แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
บทนา
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ศึกษาวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคมของโลกในปัจจุบัน และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย อาทิ กฎระเบี ยบ
ด้านการค้าการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความผันผวนของระบบการเงิน สถานการณ์ทางการ
ค้าต่างๆ และสถานการณ์ ความไม่ส งบในภูมิภ าคต่างๆ เป็นต้น รวมทั้ง ได้จัดประชุมหารือร่ว มกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันกาหนดนโยบายและมาตรการต่ างๆ ให้สามารถดาเนินภารกิจการขยาย
การค้าระหว่างประเทศของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมฯ ได้นาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล แผนแม่บท
กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564 ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559-2564
และยุทธศาสตร์ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้

วิสัยทัศน์
ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2564

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
2. ขยายช่องทางตลาดแก่สินค้าและบริการไทย
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทย
4. ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้ หน่วยงาน
ภารกิจหลักตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2553 ให้กรมส่งเสริมการส่งออกมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาด สินค้าและธุรกิจบริการ
ของไทย พัฒ นาและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย
1

ค่านิยมองค์กร
DITP DRIVE
D = Dedicated
R = Responsive
I = Integrity
V = Value Creation
E = Excellent
วัฒนธรรมองค์กร

มุ่งมั่น ขยัน อดทน
ผลลัพธ์ฉับไว
ธารงไว้ซึ่งคุณธรรม
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
เพื่อการค้าไทยเป็นเลิศ

ความพร้อมในการปรับตัวเพื่อตอบสนองภารกิจขององค์กร

1 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมฯ

ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย : มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: มูลค่าการเจรจาการค้า
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับ

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
ล้านบาท

31,241.00

41,906.50

46,003.00

45,098.00

ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลักดันการค้าระหว่างประเทศในเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
แนวทางยุทธศาสตร์
1. Demand-Driven Marketing Approach การเร่งรัดขยายตลาดส่งออกและธุรกิจในต่างประเทศเชิงรุกทั้ง
Physical และ Digital market (city focus)
2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์
3. การพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมส่งออก
4. การพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่อขยายการค้าการลงทุนในตลาดหลัก แสวงหาตลาดใหม่ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทาง
การค้า และสามารถประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
2. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการเป็นกลุ่มอย่างครบวงจร (Clusters) กับความต้องการของ
ตลาด และรองรับแนวโน้มความต้องการใหม่ๆ ของตลาดโลก
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการไทย ในการสร้างนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม
และการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องใหม่ๆ ของตลาดโลก
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ/อานวยความสะดวก และข้อมูลการค้าระหว่างประเทศให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมการค้าผ่านช่องทางดิจิทัลและรูปแบบการค้าสมัยใหม่อื่นๆ
ผลักดันการขยายการค้าและการลงทุนกับพันธมิตรในตลาดศักยภาพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก FTA
ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
พัฒ นาและส่งเสริมสินค้าและบริการเป็นกลุ่มอย่างครบวงจร (Clusters) และรองรับแนวโน้มความ
ต้องการใหม่ๆ ของตลาดโลก
5. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย และสร้างมูลค่าเพิ่ม/สร้างแบรนด์สินค้าและบริการ
6. พั ฒ นาบุ คลากร ระบบการท างาน ตลอดจนระบบข้ อมู ลการค้าเพื่ อการบริการ และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับ 41,906.50 ล้านบาท

แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สาคัญ
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ ได้ น ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผน
ปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน นโยบายรัฐบาล 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 ด้าน แนวนโยบาย Thailand 4.0 แผน
แม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2563-2565 ยุทธศาสตร์
การค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559-2564 เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทาง
การดาเนิ น งานในการพั ฒ นาและส่ งเสริมการค้ าระหว่างประเทศที่ส าคัญ ต่อเนื่องจากปี ที่ ผ่ านมา เพื่ อให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์ “ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยเป็น 1 ใน 5 ของเอเชียภายในปี 2564”
โดยกาหนดเป้าหมาย “มูลค่าการเจรจาการค้าผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ในปีงบประมาณ 2563
มีมูลค่า 41,906.50 ล้านบาท และกาหนดมาตรการผลักดันการส่งออกเร่งด่วน ใน 4 กลุ่มตลาด ดังนี้
1. รักษาตลาดเดิม : สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น อาเซียน และจีน
2. เปิดตลาดใหม่ : เอเชียใต้ ลาตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง
3. ฟื้นฟูส่วนแบ่งตลาดที่เคยขยายตัวได้ดี : อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน
4. ผลักดันการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน : ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา มาเลเซีย
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
มี 4 แนวทาง ซึ่งได้ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ และภารกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ดังนี้
นโยบายกระทรวงพาณิ ช ย์ ข้ อ ที่ 3 เร่งรัด การส่ งออกสิ น ค้ าและบริการ และผลั ก ดัน การค้ า
ชายแดนและผ่านแดน ข้อที่ 7 ผลัดดันเศรษฐกิจยุคใหม่ และข้อที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจภาคบริการ ดังนี้
1. Demand-Driven Marketing Approach การเร่ ง รั ด ขยายตลาดส่ ง ออกและธุ ร กิ จ ใน
ต่ า งประเทศเชิ ง รุ ก ทั้ ง Physical และ Digital market (city focus) โดยสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการไทยทั่ ว
ประเทศในการขยายช่องทางทางการตลาด และเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้
ยังให้ความสาคัญกับการรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นฟูตลาดเก่าที่เคยเป็นตลาดสาคัญ โดยมีกลยุทธ์
ดังนี้
1.1 เจาะตลาดเชิ ง ลึ ก (City Focus) โดยเจาะเข้ า สู่ เ มื อ งเศรษฐกิ จ รอง ควบคู่ ไ ปกั บ
การยกระดับตลาดในเมืองหลวงหรือเมืองเศรษฐกิจหลัก โดยเน้นสินค้า/บริการแบรนด์ไทย ขยายช่องทางการตลาด
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่และวัฒนธรรม การบริโภคยุคสังคมเมือง (Urbanization) และเจาะกลุ่มผู้บริโภค
ระดับบน
1.2 สร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) กระชับความสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความเชื่อมั่น และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ผลักดันการขยายตลาดร่วมกับที่ปรึกษารายภูมิภาค (Regional Advisor)
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อการขยายการค้าและการลงทุนร่วมกับพันธมิตรในตลาดศักยภาพ
1.3 การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ (Outward Business Development Promotion)
โดยพัฒ นาองค์ความรู้และข้อมูลเชิงลึก (Market Intelligence) รวมทั้งสถานการณ์ การค้าและการตลาดเชิงลึ ก
พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ (Capacity Building) เชื่อมโยงพันธมิตร
ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ (Business Matching) สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในประเทศเป้ า หมาย (Networking) จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาด (Market
Promotion) ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ไปดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ และอานวยความสะดวกและประสานงาน
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งหรือดาเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทย (Business Facilitation)

1.4 พัฒ นาพาณิ ช ย์ดิจิทัล เพื่อพัฒ นาและส่ งเสริม SMEs สู่ สากล โดยพัฒ นาต่อยอดระบบ
Thaitrade.com ให้รองรับความต้องการใช้งานสาหรับการค้าออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกมากยิ่งขึ้น และ
เชื่อมโยงกับ platform ของพันธมิตรในต่างประเทศ อาทิ Alibaba Lazada Tmall ขยายช่องทางการค้า Offline
to Online Strategy ในการส่งเสริมสินค้าไทย โดยเฉพาะที่ได้ตราสัญลักษณ์ T Mark DEMark PM Award เพื่อ
ยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในตลาดสาคัญ พัฒนาศูนย์ให้บริการ Thaitrade.com Center เพื่ออานวยความ
สะดวกและให้คาแนะนาแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้านการเจรจาการค้าผ่านออนไลน์ และให้บริการจัดหาสินค้า
Sourcing Service ตามความต้องการของผู้ซื้อ พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถทาการค้าออนไลน์
รวมถึ งพั ฒ นาและส่ งเสริ ม กลุ่ ม ผู้ ให้ บ ริ ก ารธุ รกิ จ พาณิ ช ย์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Commerce Enables) ให้ มี ค วาม
น่าเชื่อถือในระดับสากล
2. การส่งเสริมอุตสาหกรรมรายคลัสเตอร์ พัฒนาและส่งเสริมสินค้าและบริการที่ประเทศไทยให้
มีศักยภาพ ใน 4 กลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการ ได้แก่ (1) สินค้าเกษตรและแปรรูป (ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง
ปาล์มน้ามัน เป็นต้น) สินค้าอาหาร ผักผลไม้ และธุรกิจร้านอาหารไทย (2) สินค้าอุตสาหกรรม (3) สินค้า
ไลฟ์สไตล์ OTOP และแฟชั่น และ (4) ธุรกิจบริการศักยภาพสูง (High Value Services) ได้แก่ ธุรกิจบริการ WMS
(Wellness and Medical Services) และสินค้าเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ และธุรกิจบริการสนับสนุนและ
สินค้าเกี่ยวเนื่อง โดยการพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าและบริการให้มีความรู้ ผลิตสินค้า/บริการ
ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ขยายช่องทางทางการตลาด และสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับในตลาดต่างประเทศ ดังนี้
2.1 ผลักดันสินค้าเป้าหมาย นอกเหนือจากสินค้าส่งออกกลุ่มหลักที่ได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สินค้าที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม สินค้าตาม Trend หลักของ
โลก ให้ ส อดคล้ องกับ เศรษฐกิจยุ คใหม่ส มัยใหม่ห รือเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ทั้งในเรื่องของ Digital
Economy, Bio Economy, Green Economy, Sharing Economy, Creative Economy
2.2 ส่งเสริมธุรกิจบริการเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในยกระดับระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างและพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี การสร้างโอกาสและขยายช่องทาง
การตลาดต่างประเทศ รวมถึงการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคต
2.3 ส่งเสริมและสนั บสนุนการนาเข้าวัตถุดิบปัจจัยการผลิ ตและสินค้าที่จาเป็นต่อการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศและการส่งออกของไทย
2.4 ขยายช่องทางและกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ
2.5 สร้างภาพลักษณ์ทางการค้าของประเทศไทย รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้า
และบริการของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศ
2.6 ยกระดับตราสัญลักษณ์สินค้าไทยด้านคุณภาพการผลิต การออกแบบ และการสร้างแบ
รนด์ให้มีมาตรฐานเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก
3. การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในอุ ต สาหกรรมส่ ง ออก โดยมุ่ งเน้ น การ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven) และการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมส่ งออก (Value Creation)
เพื่อยกระดับผู้ประกอบการของไทยให้มีความพร้อมด้านการค้าที่จะรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ในทุกระดับอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการทาการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและธุรกิจบริการ ผ่านการสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าสู่สากล (Brand) และการพัฒนานวัตกรรม
(Innovation) ดังนี้
3.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบและครบวงจรเพื่อให้มีความพร้อมด้านการค้าและเศรษฐกิจยุคใหม่ ยกระดับ

ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศสู่ตลาดโลก (Local To Global) และสร้างผู้ส่งออกรายใหม่ (New Faces)
3.2 สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า/บริการ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใหม่ๆ ของตลาด
ต่างประเทศ
3.3 สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการไทยที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ที่ดีมีการพัฒนานวัตกรรม และ/หรือมีการพัฒนาตราสินค้าของตนเอง ให้สามารถพัฒนาตลาดสู่ต่างประเทศ
3.4 สร้างและพัฒนานักออกแบบไทยให้มีศักยภาพเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศ
และส่งเสริมให้มีแบรนด์ของตนเอง
และตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ข้อที่ 5 พัฒนาระบบงานให้บริการและการบริหารจัดการที่
สะดวกรวดเร็ว ดังนี้
4. การพัฒ นาองค์กรและเพิ่ มประสิทธิภ าพการให้บริการ เพื่ อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ดังนี้
4.1 พัฒ นาบุ คลากรภายในให้ มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน การให้บริการ
แก่ประชาชน และการพัฒนาระบบราชการและระบบบริหารจัดการ
4.3 เสริมสร้างพันธมิตร/เครือข่ายกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาค
เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการตลาด และสามารถส่งออกหรือประกอบธุรกิจ
ในต่างประเทศได้ เพื่อให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
แผนงาน/โครงการสาคัญ
1. แผนงาน/โครงการสาคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยจัดทางบประมาณแบบ
บูรณาการ
1.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกมไทย โดยดาเนินกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ย วกับ ธุรกิจ เกม โดยผู้ ดาเนิ น การด้ านพั ฒ นาธุรกิจเกมจากต่างประเทศ รวมถึงให้ ปรึกษา/คาแนะน า
(Workshop) ในการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถผลิตผลงานที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาด และดึงดูดผู้ซื้อ ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
1.2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด โดยดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) พัฒ นาต่อยอดระบบตลาดกลางพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ และขยายความร่วมมือเชิง
เทคนิคกับหน่วยงานอื่น เพื่อรองรับความต้องการใช้งานสาหรับการค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการไทย SMEs และผู้
ซื้อทั่วโลก
2) ประชาสัมพันธ์สื่อสารการตลาดบน Online Platform ผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com
เพื่อดึงดูดให้ผู้ประกอบการไทยสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ขายและผู้ซื้อต่างชาติสนใจซื้อสินค้าไทย และเผยแพร่ผ่าน
สื่อออนไลน์อย่าง Search Engine ชั้นนา อาทิ Google Baidu Yahoo ฯลฯ
3) ให้ข้อมูล/คาปรึกษา ผ่านศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (National ECommerce Center) ปี 2563
1.3 โครงการขยายการค้าการลงทุน สู่ ส ากล โดยดาเนินการพัฒ นาและสร้างมูล ค่าเพิ่ มใน
ภาคอุ ตสาหกรรมการส่ งออก (Value Creation) ผ่ านกิ จกรรมบ่ มเพาะแบรนด์ ไทย Creative Idea Lab (Thai

Brand : IDEA Lab) กิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ศักยภาพ (Thai Brand Roadmap Program) พัฒนาและส่งเสริมนัก
ออกแบบ/ธุรกิจออกแบบ/ผู้ประกอบการ SMEs/ผู้ประกอบการเริ่มต้นในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สู่ตลาดโลก (Design Room/Talent Thai Promotion) และส่งเสริมบริการออกแบบ (Design Services Society)
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมช่องทางตลาด ผ่านกิจกรรมส่งเสริมสินค้า/บริการที่มีการออกแบบและนวัตกรรม (Thailand
Innovation and Design Promotion) ในงานแสดงสินค้าต่างๆ ของกรมและหน่วยงานเครือข่าย
1.4 โครงการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบริ ก ารและขยายเครื อ ข่ า ยของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์
โดยดาเนินการสร้างเครือข่ายและขยายพันธมิตรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศผ่านการจัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์
(TILOG-LOGISTIX 2020) และศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์การค้าในงานแสดงสินค้านานาชาติ (Logistic Pavilion) มุ่ง
พัฒนาบริการและส่งเสริมศักยภาพผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ โดยการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก และ
ประเมินประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการระหว่างประเทศ
2. แผนงาน/โครงการสาคัญตามยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
2.1 โครงการพั ฒ นาและส่ งเสริมการค้าระหว่างประเทศสิ นค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ
โดยดาเนิน การส่งเสริมผู้ ประกอบการในการทาการค้าระหว่างประเทศใน 4 กลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการ ได้แก่
(1) สินค้าเกษตรและแปรรูป (ข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน เป็นต้น) สิน ค้าอาหาร ผักผลไม้ และธุรกิจ
ร้านอาหารไทย (2) สินค้าอุตสาหกรรม (3) สินค้าไลฟ์สไตล์ OTOP และแฟชั่น และ (4) ธุรกิจบริการศักยภาพสูง
(High Value Services) ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ บริ ก าร WMS (Wellness and Medical Services) และสิ น ค้ าเกี่ ย วเนื่ อ ง
ธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ และธุรกิ จบริการสนับสนุนและสินค้าเกี่ยวเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมพัฒ นาและส่งเสริม
การค้ าระหว่างประเทศ อาทิ งานแสดงสิ น ค้ านานาชาติ ในประเทศ (งาน THAIFEX / STYLE / BKK Gems /
TAPA) การเข้าร่วมงานแสดงสิ น ค้านานาชาติในประเทศ การร่วมกับ ห้ างสรรพสิ นค้าในต่างประเทศและสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย การเชื่อมโยงผู้ประกอบการภูมิภาคสู่สากล การส่งเสริมแบรนด์แฟชั่น
ระดับสูงของไทยในตลาดต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงคลัสเตอร์ระหว่างธุรกิจบริการและ
สินค้าที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
2.2 โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาช่ อ งทางการตลาดและการทาธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
โดยดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) รักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นฟูตลาดที่เคยขยายตัวได้ดี อาทิ สหรัฐฯ สหภาพ
ยุโรป ญี่ ปุ่ น จีน อาเซีย น ตะวัน ออกกลาง อาฟริกา ละติน อเมริกา อิรัก โดยการจัดเจรจาการค้า และการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า
2) ผลั ก ดั น การค้ า ระหว่ า งประเทศกั บ พั น ธมิ ต รในตลาดศั ก ยภ าพ (Strategic
Partnership) โดยการจั ด คณะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เยื อ นต่ า งประเทศ และต้ อ นรั บ คณะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง จาก
ต่างประเทศ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า NPEW 2021 (Natural
Product Expo West)
3) ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ค้ า ชายแดน CLMV และ ASEAN และตลาดเมื อ งรอง City
Focus โดยแสวงหาคู่ค้าและลู่ทางการดาเนินธุรกิจในเมืองรอง อาทิ ปากีสถาน เซเนกัล กาตาร์ โอมาน เอกวาดอร์
คาซัคสถาน
4) ส่งเสริมผู้ป ระกอบการไทยไปดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยรวมถึงการเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค และพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า China International Import Expo 2020 เป็นต้น
2.3 โครงการรณรงค์ บ ริ โ ภคข้ า วและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วของไทยทั้ ง ตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ พ.ศ. 2563-2565 โดยดาเนินกิจกรรม ดังนี้

1) เชิญผู้นาเข้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวที่มีศักยภาพมาร่วมการเจรจาการค้ากับ
ผู้ส่งออกไทย และจัดนิทรรศการ พร้อมทั้ง สาธิตการประกอบอาหารจากข้าว/ผลิตภัณฑ์จากข้าวไทย
2) สร้างความร่วมมือกับ e-marketplace ชั้นนาเพื่อส่งเสริมการซื้อ-ขายสินค้าข้าวและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ่ า นการเชิ ญ Key Opinion Leader หรื อ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด (Influencer) ร่ ว มถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และนาไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
2.4 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ เศรษฐกิจยุคใหม่ โดยดาเนินการพัฒนาผู้ประกอบการ
ไทยในทุกระดับตั้งแต่ฐานรากจนถึงผู้ที่มีประสบการณ์ส่งออก สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่การค้าสมัยใหม่
และการให้บ ริการสถาบั นและเครือข่าย โดยทาการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการและนาไปวิเคราะห์ เชิงลึกเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรม Coaching โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ทางการอบรมออนไลน์/Conference กิจกรรมเชิงรุกเพื่อสร้างผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการค้าในเศรษฐกิจ
ยุคใหม่ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่อเนื่ อง สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานในต่างประเทศ
2.5 โครงการสร้ า งแบรนด์ ป ระเทศไทยในด้ า นการค้ าและบริ ก าร โดยด าเนิ น การสร้ า ง
ภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านการค้าระหว่างประเทศผ่านสื่อต่างประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ส่งเสริมแบ
รนด์สินค้าและบริการที่มคี วามคิดสร้างสรรค์และการออกแบบที่ดีผ่านตราสัญลักษณ์ De-Mark
จัดกิจกรรมทางการตลาดผ่านงานแสดงนิทรรศการและเจรจาการค้าในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสินค้าไทยให้
ได้รับรางวัลด้านการออกแบบระดับสากล เช่น รางวัล G-mark และรางวัล Red dot และสินค้านวัตกรรมและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดสากล (T Style)
2.6 โครงการสร้ า งและยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารด้ า นการค้ า ระหว่ า งประเทศสู่ ส ากล
โดยดาเนิ น การพัฒ นาคุณ ภาพการให้ บ ริการข้อมูล /คาปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยสร้างและรักษา
มาตรฐานการให้ บ ริ การในช่อ งทางหลั กและสื่ อดิจิตอล (DITP Touch) บริห ารจัดการห้ องสมุดการค้าระหว่าง
ประเทศ สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการ/ผู้ น าเข้าให้ ดาเนินธุรกิจได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น (Ease of Doing Business)
ตลอดจนขยายและเพิ่มช่องทางบริการภาครัฐสู่ผู้ประกอบการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านบริการ DITP
Service Center โดยยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าระหว่างประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ
2.7 โครงการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม การตลาด สร้ า งภาพลั ก ษณ์ สิ น ค้ า ฮาลาลสู่ ต ลาดโลก
โดยดาเนินการสร้างภาพลักษณ์สิน ค้าและบริการฮาลาลผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อดิจิทัล/ออนไลน์ สนับสนุนข้อมูล
การตลาดและพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการฮาลาล และพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาลในภูมิภาคให้สามารถผลิต
สินค้าตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการส่งออกสินค้าฮาลาล ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม
เจรจาการค้า การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (เช่น Gulfood) การจัด Thailand Halal Pavilion (เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า Mihas) การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายในห้างสรรพสินค้า/ ซุปเปอร์สโตร์

