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1. ความเปนมาในการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

1.1 กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 13 แหง 
พระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. 2522 และอาศัยอํานาจ 
ตามมาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจเรียกเก็บเงิน 
คาธรรมเนียมพิเศษการสงออกหรือนําเขาได้   

1.2 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2524 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอเสนอของกระทรวงพาณิชย เรื่องหลักการ 
เบื้องตนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษจากสินคาขาเขา และรางระเบียบวาดวยการบริหารกองทุนสงเสริม 
การคาระหวางประเทศ 

1.3 กระทรวงพาณิชยไดนําเงินรายไดคาธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บจากแหลงตางๆ สงใหกองทุน 
สงเสริมการคาระหวางประเทศบริหารจัดการตามเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนด 

2. วัตถุประสงค ์

 การสงเสริมการคาระหวางประเทศตองการความคลองตัวสูง ทั้งในดานการดําเนินกิจกรรมและ 
การสนับสนุนดานการเงิน เพ่ือใหทันตอสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางผันผวนรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก 
และของประเทศคูคา ตลอดจนแนวโนมความตองการของตลาดโลก ดังนั้น เพ่ือผลักดันใหการสงออกของ 
ประเทศขยายตัวตามเปาหมายที่กําหนด กระทรวงพาณิชยจึงไดจัดตั้งกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
เพ่ือเปนแหลงสนับสนุนดานการเงิน โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี้ 
 2.1 การดําเนินโครงการและกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและสงเสริมการผลิต และสงออกสินคา/บริการ 
ตลอดจนการรักษา การหาตลาด การปกปองผลประโยชนในทางการพาณิชยรวมทั้งแกไขปญหาและอุปสรรค
ในการสงออก สามารถดําเนินการไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 การบริหารกิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมการสงออกมีความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และเกิด 
ประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะโครงการหรือกิจกรรมที่ตองใชความเรงดวนในการดําเนินการทุกรูปแบบเพ่ือสราง 
ความแข็งแกรงทางการคาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง 

3. วิสัยทัศน 
 เปนกองทุนที่มีสภาพคลองและมีประสิทธิภาพในการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการแขงขัน 
ดานการคาระหวางประเทศของไทย 

4. พันธกิจ 
 จัดสรรเงินในการดําเนินกิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวของกับพัฒนาและสงเสริมการสงออกสินคา 
และบริการทั้งทางตรงและทางออม การรักษา การหาตลาด ปกปองผลประโยชนในทางการพาณิชย และแกไขปญหา
อุปสรรคดานการคาระหวางประเทศ 

5. ผลผลิต โครงการสงเสริมการคาระหวางประเทศท่ีไดรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ ทั้งของภาครัฐและ 
เอกชน จํานวนไมนอยกวา 200 โครงการตอปี 

6. ผลลัพธ : มูลคาการสงออกทั้งสินคาและธุรกิจบริการไทยขยายตัวตอเนื่อง และผูประกอบการไทยมีขีด 
ความสามารถในการแขงขันและสามารถประกอบธุรกิจในตางประเทศไดอยางเขมแข็ง 
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7. เปาหมายหลัก : สามารถผลักดันและสงเสริมความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวางประเทศของไทย 
ใหเปน 1 ใน 5 ของเอเชียภายในป 2564 

8. สภาพแวดลอมภายใน/ภายนอกของกองทุนฯ 
 8.1 สภาพปจจุบัน 
 หลังจากยกเลิกการจัดเก็บรายได จากค าธรรมเนียมพิเศษ ในเดือนกันยายน 2534 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติครั้งที่ 1/2542 อนุมัติใหใชเงินตนไดในทุกบัญชี ยกเวนคาธรรมเนียม
พิเศษ 0.5 และตลับลูกปน ทั้งนี้ กรณีที่จะนําเงินตนกองทุนฯ มาใชจะตองเปนกรณีจําเปนหรือเรงดวน
สําหรับภาวการณแกไขปจจุบัน ดังนั้น การนําเงินกองทุนฯ มาใชบริหารโครงการโดยปกติ จะใชเฉพาะดอกผล
ของเงินที่จัดเก็บจากการนําเขาดังกลาว มาใชในการจัดทําแผนพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศเทานั้น 
 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติใหกระทรวงการคลังจัดทําแผนการนํา 
ทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคลองสวนเกินความจําเปน คืนเขาคลังเปนรายไดแผนดิน โดยกระทรวงการคลังใช 
อํานาจตามขอบังคับของกระทรวงการคลังวาดวยการใหองคการของรัฐบาลที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียนนําทุน 
หรือผลกําไรเขาบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 พ.ศ. 2556 ที่ออกโดยอํานาจตาม พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491 
มาตรา 13 โดยกองทุนฯ ตองนําสงเงินคืนคลัง จํานวน 2,324,950,000 บาท ซึ่งกองทุนฯ ไดดําเนินการ 
นําสงเงินคืนคลังครบถวนตามที่กระทรวงการคลังกําหนดแลว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 
 ภายหลังสงคืนเงินเปนรายไดแผนดิน กองทุนฯ มีเงินคงเหลือจํานวน 2,467,450,783.32 บาท
ซึ่งเปนเงินตนทั้งสิ้น จึงไดดําเนินการขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีในการใชเงินตนเพ่ือดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรกองทุนฯ ตั้งแตปงบประมาณ 25๖๐ เปนตนไป เพ่ือเสริมสรางสภาพคลองในการเรงรัด 
ผลักดันและแกไขปญหาอุปสรรคของการคาระหวางประเทศอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกรณีที่ตองดําเนินการ
ตามนโยบายเรงดวน และตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเรงผลักดันการคาระหวางประเทศเชิงรุก  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติการใชเงินตนตามที่กองทุนฯ เสนอ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
โดยใหนําเสนอแผนการใชจายเงินตนของกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ใหคณะรัฐมนตรีทราบ 
 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติใหกระทรวงการคลังเรียกทุนหมุนเวียน 
นําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดิน โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับ 
กระทรวงการคลัง วาดวยการใหองคการของรัฐบาลที่ใชทุนหรือทุนหมุนเวียนนําทุนหรือผลกําไรเขาบัญชีเงิน 
คงคลังบัญชีที่ 1 พ.ศ. 2556 กําหนดใหกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศนําเงินสภาพคลองสวนที่เกิน 
ความจําเปนของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดิน จํานวน 83.00 ลานบาท ซึ่งกองทุนฯ ไดเนินการ
นําสงเงินคืนคลังครบถวนตามที่กระทรวงการคลังกําหนดแลว เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 

8.2 ปญหา 
 กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายในการพัฒนาและสงเสริมการคาระหวาง 
ประเทศ ดังนั้น การนําเงินตนมาใชจึงทําใหกองทุนฯ ขาดสภาพคลอง เนื่องจากวงเงินที่มีไวใชหาดอกผล 
เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ จะลดลงทุกป อีกทั้งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558 กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนนําเงินของทุนหมุนเวียนฝากกระทรวงการคลัง 
ดังนั้น กองทุนฯ จึงขาดรายไดในสวนของดอกเบี้ยเงินฝาก ทําใหกองทุนฯ ขาดสภาพคลองในการดําเนินการ 
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันทางการคาในทุกมิติเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว 
ซึ่งรวมถึงการเปดประตูการคาและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ การขยายตลาดสงออกเชิงรุก การสงเสริม 
SMEs เปนนักรบเศรษฐกิจใหม การปรับโครงสรางการคาสูการคาบริการ ตลอดจนการสรางมูลคาเพ่ิมใน 
ภาคอุตสาหกรรมการสงออก 
 8.3 การวิเคราะห์ 
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    SWOT การบริหารงานกองทุนฯ 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W) 
1) กองทุ นฯ จัดตั้ งขึ้ นตามนโยบายของรั ฐและ            

มีระเบียบหลักเกณฑการใชจายและเก็บรักษาเงิน
ของกองทุนฯ ซึ่งมีความคลองตัวกวาการใชเงินใน
ระบบงบประมาณและสอดคล องกับสภาวะ
เศรษฐกิจป จจุบันที่มีการแข งขันสูง และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

2) มีรายไดสนับสนุนจากเงินงบประมาณ และการ
สนับสนุนเงินกิจกรรมส งเสริมการค าระหว าง
ประเทศ 

1) กองทุนฯ ยังขาดระบบการติดตามประเมินผล      
อยางตอเนื่องของโครงการที่หนวยงานไดรับการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ ไปดําเนินการ 

2) งานของกองทุนฯ กระจายความรับผิดชอบอยู ใน
หลายสํานัก ทําใหขาดการรวมศูนยในการติดตาม
แกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

3) สถานะเงินกองทุนฯ ลดนอยลงมาก อาจไมสามารถ
จัดสรรใหเพียงพอกับภารกิจที่ตองเรงพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันทางการคาของไทย 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat: T) 
1) นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลมุงเนนใหความสําคัญ 

ดานการคาระหวางประเทศ ซึ่งมีมูลคาสูงถึงรอยละ 
60 ของ GDP และเปนเครื่องจักรสําคัญในการ
ขับ เคลื่ อน เศรษฐกิจของไทยโดยส ง เสริม ให             
ผูประกอบการขยายฐานการสงออก การสงเสริม
อุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศมากข้ึน 

2) ภาคเอกชนไทยมีศักยภาพในหลายด านและ
หลายคลัสเตอรสินคา รวมถึงในการออกไปประกอบ
ธุรกิจในตางประเทศ ตลอดจนใหความ รวมต่อ
นโยบายของรัฐบาลเปนอยางดี 
 

1) ขอจํากัดดานงบประมาณในการสนับสนุนการ 
ดําเนินงานตามภารกิจของกองทุนฯ 

2) ระเบียบหลักเกณฑ การใช จ ายเงินกองทุนฯ         
(เชนระเบียบการจัดซื้อจัดจาง) ที่ปรับใหเหมือนกับ
เงินงบประมาณ ซึ่งทําใหขาดความคล่องตัวในการ
ดําเนินการ 

3) มีการเปลี่ยนรัฐบาลบอยครั้ง นโยบายในการสงเสริม
การคาระหวางประเทศขาดความตอเนื่อง 

4) กิจกรรมสงเสริมผูประกอบการของหนวยงาน
ภาครัฐมีความซ้ําซอน มีแนวทางปฏิบัติที่แตกตางกัน
และขาดการบูรณาการ 

5) ผูรับบริการมีความรูความเขาใจในกฎระเบียบและ
หลักเกณฑของกองทุนฯ ไม เพียงพอสงผลให
ปัญหาในการประสานโครงการ และการเบิกจ่าย
รวมถึงการจัดทําเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ 

6) พระราชกฤษฎีกา เรื่อง การกําหนดจํานวนเงิน
สะสมสูงสุด และการนําทุนหรือผลกําไรสวนเกิน
ของทุนหมุนเวียนส งคลังเป นรายได แผ นดิน       
พ .ศ .2561 ทํ า ให กองทุนฯ มิ อาจวางแผน
ยุทธศาสตร และการจัดสรรเงินในระยะยาวได
อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากจะมีวงเงินสําหรับ
การดําเนินงานในระยะสั้นเทานั้น 

9. กรอบแนวคิดการจัดท ายุทธศาสตรกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศดําเนินงานภายใตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
ซึ่งมีภารกิจหลักในการขยายการคาระหวางประเทศของไทย พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาและธุรกิจ
บริการและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยในตลาดโลก โดยยุทธศาสตรของกองทุนสงเสริม
การคาระหวางประเทศมีความสอดคลองกับนโยบายทุกระดับ ดังนี้ 
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  9.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในสวนของ 
ภาคเศรษฐกิจมุ งเนนการพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช เปนปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ 
เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกดาน การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม และสราง 
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหเติบโต การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ 
ระบบโลจิสติกส การสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ (Outward investment) ซึ่งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร โดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีความเกี่ยวของในยุทธศาสตร 
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ไดแก การเสริมสราง 
และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

 (1) การพัฒนาภาคบริการ โดยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันในเชิงธุรกิจบริการ    
ใหสามารถยกระดับศักยภาพใหมีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองตอความตองการของตลาด 

  (2) การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดยสงเสริมการทําตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิม 
การสงออกสินคาไทย ในการสรางตราสินคา พัฒนาบรรจุภัณฑ แสวงหาตลาดใหมและขยายตลาดการคา 
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน สรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจระหวางประเทศ และการพัฒนาทักษะของ 
ผูประกอบการในการทําธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 9.๒ นโยบายรัฐบาล ของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเนน 
การแกไขปญหาของประเทศ เรงแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน และมุงนําความสุข ความสงบสุข 
กลับคืน สูประเทศ โดยมีนโยบายในการบริหารราชการแผนดินในเรื่องตางๆ จําแนกเปน 11 ดาน 
ซึ่งกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศมีความเกี่ยวของใน 2 ดาน ไดแก 

 (1) นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการลดปญหาในการสงออก 
เพ่ือใหเกิดความคลองตัว การแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการสงออก การสงเสริมอุตสาหกรรมที่ 
สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เชน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกอาหารไทยบนพ้ืนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา การเพ่ิมขีด 
ความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง โดยการเพ่ิมองคความรูในดาน
การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการจัดการในองคกรฯ รวมทั้งการสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจ 

  (2) นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเรง 
สงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความรวมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน การสงเสริมการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาการลงทุนภายใต
กรอบความรวมมือที่มีผลบังคับใชแลว และการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ 
อยางสอดคลองกับขอตกลงในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัย 
การผลิตตาง ๆ ที่เปดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย ใหสามารถ
แข่งขันไดรวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือนําไปสู ความ
เชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได้ 
 9.3 ยุทธศาสตรของกระทรวงพาณิชยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2559-2579) มุงเนนการสราง 
ความเขมแข็ง และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจการคาของประเทศ ดวยการยกระดับความสามารถทาง 
การแขงขัน (Competitiveness) และผลักดันความเชื่อมโยงกับโลก (Connectivity) เพ่ือรองรับเปาหมายที่ 
จะนําประเทศไทยไปสู Thailand ๔.๐ โดยขับเคลื่อนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน ๓ มิติสําคัญ มิติแรกคือ 
เปลี่ยนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูเชิง “นวัตกรรม” มิติที่สองคือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ 
ดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และมิติที่สามคือ 
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู การเนนภาคบริการมากขึ้น และเปลี่ยนจาก Traditional 
Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value Services ซึ่งกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  
มีความเก่ียวของใน 2 ยุทธศาสตร ไดแก่ 
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  (๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการแบบครบวงจร เนนการพัฒนาผูประกอบการไทย 
เปนผูคาระดับภูมิภาคและระดับโลก และการพัฒนาผูประกอบการภาคบริการสูการคาบริการที่มีมูลคาสูงและ 
มีเอกลักษณ ์

 (๒) ยุทธศาสตรการบูรณาการกับระบบการค าโลก เนนการเพ่ิมมูลค าทางเศรษฐกิจ 
ดวยการคาระหวางประเทศ ทั้งการคากับประเทศเพ่ือนบานและประเทศในภูมิภาคอ่ืน โดยการสราง 
ภาพลักษณสินคา/ธุรกิจบริการของไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับในตางประเทศ และผลักดันการสงออกโดยใช 
การนําตลาดนําการผลิต แสวงหาตลาดใหม กําหนดกลยุทธในเชิงลึกลงถึงระดับเมือง (city-focus) 
 9.4 แผนแมบทกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2555 - 2564 ซึ่งกรมสงเสริมการคาระหวาง 
ประเทศเกี่ยวของใน 3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การสรางขีดความสามารถใหผูประกอบการและวิสาหกิจ 
(Smart Enterprise) สูการเปน Trading Nation 2) การใชอาเซียนเปนฐานไปสูเวทีโลก (ASEAN One) และ 
3) การยกระดับประเทศเขาสูเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคา (Value Creation Economy) 
 

 9.5 ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศของกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2559-2564 
 มุงเนนการสงออกในเชิงรุกและปฏิรูปโครงสรางการสงออก เพ่ือการคาของไทยสามารถกาว 
พนขอจํากัดจากตนทุนการผลิตที่เพ่ิมขึ้นและพลวัตความเปลี่ยนแปลงตางๆ ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร
สําคัญซึ่งกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เกี่ยวของใน 5 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การเรงรัดขยายตลาด
ส่งออกเชิงรุกโดยใชความตองการของตลาดเปนตัวนําการผลิต (Demand Driven) 2) การสงเสริม
ผู้ประกอบการไทยไปดําเนินธุรกิจในตางประเทศ (Internationalization) 3) การปรับโครงสรางการคา        
สูการคาบริการ (Trade in Services) 4) การเพ่ิมบทบาทของ SMEs โดยการผลักดันการคา และสรางนักรบ
เศรษฐกิจใหมที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprises : IDEs) และ 5) การสราง
มูลค่าเพ่ิมในภาคอุตสาหกรรมการสงออก (Value Creation) 

 9.6 แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

  มุงเนน “ผลักดันการคาระหวางประเทศในเชิงรุกเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสินคาและบริการอยาง 
ตอเนื่อง” โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศไว 4 แนวทางสําคัญ ดังนี้ 
  (1) Demand-Driven Marketing Approach การเรงรัดขยายตลาดสงออกและธุรกิจ
ในตางประเทศเชิงรุก ทั้ง Physical และ Digital market (city focus) ไดแก การเจาะตลาดเชิงลึก  
(City Focus) โดยเจาะเขาสูเมืองเศรษฐกิจรอง ควบคูไปกับการยกระดับตลาดในเมืองหลวงหรือเมือง 
เศรษฐกิจหลัก การสรางหุนสวนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Partnership) และสงเสริมการใชประโยชนจาก 
FTA เพ่ือการขยายการคาและการลงทุนรวมกับพันธมิตรในตลาดศักยภาพ การประกอบธุรกิจระหว าง
ประเทศ (Outward Business Development Promotion) โดยพัฒนาองคความรูและขอมูลเชิงลึก 
(Market Intelligence) พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไทยในการทําธุรกิจระหวางประเทศ (Capacity 
Building) และการพัฒนาพาณิชยดิจิทัลเพ่ือพัฒนาและสงเสริม SMEs สูสากล โดยพัฒนาตอยอดระบบ 
Thaitrade.com ใหรองรับความตองการใชงานสําหรับการคาออนไลนใหมีประสิทธิภาพและสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงกับ platform ของพันธมิตรในตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาและส งเสริม                   
ผูประกอบการไทยใหสามารถทําการคาออนไลน และมีความนาเชื่อถือในระดับสากล เปนตน 

  (2) การสงเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร  พัฒนาและสงเสริมสินคาและบริการที่ 
ประเทศไทยมีศักยภาพ ใน 5 คลัสเตอรสําคัญ ไดแก สินคาอาหารและธุรกิจบริการอาหาร สินคาฮาลาล 
สินคาอุตสาหกรรม สินคาแฟชั่นและไลฟสไตล และธุรกิจบริการศักยภาพ โดยการพัฒนาผูประกอบการสินคา 
และบริการใหมีความรู ผลิตสินคา/บริการใหตรงกับความตองการของตลาด ขยายชองทางทางการตลาด และ 
สรางภาพลักษณสินคาและบริการใหเปนที่รูจักและยอมรับในตลาดตางประเทศ ดังนี้ 
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 (3) การพัฒนาผูประกอบการและสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมสงออก โดยมุงเนน 
การขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (Innovation-Driven) และการสรางมูลคาเพ่ิมในอุตสาหกรรมสงออก (Value 
Creation) เพ่ือยกระดับผูประกอบการของไทยใหมีความพรอมดานการคาที่จะรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม 
ในทุกระดับอยางเปนระบบและครบวงจร โดยมุงเนนการเสริมสรางศักยภาพในการทําการคาระหวางประเทศ 
แกผูประกอบการ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและธุรกิจบริการ ผานการสรางแบรนดหรือตราสินคาสูสากล 
(Brand) และการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) 
 (4) การพัฒนาองคกรและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
ตามยุทธศาสตรและพัฒนาองคกรสูระบบราชการ 4.0 โดยการพัฒนาบุคลากรภายในใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป นในการปฏิบัติงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการทํางาน การใหบริการแกประชาชน พัฒนาระบบราชการและระบบบริหารจัดการ 
ตลอดจนเสริมสรางพันธมิตร/เครือขายกับองคกรทั้งในและตางประเทศ 
 
 ทิศทางยุทธศาสตรกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจ าป 2563 – 2567 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ  

 กลยุทธ์ที ่1.1 การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมาย แบ่งเป็น  
 1) กลุ่มคลัสเตอร์ส าคัญ ได้แก่ สินค้าอาหาร สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป (อาทิ มันสําปะหลัง

และผลิตภัณฑ์/ยางพาราและผลิตภัณฑ์/ ปาล์มน้ํามันและผลิตภัณฑ์/ ข้าว/ ผักผลไม้)  อุตสาหกรรมหนัก 
แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ สุขภาพและความงาม ฮาลาล สินค้าท้องถิ่น (อาทิ สินค้า  OTOP สินค้า GI) สินค้าเฉพาะ
กลุ่ม/Niche products (อาทิ สินค้าสําหรับผู้สูงอายุ แม่และเด็ก กลุ่มเพศที่สาม Metrosexual กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มบริโภครุ่นใหม่ Millennium ผู้บริโภคระดับบน (Super Rich) สัตว์เลี้ยง สินค้าที่เกี่ยวกับ 
Environmental Issues) เป็นต้น  

 2) คลัสเตอร์ที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ดังนี้  
- กลุ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรม อาหารและเกษตรพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-Tech) รวมถึง

การนําการเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร (Health and Functional Food)  
- กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ พัฒนาไปสู่เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Bio-Med)  

 - กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ พัฒนาไปสู่ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Mechatronics)  
 - กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ พัฒนาไปสู่เทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Embedded Technology)  
 - กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ 
Creative Economy อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธุรกิจบริการ
สร้างสรรค์ อาทิ ธุรกิจบันเทิง ดิจิทัลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และ  Trade 
Supporting Services เช่น สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ Institutional Services เช่น ธุรกิจโรงแรมและ
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง ธุรกิจการจัด Event เป็นต้น  

 กลยุทธ์ที ่1.2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทย  
1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน 

ผ่านโครงการฝึกอบรมเชิงลึก/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Coaching) แบบครบวงจร ไปจนถึงการนําสินค้าไป
ทดลองจําหน่ายในตลาดต่างประเทศ 
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 2) สร้างผู้ประกอบการค้ารายใหม่ โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs อาทิ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก การทําสัญญาซื้อขาย
ระหว่างประเทศ กลยุทธ์การส่งออกรายสินค้า/บริการ กลยุทธ์การเจาะตลาดรายประเทศ เป็นต้น และ
ผลักดันผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมให้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขยายตลาดส่งออกในต่างประเทศ เช่น เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย และร่วมคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาการค้าใน
ต่างประเทศ เป็นต้น  
 3) ส่งเสริมผู้ประกอบการไปดําเนินธุรกิจในต่างประเทศและแสวงหาปัจจัยการผลิตและวัตถุดิบ โดย
จัดฝึกอบรมเชิงลึก และนําผู้ประกอบการไทยเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching 
and Networking) กิจกรรมนําเสนอผลงาน (Business Pitching) เพ่ือนําเสนอผลงาน/แผนงานทางธุรกิจ 
เพ่ือขายและ/หรือระดมเงินทุน และแสวงหาพันธมิตรการค้าการลงทุนในตลาดเป้าหมายต่อไป   
 4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการเพ่ิมความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน (Hedging) และการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการ
สร้างแบรนด์สินค้าและบริการ  
1) พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมสินค้าที่มีนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิง

การค้า ผ่านการจัดประกวดและมอบรางวัลต่าง ๆ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และการผลักดันให้สินค้าไทยเข้าประกวดรางวัลการออกแบบ/
นวัตกรรม ในระดับนานาชาติ เป็นต้น  

 2) พัฒนาและส่งเสริมแบรนด์ไทยให้เป็นแบรนด์ระดับสากล และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่าง 
นักออกแบบไทยและนักออกแบบนานาชาติ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการออกแบบ
ของเอเชีย  

 3) ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่มีการพัฒนารูปแบบสินค้า และทําตลาดต่างประเทศโดยใช้ตราสินค้า
ของตนเองผ่านการมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น (Prime Minister’s Export Award)  

 4) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าและบริการของไทยผ่านเครื่องหมายรับรองคุณภาพ “Thailand 
Trust Mark” เพ่ือให้ผู้นําเข้า/ผู้บริโภคในต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของไทยในด้าน
คุณภาพมาตรฐาน ขั้นตอนการผลิตที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม  

 5) สร้างภาพลักษณ์ประเทศในฐานะผู้ผลิตและส่งออกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมี
ความน่าเชื่อถือ (Country Image) เพ่ือให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเป็นผู้ผลิตและ 
ผู้ส่งออกสินค้าชั้นนําของโลก  

 กลยุทธ์ที ่1.4 การพัฒนาองค์กรสู่อนาคต  
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการข้อมูล

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศในเชิงลึก และการให้บริการแก่
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไทย และประชาชน อาทิ        
การให้บริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Export Service) ตลอดจนหน่วยให้
คําปรึกษานอกสถานที่ ในโอกาสต่างๆ (Mobile Unit)  

 2) สร้างพันธมิตรและขยายความสัมพันธ์กับเครือข่ายกับองค์กรด้านการค้าระหว่างประเทศทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการดําเนินงานตามกรอบความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และการดําเนินงาน
ร่วมกับ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชย์ด้านการค้าระหว่างประเทศ (HTAs)  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาด  

 กลยุทธ์ที่ 2.1 การประชุมเจรจาเชิงรุก สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมเพ่ือขยายความร่วมมือทาง
การค้าในระดับทวิภาคี และพหุภาคี อาทิ WTO, ABAC, ASEAN-BAC, EABC, JTEPA, ACMEC, IMT-GT ฯลฯ 
การเจรจา FTA เชิงรุก โดยเฉพาะ FTA สําคัญๆ อาทิ FTA กับสหภาพยุโรป และการดําเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน/ผู้นําเข้ารายสําคัญ  

 กลยุทธ์ที ่2.2 การปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า สนับสนุนการประชุมและ 
การหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการส่งออก ทั้งในภาพรวมและรายอุตสาหกรรม/คลัสเตอร์ 
ตลอดจนการจ้างที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญด้าน AD/CVD/SG/AC เพ่ือดําเนินการแก้ต่างในกรณีที่
ประเทศไทยถูกฟ้องร้อง และการให้ความรู้ผู้ประกอบการไทยในด้านดังกล่าว เพ่ือปกป้องและรักษา
ผลประโยชน์ทางการค้าของไทย การปกป้องผลประโยชน์และลดทอนผลกระทบของผู้ประกอบการไทยจากการ
สวมสิทธิ์การส่งออก โดยเฉพาะการสวมสิทธิ์เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามการค้าและการสวมสิทธิ์ที่อาจ
ทําให้ภาพลักษณ์สินค้าไทยเสียหาย เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเร่งรัดท าการตลาดเชิงกลยุทธ์  

ขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุก ทั้ง Physical และ Digital Market สนับสนุนกิจกรรม
ทางการตลาดที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มตลาดเป้าหมาย โดยเน้น การบุกเจาะ
หัวเมืองเศรษฐกิจใหญ่ ขยายตลาดสู่เมืองรองที่มีศักยภาพ สร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic 
Partnership) ผ่านการจัดคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนการค้า ไปเจรจาการค้าการลงทุน และการจัดงาน
แสดงสินค้า Top Thai Brands, Thailand Week, Mini Thailand Week ในประเทศเป้าหมาย ตลอดจนการ
พัฒนาพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่สากล โดยแบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ ดังนี้  

 กลยุทธ์ที่ 3.1 การรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นตลาดเก่า สนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาดที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มตลาด โดยเน้นการบุกเจาะหัวเมือง
เศรษฐกิจใหญ่ ขยายตลาดสู่เมืองรอง ผ่านการจัดคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้าการ
ลงทุน การจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การจัด Pop-up Store และ Special Store (Private brand) 
และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการจัดตั้ง Sales/Marketing Office เป็นต้น  

 กลยุทธ์ที่ 3.2 การผลักดันการค้าผ่านช่องทางตลาดพาณิชย์ดิจิทัลและช่องทางกระจายสินค้า
รูปแบบใหม่ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดผ่านช่องทาง E-commerce อาทิ Thaitrade.com 
และตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนําของโลก เป็นต้น  

 
………………………………………………………….. 

 
สํานักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ  
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1) การประชุมเจรจาเชิงรุก 
2) การปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขอุปสรรค 
    ทางการค้า 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การเร่งรัดท าการตลาดเชิงกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

การค้าระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การเจรจาเชิงรุกเพ่ือเปิดตลาด 
ยุทธศาสตร์กองทุน 

กลยุทธ์ 

1) การรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ 
    ฟื้นตลาดเก่า 
2) การผลักดันการค้าผ่านช่องทางตลาดพาณิชย์ดิจิทัล   
    และช่องทางกระจายสินค้ารูปแบบใหม่ 

1) การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมาย  
2) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศ           
    ของไทย 
3) การพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการสร้าง 
    ภาพลักษณ์และส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ 
4) การพัฒนาองค์กรสู่อนาคต  

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

- โครงการจัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands/ Thailand Week/ 
Mini Thailand Week 
- โครงการผลักดันการค้าระหว่างประเทศกับพันธมิตรในต่างประเทศ 
(Strategic Partnership) 
- โครงการจัดคณะผู้แทนการค้า และเชิญผู้ซื้อ/ผู้นําเข้ารายใหญ่มา
เจรจาซื้อสินค้ากับผู้ส่งออกไทย  (Goodwill Missions) 
- โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไปดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ 
(Integrated Markets) 
- โครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในต่างประเทศ (Business 
Support Center-BSC)  
- โครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ตลาดเมืองรอง เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการค้า/การแข่งขันในตลาดต่างประเทศ City Focus 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านช่องทางการค้า
ออนไลน์ระหว่างประเทศ เป็นต้น 

แผนงาน 

- การประชมุภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก และ สหประชาชาติ 
- การประชมุระดับภูมิภาค อาทิ ASEAN, Asia Pacific, East 
Asia ฯลฯ 
- การประชมุระดับอนุภมูิภาค อาทิ GMS, ACMECS, IMT-GT ฯลฯ 
- การประชมุภายใต้กรอบ CODEX, GS1 ฯลฯ 
- การประชมุความร่วมมือทางการค้าข้าว 
- โครงการปกป้องและรกัษาผลประโยชนท์างการค้าของไทย เช่น 
การจา้งที่ปรกึษากฎหมาย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านAD/CVD/SG/AC 
เป็นต้น 

- โครงการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ อาทิ Thaifex, Bangkok Gems, 
STYLE, TAPA, TILOG-Logistix, RHVAC, Bangkok E&E  
- โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ อาทิ ANUGA, Gulfood, Foodex 
Japan, Automechanika, Beauty World Middle East, Maison&Objet เป็นต้น 
- โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด และสร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่ตลาดโลก 
- โครงการขยายตลาดข้าวไทย 
- โครงการเจรจาซื้อขายข้าวรัฐบาลต่อรัฐบาล  
- โครงการส่งเสริมธุรกิจบริการ WMS และสินคา้ที่เกี่ยวเนื่องสู่ตลาดต่างประเทศ 
- โครงการส่งเสริมตลาดธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องสู่ตลาดต่างประเทศ 
- โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
- โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่สู่สากล (Creative    
  Thailand - Creative Incubation) 
- โครงการสร้างแบรนด์ประเทศด้านการค้าและบริการในยุค Thailand 4.0    
  (Branding Thailand : Thailand 4.0)  เป็นต้น 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป้าหมาย: ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้      ยุทธศาสตร์: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
ข้อ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

5.2 พัฒนาอุตสาหกรรม (Bio, Circular, Green Economy) นวัตกรรม 
5.3 พัฒนาภาคเกษตร (มูลค่าเพิ่ม เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปรรูป) 
5.5 พัฒนาการค้าการลงทุนสู่การเป็นชาติการค้า บริการและลงทุน  
5.7 พัฒนาสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ (ecommerce, logistics, big data) 
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ (พัฒนาผู้ประกอบการ NEA) 

 

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
ข้อ 3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

(ขยายตลาดเร่งด่วน หาช่องทางใหม่ ธุรกิจใหม่ แบรนด์ ธุรกิจสร้างสรรค์ 
ฮาลาล Cross Border e Commerce) 

 

นโยบายรัฐบาล 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 


