัล รอ้ยละ 100

4. ยกระดบัองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพและสง่เสรมิธรรมาภบิาล

องคก์รมปีระสทิธภิาพและโปรง่ใส

 - รอ้ยละของหน่วยงานทผีา่นเกณฑก์ารประเมนิ ITA 
รอ้ยละ 85  (ทกุหน่วยงาน)

 - ดชันคีวามผกูพันของบคุลากรภาครัฐ (รอ้ยละ) 
(คน. คต. จร. ทป. พค. สค. สนค. สป.)

13. ไทยมภีาครฐัททีนัสมยั มปีระสทิธภิาพ และตอบโจทยป์ระชาชน

 3. พฒันาสูอ่งคก์รและบคุลากรทมีขีดีความสามารถสงูและมธีรรมาภบิาล

20. การบรกิารประชาชน และประสทิธภิาพภาครฐั

บรกิารของรัฐมปีระสทิธภิาพและมคีณุภาพเป็นทยีอมรับของผูใ้ชบ้รกิาร

ระดบัความพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิารของภาครัฐไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90

 - โครงการทมีผีลสมัฤทธติอ่เป้าหมายกระทรวง 
(รอ้ยละ) (สป.)

16.1 การยกระดบัศกัยภาพการเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิ

16.1 ศกัยภาพและขดีความสามารถของเศรษฐกจิฐานรากเพมิขนึ

16.1 อตัราการเตบิโตของรายไดข้องกลุม่ประชากรรอ้ยละ 40 
ทมีรีายไดต้ําสดุ 

เตบิโตไมต่ําวา่รอ้ยละ 20 ตอ่ปี 

6. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

ตวัชวีดักระทรวงฯ

 - มลูคา่การคา้สนิคา้และบรกิารในชมุชนทไีดร้ับการสง่เสรมิ (ลา้น
บาท) (กบภ. / สพจ.) 

2. สรา้งความเขม้แข็งใหเ้ศรษฐกจิการคา้ในสว่นภมูภิาค

ผงัแสดงความสอดคลอ้งเชอืมโยงของแผน 3 ระดบั กบัแผนปฏบิตัริาชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของสํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์

1. พฒันาศกัยภาพทางการคา้ของเกษตรกรและผูป้ระกอบการ

เกษตรกรและผูป้ระกอบการในชุมชนมรีายไดเ้พมิขนึ/มลูคา่
การคา้เพมิขนึ

  - มลูคา่การคา้สนิคา้และบรกิารในชมุชนทไีดร้ับการสง่เสรมิ (ลา้น
บาท) (สป. คน. พค.)

2.1 เศรษฐกจิทอ้งถนิมคีวามหลากหลายและขยายตวัอยา่ง
ตอ่เนอืง

8. ไทยมพีนืทแีละเมอืงอจัฉรยิะทนีา่อยู ่ปลอดภยั เตบิโตได้
อยา่งยงัยนื

4. การสรา้งโอกาส และความเสมอภาคทางสงัคม

16. เศรษฐกจิฐานราก

รายไดข้องประชากรกลุม่รายไดน้อ้ยเพมิขนึอยา่งกระจายและอยา่ง
ตอ่เนอืง

ดชันกีารพัฒนาอยา่งทัวถงึ เทา่กบั 4.40 คะแนน ในปี 2570

(รา่ง) แผนพฒันาฯ
ฉบบัท ี13

(2 หมดุหมาย)

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) 

ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566)   -๑- 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์

ค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) 
ของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  

เป้าหมายที่ 1 : เศรษฐกิจการค้าบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง 
 

ตัวชี้วัดที ่1 : ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนระดับกระทรวง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศำสตร์และแผนงำน (กยผ.) 

ค าอธิบาย :  
หมำยถึง ร้อยละของจ ำนวนตัวชี้วัดเป้ำหมำยระดับกระทรวงที่สำมำรถบรรลุผลได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

เปรียบเทียบกับจ ำนวนตัวชี้วัดเป้ำหมำยระดับกระทรวงทั้งหมด 

สูตรการค านวณ : 

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล : พิจำรณำจัดเก็บข้อมูลจำกผลส ำเร็จของตัวชี้วัดเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
กระทรวงพำณิชย์ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

2564 2565 2566 

ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ใน
แผนระดับกระทรวง 

ร้อยละ 75 78 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

   

      จ ำนวนตัวชี้วัดเป้ำหมำยระดับกระทรวงที่สำมำรถบรรลุผลได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
    จ ำนวนตัวชี้วัดเป้ำหมำยระดับกระทรวงทั้งหมดที่บรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวง  

X 100 



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566)   -๒- 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์

X 100 

ตัวช้ีวัดที ่2 : แผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ ถูกน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศำสตร์และแผนงำน (กยผ.) 

ค าอธิบาย : 
หมำยถึง จ ำนวนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวง ที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ

เป้ำหมำยตัวชี้วัดของแผนงำน/โครงกำร เปรียบเทียบกับจ ำนวนแผนงำน/โครงกำรทั้งหมดที่บรรจุในแผนปฏิบัติ
รำชกำรกระทรวงพำณิชย์ 

สูตรการค านวณ : 

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล : พิจำรณำจัดเก็บข้อมูลเฉพำะแผนงำนและโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ   
ตำมเอกสำรงบประมำณ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

2564 2565 2566 

แผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏบิัติรำชกำรกระทรวงพำณิชย์ 
ถูกน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

ร้อยละ 79 80 80 

 
 
 
  

 จ ำนวนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรฯ ท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดของแผนงำน/โครงกำร 
                    จ ำนวนแผนงำน/โครงกำรท้ังหมดท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวง  



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566)   -๓- 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์

เป้าหมายที่ 2.1 : เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความหลากหลายและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำและบริกำรในชุมชนที่ได้รับกำรส่งเสริม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหำรกำรพำณิชย์ภูมิภำค (กบภ.) / ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด (สพจ.) 

ค าอธิบาย :  
หมำยถึง ยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำและบริกำรของผู้ประกอบกำรกลุ่มเป้ำหมำยในชุมชนที่

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ให้กำรส่งเสริม อำทิ ผู้ประกอบกำรฐำนรำก/ผู้ประกอบกำรชุมชน/ผู้ประกอบกำร 
OTOP/ ผู้ประกอบกำร SMEs เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยมูลค่ำกำรค้ำที่เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรที่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ จ ำนวน 8 โครงกำร ดังนี้ 

1. โครงกำรยกระดับกำรค้ำเสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกภำคอีสำนสู่ศูนย์กลำงเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ ำโขง 
2. โครงกำรยกระดับกำรค้ำเสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกภำคตะวันออกสู่สำกล เชื่อมโยงกำรค้ำ

ชำยแดนและ EEC 
3. โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจฐำนรำกด้วยเศรษฐกิจมูลค่ำสูง ภำคเหนือ     
4. โครงกำรส่งเสริมตลำดสินค้ำอัตลักษณ์และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำเสริมสร้ำงเศรษฐกิจ

ฐำนรำกภำคใต้ 
5. โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำเสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกชำยแดนภำคใต้ 
6. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำขีดควำมสำมำรถ SMEs เสริมสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกกลุ่มจังหวัดภำคกลำง 
7. โครงกำรร่วมค้ำเพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 
8. โครงกำรสร้ำงทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้ำอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ 

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลจำกผลรวมของยอดจ ำหน่ำย/มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำและบริกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 8 โครงกำร โดย กบภ. เป็นผู้ประมวลผลในภำพรวม 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

2564 2565 2566 
มูลค่ำกำรค้ำสินค้ำและบริกำรใน
ชุมชนที่ได้รับกำรส่งเสริม 

ล้ำนบำท - - 1,240 

 

  



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566)   -๔- 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์

เป้าหมายที่ 2.2 : ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับการอ านวยความสะดวกและความเป็นธรรมทางการค้า 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชน ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหำรกำรพำณิชย์ภูมิภำค (กบภ.) / ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด (สพจ.) 

ค าอธิบาย :  
หมำยถึง กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้ำมำใช้บริกำร

ด้ำนกำรพำณิชย์ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล : จัดเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด 
โดย กบภ. เป็นผู้ประมวลผลในภำพรวม  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

2564 2565 2566 
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ประชำชน ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำน 

ร้อยละ 80 85 90 

 

  



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566)   -๕- 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์

เป้าหมายที่ 3.1 : องค์กรและบุคลากรมีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 : จ ำนวนงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน/รำงวัล โดยหน่วยงำนกลำง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) 

ค าอธิบาย :   
    หมำยถึง จ ำนวนงำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำน

ภำยนอกที่มีกำรประเมินส่วนรำชกำรต่ำงๆ เช่น รำงวัลเลิศรัฐ ของส ำนักงำน ก.พ.ร. รำงวัลองค์กรโปร่งใส ของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. และศูนย์รำชกำรสะดวกที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก 
(GECC) ของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี รำงวัลศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรโดดเด่น รำงวัล Digital 
Government Awards เป็นต้น  

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล :  จัดเก็บข้อมูลจำกเอกสำร หลักฐำนกำรประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรของหน่วยงำนที่มีกำร
ประเมินให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ได้รับรองมำตรฐำนต่ำงๆ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

2564 2565 2566 
จ ำนวนงำนที่ได้รับกำรรับรอง
มำตรฐำน/รำงวลั โดยหนว่ยงำนกลำง 

งำน 12 12 12 

 
  



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566)   -๖- 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์

X 100 

ตัวช้ีวัดที่ 2  :  ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตำมค่ำนิยมของ สป. ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.) 

ค าอธิบาย :   
 หมำยถึง  ร้อยละของบุคลำกรส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรส่งเสริมค่ำนิยม  
มีกำรประพฤติปฏิบัติสอดคล้องตำมพฤติกรรมที่ก ำหนดไว้ตำมกรอบของค่ำนิยมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

สูตรการค านวณ :   
 

 

 

วิธีการวัด/การจัดเก็บข้อมูล :   ประมวลผลจำกแบบส ำรวจ/ประเมินพฤติกรรมของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
กำรส่งเสริมค่ำนิยมของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

2564 2565 2566 
ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตำมค่ำนิยม
ของ สป. ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ - 70 75 

 

  

      จ ำนวนบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่มีกำรรับรู้ เข้ำใจ / ประพฤติปฏิบัติตำมค่ำนิยม สป.  
                   จ ำนวนบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ตอบแบบส ำรวจทั้งหมด 



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566)   -๗- 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์

X 100 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : ร้อยละของบุคลำกรกระทรวงพำณิชย์ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม/สัมมนำ สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะ  
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถำบันกรมพระจันทบุรีนฤนำถ (สจบ.)  

ค าอธิบาย :  
หมำยถึง จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ (สป.) ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม/สัมมนำตำมแผนกำร

พัฒนำบุคลำกรของสถำบันกรมพระจันทบุรีนฤนำถ โดยสำมำรถน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน ได้ 
เปรียบเทียบกับจ ำนวนบุคลำกร สป. ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม/สัมมนำทั้งหมด 

 สูตรการค านวณ : 

  
วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล :  

1. กำรประเมินประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำในกำรพัฒนำบุคลำกร  
2. กำรวิพำกษ์หลักสูตรกำรฝึกอบรม 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 
ร้อยละของบุคลำกรกระทรวงพำณิชย์ที่ผ่ำนกำร
ฝึกอบรม/สัมมนำ สำมำรถน ำควำมรู้และทักษะ
ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 

ร้อยละ 80 80 80 

หมายเหตุ    1. *จ ำนวนบุคลำกรเป็นกำรนับซ้ ำ ในกรณีที่บุคลำกรผ่ำนกำรฝึกอบรมมำกกว่ำ 1 หลักสูตรกำร 
2.  ฝึกอบรม/สัมมนำ หมำยถึง หลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ  กำรปฏิบัติงำนและ

เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ซึ่งจัดโดยสถำบันกรมพระจันทบุรีนฤนำถ (เฉพำะหลักสูตร           
ที่สำมำรถประเมินผลจำกกำรน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงชัดเจน) 

  

  จ ำนวนบุคลำกร สป. ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม/สัมมนำน ำควำมรู้และทักษะไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน   
                   *จ ำนวนบุคลำกร สป. ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรม/สัมมนำท้ังหมด 



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566)   -๘- 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์

ตัวช้ีวัดที่ 4 : ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล (กบบ.)  

ค าอธิบาย :  
หมำยถึง กำรประเมินระดับควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ที่มีต่อ         ส่วน

รำชกำรและระบบรำชกำร เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (20) ประเด็น กำร
บริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนย่อยกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
ซึ่งกำรประเมินจะมีองค์ประกอบหลักได้แก่ (1) กำรพูดถึงองค์กรในสิ่งที่ดี (2) กำรผูกพันและคงอยู่กับองค์กร (3) 
กำรมุ่งมั่นสนับสนุนให้องค์กรประสบควำมส ำเร็จ (รวมถึงบุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำและได้รับกำรพัฒนำในอำชีพ) 

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล :  เก็บข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกร สป.พณ. โดยใช้แบบส ำรวจ
ในกำรวัดดัชนีควำมผูกพันของบุคลำกรผ่ำนช่องทำงออนไลน์/ออฟไลน์ 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 
ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกร
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ 

ร้อยละ - - 85 

 

  



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566)   -๙- 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์

ตัวช้ีวัดที่ 5 : คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) 

ค าอธิบาย :  
หมำยถึง คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ป.ป.ช.) โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ ได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 85 ซึ่งจะ
ประเมินข้อมูลกำรด ำเนินงำน 3 ส่วน ได้แก่   

1) บุคลำกรภำยในหน่วยงำนภำครัฐ 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร และกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

2) ผู้รับบริกำร/ผู้มำติดต่อหน่วยงำนภำครัฐ 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ คุณภำพ   
กำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และกำรปรับปรุงกำรท ำงำน 

3) ข้อมูลสำธำรณะบนหน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนภำครัฐ 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต  

วิธีการวัด/จัดเก็บข้อมูล :  เก็บข้อมูลจำก ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) ซึ่งจะค ำนวณค่ำคะแนน ITA 
ของ สป.พณ. ที่ผ่ำนกำรประเมินจำก ป.ป.ช. และรำยงำนผล ณ สิ้นปีงบประมำณ 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั 
2564 2565 2566 

คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

ร้อยละ 85 85 85 

 

 
  

เกณฑ์คะแนน 
ระดับ คะแนน 
AA 95.00 – 100 
A 85.00 – 94.99 
B 75.00 – 84.99 
C 65.00 – 74.99 
D 55.00 – 64.99 
E 50.00 – 54.99 
F 0 – 49.99 



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566)   -๑๐- 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์

เป้าหมายที ่3.2 : ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสำรสนเทศของกระทรวงพำณิชย์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศทส.)  

ค าอธิบาย :  
หมำยถึง กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ใช้บริกำร อำทิ เกษตรกร ผู้ประกอบกำร และ

ประชำชน ที่เข้ำมำใช้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสำรสนเทศของกระทรวงพำณิชย์ 

วิธีการวัด :  
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรของกระทรวงพำณิชย์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล

สำรสนเทศ (ส่วนกลำงผ่ำนเว็บไซต์ของกระทรวงพำณิชย์ ส่วนภูมิภำคผ่ำนส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดหรือเว็บไซต์
ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
1. จัดส่งเอกสำรแบบสอบถำมให้ผู้ใช้บริกำรกระทรวงพำณิชย์ผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

อิเล็กทรอนิกส์ฟอร์ม หรือ e-mail เป็นต้น 
2. ให้ผู้รับบริกำรตอบแบบสอบถำมหลังใช้บริกำร ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
3. วิเครำะห์ผลกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล
สำรสนเทศของกระทรวงพำณิชย์ 

ร้อยละ 85 85 90 

 
 
  



ค ำอธิบำยตัวชีว้ัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2566)   -๑๑- 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย ์

ตัวช้ีวัดที่ 2 : จ ำนวนกระบวนงำนให้บริกำรที่ได้รับกำรพัฒนำปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศทส.) 

ค าอธิบาย :  
หมำยถึง กระบวนงำนให้บริกำรประชำชนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์แบบดั้งเดิมที่ถูกพัฒนำ

ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

วิธีการวัด :  
วัดจำกควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำกระบวนงำนกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูลสถิติกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย 

ที่สำมำรถน ำเสนอข้อมูลในมุมมองหลำยมิติ โดยกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รำยงำนผลส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรที่สำมำรถพัฒนำปรับเปลี่ยนกระบวนงำนให้เป็นดิจิทัล 

ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั 

2564 2565 2566 
จ ำนวนกระบวนงำนให้บริกำรที่ได้รับ
กำรพัฒนำปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 

กระบวนงำน 1 1 1 
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