
รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 
ข้อ ภารกิจหลัก กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
1 สร๎างความเข๎มแข็ง

ของเศรษฐกิจฐาน
ราก  

การสํงเสริมให๎เกิดมูลคําทาง
การค๎าโดยส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถ
ด าเนินการเพ่ือให๎เกษตรกร ผู๎ประกอบการ มีรายได๎/
มูลคําการค๎าเพ่ิมข้ึน โดย 
1. การจัดจ าหนํายสินค๎าชุมชน ระหวํางเดือนเม.ย. - 
ก.ย. 63 มูลคํารวม 1,270,147 บาท 
2. รํวมงานผลไม๎และของดีภาคตะวันออก มูลคํารวม
ผู๎ประกอบการทุกจังหวัด จ านวน 5,557,783 บาท 
3. พาณิชย์ลดราคาชํวยประชาชน Lot 4 เกิดมูลคํา
ทางการค๎า 1,612,684 บาท (ไมํรวมมูลคําการ
จ าหนํายสินค๎าชุมชนในงาน) 
4. มหกรรม 100 ปี พาณิชย์รํวมใจฝ่าภัย COVID-19 
เกิดมูลคําทางการค๎า 24,000 บาท 
5. กิจกรรมแสดงและจ าหนํายสินค๎า MOC bizclub 
fair 2020 เกิดมูลคําทางการค๎า 123,000 บาท 
6. งานมหกรรมสินค๎าออแกนิคฯ ณ จังหวัด
อุบลราชธานี เกิดมูลคําทางการค๎า 75,000 บาท 
7. มูลคําการจ าหนําย ณ ตลาดต๎องชม จ านวน 2 แหํง 
ระหวํางเดือนตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
รวม 17,453,500 บาท 
8. กิจกรรมเซลแมนจังหวัด เกิดมูลคําการค๎ารวม 
80,900,000 บาท 

2 การสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับ
เศรษฐกิจฐานราก  

การด าเนินการตามนโยบาย
และภารกิจจ าเป็น เรํงดํวน
ของกระทรวงให๎ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

1. กิจกรรมเซลส์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน  
Counter Trade โดย เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค๎าไขํไกํ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 10,000 แผง มูลคํา 
900,000 บาท กับข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดตาก 
จ านวน 10,000 ตัน มูลคํา 80,000,000 บาท 
2. โครงการแก๎ปัญหาสถานการณ์ผลผลิตผลไม๎ออกสูํ
ตลาดมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ระบาย
ผลไม๎ (ทุเรียน,มังคุด,สับปะรด และกล๎วยเล็บมือนาง) 
จากจังหวัดชุมพร รวมจ านวน 3 ตัน มูลคําการ
จ าหนําย 111,059 บาท 
3. 3. โครงการเชื่อมโยงการจ าหนํายเนื้อสุกร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย จ าหนํายเนื้อ
สุกร  จ านวน 1,100 กก. มูลคําการจ าหนําย 
143,000 บาท 
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ข้อ ภารกิจหลัก กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
4.โครงการเพิ่มชํองทางและการเชื่อมโยงการจ าหนําย
ไขํไกํ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดย จ าหนํายไขํไกํ  
จ านวน 180,000 ฟอง มูลคําการจ าหนําย 
439,940 บาท 
5. เชื่อมโยงมังคุดจากจังหวัดจันทบุรี จ านวน 2,000 
กิโลกรัม มูลคําจ าหนําย 70,000 บาท 
6. เชื่อมโยงล าไยจากจังหวัดพะเยา จ านวน 2,000 
กิโลกรัม มูลคําจ าหนําย 66,000 บาท 
7. กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ชํวยประชาชนLot 4” 
ภายใต๎โครงการพาณิชย์รํวมใจสู๎ภัย COVID-19 
8. โครงการรํวมค๎าประชารัฐชุมชน กิจกรรมจ าหนําย
สินค๎าชุมชน 

3 สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐาน
ราก 

การผลักดันการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในภูมิภาคให๎
เติบโตอยํางตํอเนื่อง 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา สํงผู๎ประกอบการ
ในพ้ืนที่เข๎ารํวมกิจกรรม และรํวมด าเนินการ โครงการ
ขยายตลาดผลไม๎ครบวงจร  แผนงานบูรณาการพัฒนา
พ้ืนที่ระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
งบประมาณ  3,000,000 บาท โดยมีส านักงาน
พาณชิย์จังหวัดนครนายกเป็นหนํวยด าเนินการหลัก 
ซ่ึงสามารถสร๎างรายได๎ภายในงาน จ านวน 
5,557,783 บาท 

4 สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐาน
ราก 

การเบิกจํายงบประมาณของ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ได๎รับจัดสรรงบประมาณ
ให๎กับส านักงานฯ โดยตรง ยกเว๎นงบด าเนินงาน 
จ านวน 4,808,182 บาท เบิกจํายส าเร็จ 
4,380,609.90 บาท คิดเป็นร๎อยละ 91.11 
คงเหลืองบประมาณ 427,572.10 บาท  

5 สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐาน
ราก 

การรักษาเสถียรภาพราคา
สินค๎าเกษตร 

1 ด าเนินการการประเมินสถานการณ์ด๎านการผลิต
และการตลาด กํอนผลผลิตออกสูํตลาดในระดับจังหวัด 
โดยแจ๎งสํวนกลางโดยผําน ระบบ 
http://opswarehouses.moc.go.th/ 
2 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม สถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมี 
และปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่เป็นประจ า 
3 ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได๎
สินค๎าเกษตรผํานสื่อประชาสัมพันธ์ตํางๆ เชํน 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด facebook ส านักงาน
ฯ เป็นต๎น 
4 การด าเนินกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดเพ่ือชํวยเหลือ
เกษตรกรผู๎ผลิต ได๎แกํ  
เชื่อมโยงมังคุดจากจังหวัดจันทบุรี จ านวน 2,000 

http://opswarehouses.moc.go.th/
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ข้อ ภารกิจหลัก กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
กิโลกรัม มลูคํา 70,000 บาท และ เชื่อมโยงล าไย
จากจังหวัดพะเยา จ านวน 2,000 กิโลกรัม มูลคํา 
66,000 บาท 
5 ด าเนินกิจกรรมรํวมกับเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
อบรมให๎ความรู๎แกํเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนสิ่งบํงชี้
ทางภูมศาสตร์ 

6 สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐาน
ราก 

การดูแลความเป็นธรรมทาง
การค๎า 

1. ส านักงานฯ มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ์ข๎อมูล
ขําวสารให๎ผู๎ประกอบการทราบถึงการปฏิบัติตาม
กฏหมายและข๎อบังคับทางกฎหมายวําด๎วยราคาสินค๎า
และบริการ กฎหมายวําด๎วยสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ กฎหมาย
วําด๎วยการคุ๎มครองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
2. มีการก ากับ ดูแลราคาสินค๎าตาม พรบ.วําด๎วยราคา
สินค๎าและบริการ พ.ศ. 2542 
3. มีการก ากับ ดูแลและปราบปรามการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาในจังหวัด การก ากับดูแลการ
ละเมิดสิทธิบัตรลิขสิทธิ์ โดยมีการจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานให๎กระทรวงทราบ 
4. ด าเนินการตรวจสอบข๎อร๎องเรียนให๎ได๎ยุติตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

7 สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐาน
ราก 

การดูแลคําครองชีพของ
ประชาชน 

1 มีเผยแพรํประชาสัมพันธ์ให๎กับร๎านค๎าธงฟ้าให๎เป็นที่
รู๎จักโดยทั่วไป ผํานทาง
https://shop.moc.go.th/shop 
2 มีการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดคําครองชีพ
ประชาชน โดย  
 2.1 โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ชํวย
ประชาชน Lot 4” ภายใต๎โครงการ พาณิชย์รํวมใจสู๎
ภัย COVID-19ระหวํางวันที่ 7 มิ.ย. – 31 ก.ค.63 
ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           2.2 โครงการลดราคากับพาณิชย์ วันที่ 19 , 
26 และ 27 สิงหาคม 2563  
3 การสํงเสริมก ากับดูแลให๎ “ร๎านค๎าธงฟ้า” มีมุม
จ าหนํายสินค๎าธงฟ้าราคาประหยัด โดย มีร๎านค๎าธงฟ้า
ราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท๎องถิ่น จังหวัด
ฉะเชิงเทรามีจ านวน 730 ร๎าน เป็นร๎าน EDC 185 
ร๎าน  และร๎าน App plication 545 ร๎าน 
ร๎านธงฟ้า ที่มีมุมจ าหนํายสินค๎าธงฟ้าราคาประหยัด
(สินค๎าอุปโภคและบริโภค) จ านวน 510 ร๎าน คิดเป็น 
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ข้อ ภารกิจหลัก กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
69.86 % ของร๎านธงฟ้าทั้งหมด 
4 การสํงเสริมก ากับดูแลให๎ “ร๎านค๎าธงฟ้า” มีมุม
จ าหนํายสินค๎าชุมชน โดย มีรา๎นธงฟ้าที่มีมุมจ าหนําย
สินค๎าชุมชน(รวมไขํไกํและข๎าวสาร) จ านวน 590ร๎าน 
คิดเป็น 80.82 % ของร๎านธงฟ้าทั้งหมด 
5 มีการด าเนินกิจกรรมขอความรํวมมือภาคเอกชน
ชํวยเหลือเกษตรกรน าสินค๎าเกษตรมาจ าหนํายให๎กับ
ผู๎บริโภคในพื้นที่ โดย ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรารํวมกับ ศูนย์การค๎าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 
ฉะเชิงเทรา  จัดงานแสดงและจ าหนํายสินค๎าชุมชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต๎ชื่องาน “ตลาดรวมใจ ไทย
ชํวยไทย” ระหวํางวันที่ 15 – 22 กันยายน 2563 
ณ ศูนย์การค๎าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา เพื่อ
ชํวยเหลือผู๎ประกอบการ SMEsจังหวัดฉะเชิงเทราที่
ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรํระบาดของ
ไวรัส COVID-19 

8 การพัฒนาขีด
ความสามารถและ
สํงเสริมความรํวมมือ
ในการพัฒนาระหวําง
ประเทศ 

การยกระดับร๎านค๎าโชวหํวย ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได๎ด าเนินการรับ
สมัครร๎านค๎าเข๎ารํวมโครงการ Smart โชวหํวย โดยมี
ร๎านค๎าที่ตอบแบบส ารวจ จ านวน 256 ร๎านค๎า และ
สมัครเข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 120 ร๎านค๎า     

9 การพัฒนาขีด
ความสามารถและ
สํงเสริมความรํวมมือ
ในการพัฒนาระหวําง
ประเทศ 

การสํงเสริมการค๎าและ
พัฒนาความรํวมมือใน
ประเทศและตํางประเทศ 

1. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา สํง
ผู๎ประกอบการในพ้ืนที่ จ านวน 2 ราย เข๎ารํวมเจรจา
จับคูธํุรกิจ ในงานมหกรรมการค๎าชายแดน ณ จังหวัด
สระแก๎ว 
2. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได๎ด าเนินการ
สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการในพื้นที่พัฒนาสินค๎า เพ่ือ
เตรียมผลักดันออกไปจ าหนํายยังตํางประเทศ   

10 พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงรุก
และมีธรรมาภิบาล 

ความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการของส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด 

ผู๎รับบริการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ความพึงพอใจตํอการให๎บริการของส านักงานฯ ร๎อยละ 
97.25  

11 พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงรุก
และมีธรรมาภิบาล 

การพัฒนาส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดให๎มี
มาตรฐาน 

1. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได๎รับการ
รับรองมาตรฐานการให๎บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
พ.ศ. 2561- 2563 (GECC) 
2. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได๎น าเอา
เครื่องกดบัตรคิวมาใช๎ในการให๎บริการประชาชน 
และระบบ QR code และเนื่องจากการแพรํระบาด
ของไวรัส Covid -19 ส านักงานฯ ได๎ให๎บริการการ
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ข้อ ภารกิจหลัก กิจกรรม ผลการด าเนินการ 
ขอหนังสือรับรอง และรับรองเอกสารผํานระบบ Line 
3. การสร๎างความมีสํวนรํวมกับภาคประชาชน 
ส านักงานฯ ได๎ด าเนินการตามแนวทางการบริหาร
ราชการแบบมีสํวนรํวม เชํน การด าเนินการศูนย์ข๎อมูล 
ขําวสารของราชการ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และการจัดท าเพจ Facebook ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช๎ในการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน และข๎อมูลขําวสารที่
จ าเป็น เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับทราบ และมีชํองทาง
ติดตํอสื่อสารกับประชาชนโดยตรง โดยประชาชน
สามารถติดตํอสอบถาม แจ๎งข๎อมูล 
หรือแสดงความคิดเห็นตําง ๆ ได๎ โดยมีแอดมินเพจ 
ด าเนินการตอบข๎อซักถามตําง ๆ ซึ่งข๎อมูลที่ได๎
ส านักงานฯ ไดน๎ าไปปรับปรุง หรือวางแผนการ
ด าเนินงานตํอไป 

12 สร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐาน
ราก 

การด าเนินการจัดการ
ความรู๎ ( KM ) 

1. ส านักงานฯ ได๎จัดการประชุมเจ๎าหน๎าที่ใน
ส านักงานอยํางตํอเนื่อง เพ่ือสร๎างการรับรู๎รํวมกัน 
รวมทั้งการถํายทอดองค์ความรู๎ของเจ๎าหน๎าที่แตํละคน
ที่ได๎เรียนรู๎มา  
2. ส านักงานฯ ได๎จัดท าคูํมือการปฏิบัติงาน ที่ได๎จาก
การถํายทอดองค์ความรู๎ของเจ๎าหน๎าที่ จ านวน 2 เรื่อง 
ได๎แกํ  
2.1 คูมํือการจัดการขยะของส านักงานฯ  
2.2 คูมํือการตรวจสอบเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับราคา
สินค๎าและบริการ 

13 ประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการ
ขยายตลาดและ
ด าเนินธุรกิจระหวําง
ประเทศเพ่ิมขึ้น 

การสํงเสริมให๎เกิดนวัตกรรม
ใหมํๆ ด๎านการตลาดดิจิทัล 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได๎ด าเนินการ
สํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการในพื้นที่ขยายชํองทาง
การตลาดสูํชํองทางการตลาดออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน 

 


