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แนวทางการปฏิรูปนโยบายการคาของกระทรวงพาณิชย  
(Position Shift for MOC’s Reform) 

********************************** 
 
Vision:  (1) Smart Consumers & Fair Market  (2) Efficient Trader  

(3) Competitive Producers     (4) Efficient / Proactive MOC 
 

Position Shift 1:  กาวสูยุคอุปสงคนําการคา  
                       (From “Supply Driven” to “Demand Driven”) 
 กาวสูยุคอุปสงคนําการคา โดยปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการคาท่ีมุงตอบสนองอุปทานไปเปนการคาท่ีเนนการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองอุปสงคเปนสําคัญ โดยเนนการใหขอมูลเชิงลึกดานความตองการสินคาหรือบริการของตลาดแกผูผลิตวาตลาด
ตองการสินคาอะไร ปริมาณเทาไร และมีทิศทางและแนวโนมความตองการของโลกอยางไร (Mega Trend) อาทิ สังคม
สูงอายุ (Aging Society)การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (E-co Friendly) เปนตน การดําเนินการเชนนี้จะทําใหปรับตัวเองจาก
ผูรับ (Passive) เปนผูให (Active) ซ่ึงจะมีความไดเปรียบและมีอํานาจตอรองทางการคา 
  
Position Shift 2: กาวสูการเปนเศรษฐกิจการคาที่ใชภาคบริการเปนตัวนํา 
                       (From “Production” to “Services”)  
 กาวสูการเปนเศรษฐกิจการคาท่ีใชภาคบริการเปนตัวนํา โดยปรับแนวทางการดําเนินงานสูการใชภาคบริการเปน
ตัวนํา (From “Production” to “Services”) ดวยการปรับโครงสรางเศรษฐกิจการคาและการสงออกจากเดิมท่ีเนนการ
พ่ึงพาสินคา (Goods) ซ่ึงมีขอจํากัดดานการสรางมูลคาเพ่ิมไปเปนการเนนการคาและการสงออกภาคบริการ เพ่ือใหสามารถ
สรางมูลคาเพ่ิมไดมากข้ึน อาทิ กลุม บริการดานการเก้ือหนุน (Supporting Services) และภาคบริการอ่ืนๆ ท่ีกระทรวง
พาณิชยจะรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาสงเสริมธุรกิจบริการเหลานี้ตอไปอยางตอเนื่อง 
  
Position Shift 3: ปรับบทบาทจากการกํากับและควบคุมเปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกทางการคา  

(From “Regulation” to “Facilitation”) 
ปรับบทบาทจากการกํากับและควบคุมเปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกทางการคา โดยการปรับบทบาท

จากการกํากับและควบคุม เปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกทางการคา เนนการปรับกฎระเบียบท่ีเปนขอจํากัดและ
เปนอุปสรรคตอการคา From “Regulation” to “Facilitation”) เพ่ือมิใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจการคา โดยยัง
คงไวซ่ึงมาตรการท่ีปกปองผลประโยชนของประเทศและประชาชน ในขณะท่ีจะเนนปรับบทบาทกระทรวงฯ ใหเปนหนวย
สนับสนุนและสงเสริมใหมากข้ึน 
  
Position Shift 4:  พัฒนาภาคการผลิตสูการสรางมูลคา  

(From “OEM” to “Value Creation”) 
พัฒนาภาคการผลิตสูการสรางมูลคา โดยการปรับจากภาคการผลิตสูการสรางมูลคา (From “OEM” to “Value 

Creation”) หรือการพัฒนาการคาไทยจากการรับจางผลิต/บริการซ่ึงไดผลประโยชนเพ่ิมต่ําและไมยั่งยืนไปสูการเปนผูคาและ
ผูประกอบการท่ีมีเอกลักษณและแบรนดของตนเอง ซ่ึงสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดสูงข้ึนและยั่งยืนกวา โดยเนนการใช
เทคโนโลยีในระดับสูง เพ่ือสรางวงจรผลิตภัณฑของตนเองใหม (Product life cycle) และสงเสริมการเปนผูประกอบการรุน
ใหมท่ีใชนวัตกรรมและ R&D เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางการคา โดยมีจุดมุงหมายไปสูการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต  

********************************** 
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วิสัยทัศน :  เศรษฐกิจการคาของประเทศมีความกาวหนาอยางม่ันคง เปนธรรม ย่ังยืน และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง เพ่ือความอยูดีมีสุขของคนท้ังประเทศ 
พันธกิจ   1. การเสริมสรางขีดความสามารถใหผูประกอบการและวิสาหกิจบนฐานขององคความรู ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรม โดยคํานึงถึงมิติดานสิ่งแวดลอมและดานสังคม 

2. การสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพ่ือเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนและเปนฐานไปสูเวทีโลก  
3. การยกระดับประเทศเขาสูเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคา โดยการใชนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค การเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการสรางคุณคารวมกับสังคม 
4. การสรางสภาพแวดลอมภายในประเทศท่ีเอ้ือตอการประกอบธุรกิจไดอยางเปนธรรม  
5. การสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการคาใหเปนปจจัยเก้ือหนุนในการลดตนทุน เพ่ิมคุณภาพ และสรางสรรคมูลคาใหกับผูประกอบการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

1. ยกระดับเศรษฐกิจการคา
ของประเทศเขาสูเศรษฐกิจ     

    สรางสรรค มูลคาและภาค  
บริการ 

1.1 ภาคการคาและบริการ 
ของประเทศขยายตัว 

     เพ่ิมข้ึนอยางยั่งยืน 
1.2 มูลคาการคาและบริการ 

ของไทยกับกลุม
ประเทศอาเซียน 

      เพ่ิมข้ึน 
1.3 มูลคาการคาชายแดน 
      ของไทยกับประเทศ 
      เพ่ือนบานเพ่ิมข้ึน 
1.4 ธุรกิจภาคบริการ 
      เปาหมายมีศักยภาพ 
      ในการแขงขันและ 
      สามารถขยายธุรกิจ    

ไปตางประเทศได  

1.1 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการสงออก 
1.2 รอยละเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาไทยกับกลุม 
      ประเทศอาเซียน 
1.3 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดนของ 
      ไทยกับประเทศเพ่ือนบานและการคาผานแดน 
1.4 รอยละความสําเร็จของการเจรจาทางการคา 
      ระหวางประเทศ 
1.5 รอยละของมูลคาธุรกิจภาคบริการเปาหมาย 
      ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
1.6 จํานวนธรุกิจภาคบริการท่ีมีศักยภาพสามารถ 
      ดําเนินธุรกิจในตางประเทศได 
1.7 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 
      บริการ 

1.1 สงเสริมการสรางแบรนด นวัตกรรม และการออกแบบ 
      สินคาไทยใหเปนท่ียอมรับในอาเซียนและตลาดโลก 
1.2 สรางมูลคาเพ่ิมดวยทรัพยสินทางปญญา อัตลักษณและ 
      ศิลปวัฒนธรรม 
1.3 พัฒนาการคาของประเทศไปสูการเชื่อมโยงหวงโซมูลคา   

ในระดับอาเซียนและตลาดโลก 
1.4 เจรจาเพ่ือดึงดูดเทคโนโลยี การเขาถึงทรัพยากร และการ 
      เขาถึงตลาดกับประเทศคูคา 
1.5 เพ่ิมบทบาทของการเปนผูสราง กฎกติกาและมาตรฐาน 
      ทางการคา (Rule-setting) ระหวางประเทศ 
1.6 เชื่อมโยงกับอาเซียนในเชิงลึก (Deepening ASEAN) 
1.7 สงเสริมตลาดสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
1.8 สงเสริมตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market)  
      (Halal, Wellness ,Ageing) 
1.9 พัฒนาและสงเสริมสินคาและบริการเปนกลุมคลัสเตอร    
      อยางครบวงจร 
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1.10 พัฒนา Cluster ภาคบริการเปาหมาย (กลุม Services /    
        กลุม Supporting Services) 
1.11 พัฒนาโครงสรางบริการพ้ืนฐานทางการคาสูสากล 
1.12 พัฒนาความพรอมของผูประกอบธุรกิจภาคบริการ 
1.13 สรางฐานขอมูลสาขาบริการท่ีมีศักยภาพ 
1.14 สรางโอกาสและแกไขอุปสรรคทางการคา การลงทุน   
        ภาคบริการ 
1.15 ขยายชองทางการคาใหมๆ และสงเสริมการดําเนิน 
        ธุรกิจภาคบริการในประเทศและตางประเทศ 
1.16 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการคาชายแดน 
 

2. เสริมสรางขีดความสามารถ 
    ผูประกอบการ SMEs และ 
    วิสาหกิจรายยอย  

2.1 ผูประกอบการ SMEs  
      และวิสาหกิจรายยอย 
      ของไทยมีความเขมแข็ง  
      แขงขันไดภายในประเทศ         

และตลาดโลก 

2.1 จํานวนผูประกอบการท่ีใชประโยชนจากนวัตกรรม   
ความคิดสรางสรรค และการออกแบบในการ  
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันและขยาย
โอกาสทางการคา 

2.2 จํานวนผูประกอบการรายใหมท่ีไดพัฒนาใหมี     
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

2.3 จํานวนผูประกอบการท่ีสามารถดําเนินธุรกิจ    
ในตางประเทศได 

2.4 จํานวนการจดทะเบียนผูประกอบการ SMEs    
      รายใหม 
 
 
 

2.1 พัฒนาผูประกอบ SMEs ไทยใหเปน Smart SMEs  
2.2 สรางผูประกอบการรายใหม โดยเฉพาะกลุม IDE 
      (Innovation Driven Entrepreneur)  หรือ Start up  
2.3 สรางผูประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ (SMEs Package) 
2.4 พัฒนาความพรอมของผูประกอบการภาคธุรกิจบริการ 
2.5 สงเสริมการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ 
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3. พัฒนาการอํานวยความ 
    สะดวกทางการคารองรับ 
    เศรษฐกิจดิจิทัล 

3.1 การอํานวยความ 
      สะดวกทางการคามี 
      ความกาวหนา ทันสมัย  
      พรอมรองรับเศรษฐกิจ 
      ดิจิทัลและเพ่ิม 
      ประสิทธิภาพการ 
      ประกอบธุรกิจให 
      รวดเร็วยิ่งข้ึน 

3.1 อันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจดาน 
      การเริ่มตนธุรกิจมีลําดับดีข้ึน 
3.2 จํานวนระบบการอํานวยความสะดวกทางการคา   

ท่ีไดรับการพัฒนาและเปดใหบริการแลว 
3.3 รอยละความสําเร็จของการจัดทํา ปรับปรุง 
      กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของทางการคา 
3.4 รอยละความสําเร็จของการแกไขปญหาทาง  
      การคาระหวางประเทศ 
3.5 จํานวนผูใหบริการโลจิสติกสของไทยมีศักยภาพ 
      ดานการบริหารจัดการโลจิสติกสทางการคา 
3.6 ระยะเวลาท่ีใชในการจดทะเบียนทรัพยสินทาง 
      ปญญาสั้นลงตามเปาหมาย 

3.1 พัฒนาระบบการอํานวยความสะดวกทางการคาสู          
      e-Services   
3.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สนับสนุนการคาและบริการ  
3.3 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคและ 
      เอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจทุกระดับ 
3.4 พัฒนาระบบโลจิสติกสทางการคาและบริการ 
3.5 พัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหมี   
      ประสิทธิภาพ 

4. สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ
การคาภายในประเทศ 

4.1 มูลคาทางเศรษฐกิจของ 
      ทองถ่ิน ภูมิภาค และ 
      ประเทศขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
4.2 เกษตรกร วิสาหกิจ 
      ชุมชน และประชาชน   
      มีรายไดและคุณภาพ 
      ชีวิตท่ีดีข้ึน 
4.3 ผูบริโภคเขาถึงสินคา 
      และบริการท่ีหลากหลาย 

อยางท่ัวถึงดวยราคา   
ท่ีสมเหตุสมผล 

 

4.1 จํานวนฐานขอมูลสินคาเปาหมายท่ีดําเนินการ 
      แลวเสร็จสามารถนําไปใชประโยชนดานการผลิต 
      และการคาได  
4.2 จํานวนตลาดชุมชนและตลาดกลางท่ีไดรับสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพใหเปนชองทางการตลาดแก
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ SMEs 

4.3 จํานวนผูประกอบการ SMEs ไทยท่ีมีศักยภาพ 
      สามารถนําสินคาไทยเขาสูตลาดผานชองทาง 
      การคาออนไลน 
4.4 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาสินคาเกษตร 
      เปาหมาย 
4.5 รอยละของสินคาและบริการเปาหมายท่ีมีราคา 
      จําหนายสอดคลองกับตนทุน 

4.1 พัฒนาขอมูลตลาดเชิงลึกท้ังในระดับทองถ่ิน ประเทศ  
      อาเซียนและระดับโลก และนําขอมูลไปสูผูผลิตและผูคา  
4.2 พัฒนาศักยภาพตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดชุมชน 
      เพ่ือธุรกิจทองถ่ิน 
4.3 สงเสริมการเชื่อมตลาดโลกผานการคาออนไลน             
      (E-Commerce & M-Commerce) 
4.4 บริหารจัดการสินคาเกษตรหลักเชิงรุกอยางยั่งยืน 
4.5 พัฒนาเกษตรกรใหพรอมเปนผูประกอบธุรกิจการเกษตร  
      (Agricultural Entrepreneur) 
4.6 สงเสริมธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise/Social Business) 
4.7 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ และผูประกอบการ SMEs  
      ใหมีศักยภาพและแขงขันไดจากทองถ่ินสูอาเซียนและ 
      ตลาดโลก 
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4.6 ดัชนีราคาผูบริโภคอยูในกรอบท่ีกําหนด 
4.7 จํานวนหรือรอยละการแกไขปญหาใหผูบริโภค    

ท่ีรองเรียนมาท่ีกระทรวงพาณิชยเปนไปตาม 
      เปาหมาย  

4.8 สรางพลังผูบริโภคดวยขอมูล (ฉลาดซ้ือ ประหยัดใช) 
4.9 พัฒนาเครือขายผูบริโภค 
4.10 สงเสริม Local Economy 
4.11 สรางคลัสเตอรในแตละภูมิภาค 
4.12 สรางความเขมแข็งเศรษฐกิจการคารายจังหวัด 
4.13 สงเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรแปรรูป 
 

5.เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
   ขององคกรในเชิงรุกและมี 
   ธรรมาภิบาล 

5.1 องคกรและบุคลากรมี 
      ขีดสมรรถนะสูงและมี 
      ธรรมาภิบาลพรอมเขาสู 
      การเปนภาครัฐของ 
      ประชาชนเพ่ือประชาชน
5.2 ระบบบริหารและ   

กระบวนการจัดการ   
ตอกรณีการทุจริต 

      คอรรัปชั่นมี 
      ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

5.1 จํานวนหนวยงานท่ีมีระดับคุณธรรมและความ 
      โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานอยูในเกณฑสูง 
5.2 รอยละของจํานวนขาราชการกระทรวงพาณิชย  

มีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในการแกไข 
      ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
5.3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการในคุณภาพ 
      การใหบริการและการดําเนินงานของกระทรวง 
      พาณิชย 

5.1 พัฒนาระบบการทํางานแบบ e-MOC ท่ีโปรงใส 
5.2 พัฒนาระบบการพัฒนาและการเรียนรูเชิงลึก 
5.3 พัฒนาระบบการทํางานเชงิรุก 
5.4 สรางพลังการเปนขาราชการท่ีดี 
5.5 สงเสริมการปองกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
5.6 ปรับโครงสรางองคกร  
5.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสวนภูมิภาค 
5.8 พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลเชิงลึก 
5.9 พัฒนาการประชาสัมพันธและการปฏบิัติการขาวสาร (PRIO) 
 

 
กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
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นโยบายรัฐบาล

ปฏิรูป

พัฒนา

นโยบายรองนายกฯ

ดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรจัดสรร

งปม. ป 2560

แผนแมบท พณ. 
2555-2564

นโยบาย รมว.

ปฏิรูปนโยบาย
การคาของ พณ.

ยทุธศาสตร พณ.
2559-2564

ความเช่ือมโยงนโยบายระดับชาติที่เก่ียวของกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย
สป

ช.

 การคาชายแดน
 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

 ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสม 
 สรางผูประกอบการและ SMEs ใหเขมแข็ง 
 สงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา 

การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 

 ลดอุปสรรคการสงออก/แสวงหาตลาดที่มีศักยภาพ
 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
 พัฒนาผูประกอบการไทยใหสอดคลองกับขอตกลง

4. Trade Facilitation1. Demand Driven 2. Service Economy 3. Value Creation

1. ความมั่นคงและการตางประเทศ
2. การสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
4. การแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความเติบโตจากภายใน

6. การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

 สงเสริมการใช e-Commerce 
 พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
 เช่ือมโครงสรางพ้ืนฐานกับกิจการ           

พาณิชนาวี

 พัฒนาธุรกิจเกษตรแปรรูป
 สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการคาอัญมณฯี
 นําทรัพยสินทางปญญามาพัฒนาสินคาและ

บริการ

 ผูกขาดและการแขงขันที่เปนธรรม  ภาคเกษตร 

 ศูนยกลางอาเซียน  พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และโลจิสติกส

1. Smart Enterprise
3. Value Creation Economy

4. Pro competitive Environment 2. ASEAN One
5. New Trade Infrastructure

กองยุทธศาสตรและแผนงาน, กุมภาพันธ 2559

 สรางสังคมผูประกอบการ  

1. แกปญหาคาครองชีพ      
2. สรางรายไดเกษตรกรและผูมีรายไดนอย และพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการภาครัฐและปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ

3. เรงผลักดันการสงออก

1. ยกระดับเศรษฐกิจการคาของ
ประเทศเขาสูเศรษฐกิจ
สรางสรรคมูลคาและภาคบริการ

2. เสริมสรางขีดความ 
สามารถผูประกอบการ 
SMEs และวิสาหกิจรายยอย 

4. สรางความเขมแข็ง
เศรษฐกิจการคา
ภายในประเทศ

3. พัฒนาการอํานวยความสะดวก
ทางการคารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ
องคกรในเชิงรุกและมีธรรมาภบิาล

 พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นให
แข็งแรง
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