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1 โครงการตลาดพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าสินค้า

เกษตร
6,315,600 เป้าหมาย : เพ่ือน ำผลจำกกำรศึกษำ ไปก ำหนด

ยุทธศำสตร์และสร้ำงต้นแบบกำรพัฒนำสินค้ำ

เกษตร โดยใช้ควำมต้องกำรของตลำดท้ังในและ

ต่ำงประเทศ เป็นปัจจัยหลักในกำรวำงแผนกำร

ผลิตและกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร ให้สอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์และรำคำสินค้ำเกษตร              

                      ความคืบหน้า : อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำรจ้ำง

กษ

2 การจัดต้ังสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เป้าหมาย :  จัดต้ังสถำบันส่งเสริมสินค้ำเกษตร

นวัตกรรม                                ความ

คืบหน้า : อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรของบกลำงและ

เสนอเร่ืองเข้ำ ครม. ขอควำมเห็นชอบ

กษ

แผนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan)

ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ 

(บำท)

ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยกิจกรรมหลัก (ถ้ำมี) / 

อธิบำยควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำรกิจกรรมหลัก

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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การส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบการ (Poll) เพ่ือน ำข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ไปประกอบกำร

วำงแผน ก ำหนดนโยบำย และกำรด ำเนินงำน

ของกระทรวงพำณิชย์ และหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือให้ตอบสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชนได้ใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด เช่น

 กำรช่วยเหลือเร่ืองค่ำครองชีพ ทิศทำงรูปแบบ

กำรบริโภคในปัจจุบัน เป็นต้น

ความคืบหน้า : อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขออนุมัติ

ปลัดกระทรวงพำณิชย์ เพ่ือมอบหมำยพำณิชย์

จังหวัดทุกจังหวัดด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล

- ส ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบกำร คร้ังท่ี 1 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
- ส ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบกำร คร้ังท่ี 2 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
- ส ำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ประกอบกำร คร้ังท่ี 3 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

4 ปรับปรุง/ทบทวน ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสทาง

การค้า การลงทุน และพัฒนาต้นแบบธุรกิจสินค้า

เกษตร เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร กษ

5 ติดตามและเสนอแนะนโยบายสินค้าเกษตรส าคัญ ติดตำมสินค้ำเกษตรส ำคัญเดือนละ 1 เร่ือง กษ

6 โครงการบูรณาการการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์

การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

16-
18
ธ.ค.
59

221,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมท่ีมีความรู้เพ่ิมข้ึนหลัง
การอบรม

อบ

3 กษ
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7 การศึกษาและจัดท าโครงสร้างข้อมูลบริการ 

Healthcare and Wellness
โครงสร้างข้อมูลบริการ Healthcare&Wellness อบ

8 การศึกษาข้อมูลบริการ WTO/OECD/APEC/Others ข้อมูลสถานะ/แนวโน้ม ภาคบริการใน3องค์การ
ระหว่างประเทศ

อบ

9 การศึกษาทบทวนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับภาคบริการ 

อาทิ Logistics  พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าว พ.ศ.2542

ข้อเสนอแนะการทบทวน/แก้ไขกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง

อบ

10 การศึกษา Negative List ในภาคบริการ ข้อเสนอแนะ Negative List อบ

11 ยุทธศาสตร์ภาคบริการ ยุทธศาสตร์ภาคบริการ อบ

12 Services Symposium การจัดงาน Services Symposium อบ

13 Strategic Partnership กับฮ่องกง ข้อเสนอแนะสาขาท่ีจะท า Strategic 
Partnership กับฮ่องกง

อบ

14 CLMVT Forum 2016 Follow up (4คร้ัง) ข้อเสนอแนะของไทยในการประชุม CLMVT 
Forum 2017

อบ

15 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 26,138,100 ด าเนินการจ้าง 12 เดือน สด
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โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง

และน้ าหนักดัชนีราคาผู้ผลิตจากปีฐาน 2553 เป็นปี

ฐาน 2558

2,000,000 ข้อมูลมูลค่าการผลิตของรายการสินค้า
อุตสาหกรรม ปี 2558 เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงโครงสร้างน้ าหนักดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน
 2558

 - ด ำเนินกำรจัดท ำขอบเขตกำรจ้ำงพร้อมขออนุมัติ

โครงกำร ขอบเขตของงำนรวมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรฯ

 - ผู้บริหำรอนุมัติขอบเขตของงำนพร้อมท้ังแต่งต้ังคณะ

กรรมกำรฯ

 - จัดท ำหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษำเพ่ือย่ืนข้อเสนอจัดท ำ

โครงกำร / ประชุมพิจำรณำข้อเสนอของท่ีปรึกษำ

 - สรุปผลกำรพิจำรณำท่ีปรึกษำเพ่ือเสนอขออนุมัติ

 - ท่ีปรึกษำลงนำมในสัญญำจ้ำง

 - ศึกษำ วิเครำะห์โครงสร้ำงดัชนีรำคำผู้ผลิตปี 2553 

เช่ือมโยง กับโครงสร้ำง CPA ปี 2011ตำรำง TSIC ปี 2552

 และ ตำรำง I-O

รำยงำนกำรศึกษำ วิเครำะห์โครงสร้ำงดัชนีรำคำ

ผู้ผลิตตำมกิจกรรมกำรผลิต (CPA)เช่ือมโยงกับ

โครงสร้ำง TSIC และ ตำรำง I-O

 - ศึกษำส ำรวจ มูลค่ำกำรผลิตปี 2558ของหมวดอำหำร 

เคร่ืองด่ืมและยำสูบ

 - ประชุมน ำเสนอรำยงำนผลกำรศึกษำ'เบ้ืองต้นแก่

เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนนโยบำยและ'ยุทธศำสตร์กำรค้ำ

 - ศึกษำส ำรวจ มูลค่ำกำรผลิตปี 2558 ของหมวดเคมีภัณฑ์

 ผลิตภัณฑ์เคมีหมวดเคร่ืองจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์

และหมวดเคร่ืองไฟฟ้ำ อุปกรณ์และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์

รำยงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์มูลค่ำกำร

ผลิตรำยกำรสินค้ำปี 2558

16 สด
(กลุ่มงานดัชนีราคา

ผู้ผลิต)

รำยงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์มูลค่ำกำร

ผลิตรำยกำรสินค้ำปี 2558
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 - ศึกษำส ำรวจมูลค่ำกำรผลิต ปี 2558 ของหมวด

ยำนพำหนะและอุปกรณ์พร้อมท้ังรำยงำนผลกำรศึกษำ

ฉบับสมบูรณ์

 - ประชุมน ำเสนอรำยงำนผลกำรศึกษำ'ฉบับสมบูรณ์แก่

เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำนนโยบำย'และกำรค้ำ

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรายการ

สินค้าส าหรับจัดท าดัชนีเศรษฐกิจการค้า 700,000   

 - ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ

 - ปรับปรุงรำยกำรสินค้ำ

 - ปรับปรุงลักษณะจ ำเพำะสินค้ำท้ังในกรุงเทพและ

ปริมณฑล และภูมิภำค

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดย

วิธีสอบราคา

1,312,200

 - ขออนุมัติโครงกำร

 - แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบรำคำและตรวจรับพัสดุ

 - ประกำศสอบรำคำ

 - รับเอกสำรกำรสอบรำคำ

 - ย่ืนเอกสำรสอบรำคำ

 - พิจำรณำผลกำรสอบรำคำ

 - ลงนำมในสัญญำ

 -  ส่งมอบงำน

 - ตรวจรับ

 - รำยงำนผลกำรตรวจรับ

โครงการจัดซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ โปรแกรมป้องกัน

ไวรัส โดยวิธีตกลงราคา
110,000

16

17

18

19

สด
(กลุ่มงานดัชนีราคา

ผู้ผลิต)

รำยงำนกำรศึกษำ ส ำรวจ วิเครำะห์มูลค่ำกำร

ผลิตรำยกำรสินค้ำปี 2558(ฉบับสมบูรณ์)

ศท

ศท

สด

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา

ขออนุมัติแผน และออกปฏิบัติงำนไตรมำส 1, 2, 

3 และ 4
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  - ขออนุมัติโครงการ

 - แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 - ด าเนินการเชิญบริษัทเข้าร่วมตกลงราคา

 - รายงานผลการตกลงราคา

 - ลงนามในใบส่ังซ้ือ

 - ส่งมอบงาน

 - ตรวจรับ

 - รายงานผลการตรวจรับ

โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการจัดท าดัชนีเศรษฐกิจ

การค้า โดยวิธีพิเศษ

3,000,000

 - ขออนุมัติโครงการ

 - แต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ

 - ท าหนังสือเชิญบริษัทเข้าด าเนินการย่ืนข้อเสนอราคา
และข้อเสนอด้านเทคนิค
 - รับหนังสือเชิญบริษัทเข้าด าเนินการย่ืนข้อเสนอราคา
และข้อเสนอด้านเทคนิค
 - ย่ืนข้อเสนอราคาและข้อเสนอด้านเทคนิค

 - พิจารณาผลการจัดจ้าง

 - รายงานผลการด าเนินการจ้าง

 - ลงนามในสัญญา

 - ส่งมอบงาน งวดท่ี 1

 - ส่งมอบงาน งวดท่ี 2

 - ส่งมอบงาน งวดท่ี 3

 - ส่งมอบงาน งวดท่ี 4

 - รายงานผลการตรวจรับ

20

19

ศท.

ศท

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 270 วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา

ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา


