สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
* แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563
* ผลการปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ 2563

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองวิจัยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค
โครงกำรเพิม่ ควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ประจำปี งบประมำณ 2563
กิจกรรมที่ 1 กำรรวบรวมและศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพของสินค้ำ บริกำร สมัยใหม่ โครงกำรศึกษำทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ (New World Order)
งบประมำณรวม 3,336,000 บำท (สำมล้ำนสำมแสนสำมหมื่นหกพันบำทถ้วน) วงเงินตำมสัญญำ 3,320,000 บำท (สำมล้ำนสำมแสนสองหมื่นบำทถ้วน)
ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

กิจกรรม

(กรณีบรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ไตรมำส 2
ธ.ค.-62

ม.ค.-63

ก.พ.-63

ไตรมำส 3
มี.ค.-63

เม.ย.-63
1

1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำรและคณะกรรมกำรโครงกำร

9 ธ.ค. 62
(วันอนุมัต)ิ

2 จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงำน (TOR)

10 ม.ค. 63
(วันอนุมัต)ิ

3 จ้ำงเหมำบริกำร/จ้ำงที่ปรึกษำ

ไตรมำส 4

พ.ค.-63
2

มิ.ย.-63
3

ก.ค.-63
4

ส.ค.-63
5

ก.ย.-63

รวม งปม.

6

16 มี.ค. 63
(วันลงนำมสัญญำ)

4 จัดทำแผนกำรดำเนินโครงกำรและวิธีกำรดำเนินโครงกำรโดยละเอียด
5 ทบทวนวรรณกรรม ศึกษำรวมรวมข้อมูลแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก
ใหม่ (new world order) และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจเป็นไปได้ (scenarios)
และจัดทำรำยงำนผลกำรศึกษำขั้นต้น
ตรวจรับงวด 1 (30%)
6 ประชุมระดมสมองและสัมภำษณ์ (In-depth Interview) ของนักวิชำกำรทั้ง
ผู้เชี่ยวชำญสำขำวิชำต่ำงๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำณำบริเวณศึกษำ (Area
Studies)
7 วิเครำะห์และคำดกำรณ์แนวโน้มระเบียบโลกในอนำคตและผลกระทบจำกแนวโน้ม
ระเบียบโลกในอนำคตและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
8 จัดประชุม/เสวนำกลุ่มย่อย/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดม
ควำมคิดเห็นจำกผู้เกีย่ วข้อง เกีย่ วกับแนวโน้มระเบียบโลกในอนำคต ผลกระทบที่
อำจเกิดขึ้น และกรอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรกำหนดจุดยืนและแนว
ทำงกำรดำเนินกำรของไทย

996,000

28 พ.ค. 63
(วันอนุมัต)ิ
มิ.ย. 63

- ปรับรูปแบบกำรสัมมนำ
กลุ่มย่อยเป็นระบบออนไลน์
ผ่ำนระบบ VDO Conference
โดย โปรแกรม Zoom หรือ
Microsoft Teams เพื่อ
รองรับสถำนกำรณ์โควิด-19
ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยรวมของ
โครงกำรไม่เปลี่ยนแปลง

สถานะปัจจุบัน

9 จัดทำร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรกำหนดจุดยืนและแนวทำงกำรดำเนินกำร
ของไทย และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์สำหรับภำคเอกชน และรำยงำนผลกำรศึกษำขั้น
กลำง
ตรวจรับงำนงวด 2 (40%)

1,328,000

10 ปรับปรุงร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรกำหนดจุดยืนและแนวทำงกำร
ดำเนินกำรของไทย และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์สำหรับภำคเอกชน และรำยงำนผล
กำรศึกษำขั้นกลำง
11 จัดประชุม/เสวนำกลุ่มย่อย/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟัง
ควำมคิดเห็นเกีย่ วกับร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยฯ และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์
สำหรับภำคเอกชน

- ปรับรูปแบบกำรสัมมนำ
กลุ่มย่อยและสัมมนำเป็น
รูปแบบออนไลน์เพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์โควิด-19 โดย
1. สัมมนำกลุ่มย่อยผ่ำนระบบ
VDO Conference โดย
โปรแกรม Zoom หรือ
Microsoft Teams

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

กิจกรรม
12 จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะต่อผู้เกีย่ วข้องทั้งหน่วยงำนภำครัฐ
ภำคเอกชน และภำควิชำกำร

(กรณีบรรลุดำมแผน)

- ปรับรูสถำนะ/ปั
ปแบบกำรสั
มมนำ
ญหำ
กลุ่ม(กรณี
ย่อยและสั
ม
มนำเป็
น
ไม่บรรลุดำมแผน)
รูปแบบออนไลน์เพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์โควิด-19 โดย
1. สัมมนำกลุ่มย่อยผ่ำนระบบ
VDO Conference โดย
โปรแกรม Zoom หรือ
Microsoft Teams
2. สัมมนำนำเสนอผล
กำรศึกษำ บนเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ (Webinar) โดยมี
Social Media Influencer
ร่วมเป็นผู้ดำเนินรำยกำร

ไตรมำส 1
ต.ค.-62

พ.ย.-62

ไตรมำส 2
ธ.ค.-62

ม.ค.-63

ก.พ.-63

ไตรมำส 3
มี.ค.-63

เม.ย.-63
1

ไตรมำส 4

พ.ค.-63
2

มิ.ย.-63
3

ก.ค.-63
4

ส.ค.-63
5

ก.ย.-63

รวม งปม.

6

13 นำข้อมูลและควำมคิดเห็นที่ได้มำจัดทำผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบำยฯ
14 ประชำสัมพันธ์ และจัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะต่อ
ผู้เกีย่ วข้องทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำควิชำกำร
ตรวจรับงำนงวด 3 (30%)

996,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

996,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

-

ตัวชีว้ ัด / ผลงำน

หมำยเหตุ: กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้

0%

1,328,000
996,000
30%

ผลงำน:
- ข้อมูลแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของระเบียบ
โลกใหม่ (new world order) และสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ที่อำจเป็นไปได้ (scenarios) และรำยงำน
ผลกำรศึกษำขั้นต้น
- ร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรกำหนด
จุดยืนและแนวทำงกำรดำเนินกำรของไทย และ
ข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์สำหรับภำคเอกชน และ
รำยงำนผลกำรศึกษำขั้นกลำง

996,000

3,320,000

2,324,000
70%

3,320,000

ผลงำน:
- รำยงำนผลกำรศึกษำประเด็นแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่ และผลกระทบ
ต่อระบบกำรค้ำโลก (ฉบับสมบูรณ์)
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ในกำรกำหนดจุดยืน
ของประเทศไทยและแนวทำงกำรรับมือและใช้
ประโยชน์จำกระบบกำรค้ำโลกในอนำคต
- ผู้เข้ำร่วมสัมมนำเสนอผลกำรศึกษำ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 150 คน (อำจเปลี่ยนแปลง หำกมีกำร
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมจำกสถำนกำรณ์โควิด-19)

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองวิจัยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค
โครงกำร....โครงกำรกำรศึกษำกำรปรับตัวของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย......................
งบประมำณรวม ..........2,060,900 ................... บำท
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมือ่ ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุตำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุตำมแผน)

1 จัดทำขอบเขตงำน (TOR), ขออนุมัติ TOR

อนุมัติเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 62

2 แต่งตั้งกรรมกำรจัดจ้ำง/ตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงทีป่ รึกษำฯ

คำสั่งแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 63

3 ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนสรรหำทีป่ รึกษำฯ ทีเ่ หมำะสม

ประกำศผลกำรคัดเลือก เมื่อวันที่
12 ก.พ. 63

4 จ้ำงเหมำบริกำร/จ้ำงทีป่ รึกษำ

ทำสัญญำจ้ำง เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 63 ล่ำช้ำ เพรำะพ.ร.บ.งบประมำณ
รำยจ่ำยปี 63 อนุมัติ 24 ก.พ. 63

5 รวบรวมข้อมูล/ทบทวนวรรณกรรม

ทำสัญญำล่ำช้ำกว่ำแผน

6 ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในส่วนกลำง 1 ครั้ง

ปัญหำกำรระบำดของโควิด-19
กรมบัญชีกลำงให้งด/เลื่อน/
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม จึงใช้กำร
ประชุมออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม
Zoom

เบิกจ่ำยเงินงวดที่ 1

ไตรมำส 1

อยูร่ ะหว่ำงเบิกจ่ำย ล่ำช้ำเพรำะที่
ปรึกษำส่งมอบงำนไม่ครบถ้วนตำม
สัญญำ และปรับลดค่ำจ้ำง 33,500
บำท เนือ่ งจำกปรับลดกิจกรรม

7 ลงพืน้ ทีต่ ่ำงจังหวัดเพือ่ รวบรวมข้อมูล 3 ครั้ง

กำรระบำดของโควิด-19 ทำให้
สถำนประกอบกำรเลื่อนให้เข้ำพบ

8 ประชุมหำรือเชิงปฏิบตั ิกำร (Workshop) 1 ครั้ง

จะดำเนินกำรหลังลงพืน้ ทีต่ จว.แล้ว
เสร็จ

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63

ก.ย.-63

รวม งปม.

594,820.00
สถานะปัจจุบัน

9 สรุปผลกำรศึกษำ
10 จัดงำนสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำฯ ส่วนกลำง 1 ครั้ง พร้อมจัดพิมพ์เอกสำร
เผยแพร่ผลกำรศึกษำ
11 ทีป่ รึกษำฯ จัดส่งรำยงำนผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์
เบิกจ่ำยเงินงวดที่ 2

1,466,080.00

12 นำเสนอผลกำรศึกษำให้ผู้บริหำรกระทรวงพำณิชย์รับทรำบ
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

0

594,820.00

1,466,080

28.86

71.14

2,060,900

ตัวชีว้ ัด / ผลงำน

หมำยเหตุ
1.เป้ำหมำยเบิกจ่ำยของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตำมไตรมำส 35:20:25:20

มี TOR และคณะกรรมกำร มีรำยงำนกำรทบทวน
จัดจ้ำง/ตรวจรับพัสดุงำนจ้ำง วรรณกรรม และสัมภำษณ์
ทีป่ รึกษำฯ
หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง

มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นใน
ส่วนกลำง และกำรเผยแพร่
ผ่ำนสื่อ

มีข้อมูลจำกกำรลงพืน้ ที่ กำร
ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร รำยงำน
ผลกำรสัมมนำเผยแพร่ผล
กำรศึกษำ และรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ รวมทัง้ กำรเผยแพร่ผล
กำรศึกษำผ่ำนสื่อ

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ
โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำธุรกิจบริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 2 โครงกำรจัดทำและเชือ่ มโยงฐำนข้อมูลและสถิติกำรค้ำธุรกิจบริกำรโลจิสติกส์
งบประมำณรวม 4,580,000 บำท (สีล่ ้ำนห้ำแสนแปดหมืน่ บำทถ้วน)
สถานะปัญหา/
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ดาเนินการเสร็จเมือ่
กิจกรรม
ปัญหา (กรณีไม่ ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63
(กรณีเป็นไปตามแผน)
เป็นไปตามแผน)
1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำรฯ แต่งตัง้ คณะกรรมกำร อนุมัติเมือ่ วันที่ 2 ธ.ค.
ร่ำง TOR
2562
2 จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR)
กำหนดรำคำกลำง

อนุมัติเมือ่ วันที่ 26
ธ.ค. 2562

3 แต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดจ้ำง และตรวจรับ

อนุมัติเมือ่ วันที่ 2 ม.ค.
2563

4 ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรจ้ำง (โดยวิธคี ัดเลือก)
และทำสัญญำจ้ำง

เนือ่ งจำกควำมล่ำช้ำ
ของงบประมำณ ทำ
ให้ลงนำมในสัญญำ
จ้ำง เมือ่ วันที่ 9
มีนำคม 2563

5 ที่ปรึกษำดำเนินกำรตำม TOR

เนือ่ งจำกลงนำมใน
สัญญำล่ำช้ำ ทำให้
ระยะเวลำกำร
ดำเนินงำนขยำยไป 1
เดือน (สิน้ สุดวันที่
25 ตุลำคม 2563)

ไตรมาส1
ต.ค.-63

รวม งปม.

6 จัดทำแผนกำรดำเนินงำนโดยละเอียด พร้อม
กรอบระยะเวลำกำรดำเนินงำน
7 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (10%) 24 มี.ค. 63

458,000

ศึกษำค้นคว้ำข้อมูล แนวทำง วิธกี ำร และ
เครื่องมือ ในกำรจัดเก็บข้อมูล และเชือ่ มโยง
ฐำนข้อมูล
8 รวบรวมข้อมูล จัดประชุมหำรือ แลกเปลีย่ นควำม
คิดเห็นกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง

9 จัดทำร่ำงรูปแบบโครงสร้ำงฐำนข้อมูล

ติดปัญหำกำรเข้ำพบ
หำรือกับผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
เนือ่ งจำกโรค
COVID 19 จึงขยำย
เวลำถึงเดือน
มิถุนำยน

สถานะ
ปั จจุบน
ั

กิจกรรม

ดาเนินการเสร็จเมือ่
(กรณีเป็นไปตามแผน)

สถานะปัญหา/
ปัญหา (กรณีไม่
เป็นไปตามแผน)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ไตรมาส1

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

รวม งปม.

ต.ค.-63

10 สร้ำง พัฒนำ และติดตัง้ ระบบ พร้อมทดสอบ
ระบบกับผูใ้ ช้งำน
ตรวจรับงำนงวดที่ 2 (45%) 26 ส.ค. 63

2,061,000

11 จัดฝกอบรมกำรใช้งำนระบบและพัฒนำบุคลำกร
15 จัดกำรประชุมเผยแพร่ผลกำรศึกษำของโครงกำรฯ
17 ตรวจรับงำนงวดที่ 3 (45%) 25 ต.ค. 63

2,061,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชีว้ ัด / ผลงาน

หมำยเหตุ
1.เป้ำหมำยเบิกจ่ำยของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตำมไตรมำส 35:20:25:20
2. กำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้

0

458,000

0

10
โครงกำรได้รับกำรอนุมัติ และ กำรจัดจ้ำงแล้วเสร็จ
จัดทำขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) กำรดำเนินกำรครอบคลุมตำม
กำหนดรำคำกลำง แล้วเสร็จ TORและเป็นไปตำมระเบียบ
พัสดุฯ มีแนวทำงและวิธกี ำร
เริ่มเข้ำสูก่ ระบวนกำรจัดจ้ำง ดำเนินกำรโดยละเอียด
มีกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำร ครอบคลุมแผนกำรดำเนิน
จัดจ้ำงและตรวจรับ และขึน้
กิจกรรมพร้อมกรอบระยะเวลำ
ประกำศใน e-GP
และสำมำรถตรวจรับงำนงวด
ที่ 1 ได้

มีข้อมูลและสถิติกำรค้ำโลจิ
สติกส์ ทั้งเชิงปริมำณและ
คุณภำพ มีต้นแบบในกำร
จัดเก็บ/จัดทำฐำนข้อมูล
รวมทั้งมีกำรประชุมหำรือกับ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกีย่ วข้อง เพื่อหำรือ
เกีย่ วกับข้อมูลที่แต่ละ
หน่วยงำนมีอยู่ รวมทั้งแนวทำง
ในกำรเชือ่ มโยงฐำนข้อมูลจำก
แต่ละหน่วยงำน ซึง่ สำมำรถ
นำมำวำงแผนกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลของโครงกำรฯได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

2,061,000

2,061,000

45

45

มีควำมคืบหน้ำผลกำรออกแบบ สำมำรถดำเนิน
ระบบวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้ผ่ำน กิจกรรมทั้งหมด
กำรทดสอบกับผูใ้ ช้งำนแล้ว
ของโครงกำรฯ
ลัสำมำรถตรวจรับงำนงวดที่ 2 ได้ ได้อย่ำงครบถ้วน
และมีกำร
เบิกจ่ำย
งบประมำณ
ครบถ้วน 100%

4,580,000

Action Plan ปีงบประมาณ 2563 กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
โครงการ Partnership for Agricultural Trade and Inclusive Growth in Thailand Business Consultation Meeting between Thai Government and WEF Grow Asia
งบประมาณรวม 1,898,000.- บาท
กิจกรรม
1

ขออนุมัติโครงการ

2 เตรียมดาเนินลงพื้นที่ตามกิจกรรมการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นและเก็บ
ข้อมูลสถานการณ์การค้าในจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สาหรับ
จัดทาแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการค้าของภาคเกษตร
ไทย จานวน 4 ครั้ง

3 ขออนุมัติปรับแผนการดาเนินโครงการ
4 กิจกรรมการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับ Grow Asia ในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับเทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตร

ดาเนินการเสร็จเมือ่ ...
(กรณีบรรลุตามแผน)

สถานะ/ปัญหา
(กรณีไม่บรรลุตามแผน)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

รวม งปม.

ผอ.สนค. อนุมัติโครงการ
เมือ่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ขออนุมัติปฏิบัติราชการและ
เตรียมการลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์
24-25 มีนาคม 2563 แต่ต้อง
ยกเลิกเนือ่ งจากสถานการณ์โค
วิด-19

คาดว่าจะเริ่มดาเนินการช่วงไตร
มาส 4 ทั้งนี้ ต้องติดตาม
สถานการณ์โควิด-19 อีกครั้ง
และหากสานักงบประมาณมีแผน
เรียกคืนเงินโครงการที่ไม่
สามารถดาเนินการได้ จะขอตัด
กิจกรรมส่วนนีอ้ อกไป

464,000

5 กิจกรรมการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็น และเก็บข้อมูลสถานการณ์การค้า
ในจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ สาหรับจัดทาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการค้าของภาคเกษตรไทย จานวน 4
ครั้ง
ปรับแผนเพิ่มเป็น 5 ครั้ง (บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ ตาก แม่ฮ่องสอน ลาพูน)

ยังไม่สามารถลงพื้นที่ได้ในช่วง
ไตรมาสที่ 2 เนือ่ งจากมี
สถานการณ์ของโควิด-19 คาดว่า
จะดาเนินการได้ในช่วงไตรมาส 3
และ 4

562,000

6 ปรับแผนจาก กิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรในต่างประเทศ
เป็น โครงการการออกแบบกระบวนการและสนับสนุนนโยบายด้านการค้าสินค้า
เกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก

ปรับแผน เนือ่ งจากพิจารณา
สถานการณ์แล้ว อาจไม่สามารถ
ดาเนินการตามแผนที่จะต้องมี
การศึกษาดูงานในต่างประเทศได้
เนือ่ งจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
เสีย่ งของโควิด-19

872,000

4.1 กาหนดหัวข้อการประชุมเพื่อนาเสนอ ผอ.สนค.
4.2 เตรียมการประชุม
4.3 เชิญหน่วยงาน/ผูป้ ระกอบการ/เกษตรกรเข้าร่วมประชุม/เชิญวิทยากรจาก
Grow Asia
4.4 ดาเนินการจัดประชุม

6.1 จัดทาร่าง TOR/ขออนุมัติโครงการ

โอนงบประมาณรายจ่าย 2563 คืนทั้งหมด

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
กิจกรรม : จัดทำ พัฒนำ และเผยแพร่ขอ้ มูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรบูรณำกำรระบบดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที่ 2
งบประมำณทีไ่ ด้รับจัดสรร 2,440,000 บำท (งบประมำณทีใ่ ช้ในกำรดำเนินโครงกำรตำมสัญญำจ้ำง 2,391,000 บำท)
กิจกรรม
1

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1
ต.ค.-62

พ.ย.-62

ไตรมำส 2
ธ.ค.-62

ม.ค.-63

ก.พ.-63

ไตรมำส 3
มี.ค.-63

เม.ย.-63

พ.ค.-63

ไตรมำส 4
มิ.ย.-63

ก.ค.-63

ส.ค.-63

ก.ย.-63

โครงกำรบูรณำกำรระบบดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
ระยะที่ 2
1. จัดทำร่ำงขอบเขตงำน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะ (TOR)
1.2 ร่ำงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (TOR)
2. สรรหำผู้รับจ้ำง
3. คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
4. สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ
5. ลงนำมในสัญญำ
5.1 ตรวจรับงำนงวดที่ 1
5.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 2
5.3 ตรวจรับงำนงวดที่ 3
5.4 ตรวจรับงำนงวดที่ 4

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

2,391,000.00
- E-Bidding ครั้งที่ 1
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
- E-Bidding ครั้งที่ 2
มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 รำย แต่
เอกสำรไม่ครบ
- E-Bidding ครั้งที่ 3
ขณะนี้ มีผู้ยื่นข้อเสนอ 5
รำย และได้ลงในนำมใน
สัญญำจ้ำง
- สำหรับกำรตรวจรับงำน
งวดที่ 3 และ 4 จะเบิกจ่ำย
เหลื่อมไปในปีงบประมำณ
2564 โดยคำดว่ำ จะ
เบิกจ่ำยงวดที่ 3 ในเดือน
พ.ย.63 (717,300.-) และ
งวดที่ 4 ในเดือน ธ.ค.63
(239,100.-)

-

478,200.00
956,400.00

-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชี้วัด / ผลงำน
- มีระบบจัดกำรฐำนข้อมูลและโปรแกรมสำหรับจัดทำดัชนี
เศรษฐกิจกำรค้ำที่ทันสมัยและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
- ดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำมีควำมทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ และ
เผยแพร่ได้ตรงตำมกำหนดเวลำ
หมำยเหตุ
1.เป้ำหมำยเบิกจ่ำยของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตำมไตรมำส 35:20:25:20

รวม งปม.

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

478,200.00

-

-

478,200.00
20.00

40.00

956,400.00

1,434,600.00

956,400.00

1,434,600.00
60.00

6.2 ลงนามจ้างที่ปรึกษา
6.3 ดาเนินการโครงการ
6.3 ตรวจรับผลงาน
6.4 เบิกจ่ายเงิน
7 จัดทาสรุปแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)

562,000

1,336,000

แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)

29.61%

70.39%

ตัวชีว้ ัด / ผลงาน
1. เชิงปริมาณ
1) จานวนเกษตรกร และผูป้ ระกอบการด้านการค้าสินค้าเกษตรของไทย เข้าร่วม
กิจกรรมกับ WEF-Grow Asia ไม่น้อยกว่า 50 คน
2. เชิงคุณภาพ
1) เกษตรกร และผูป้ ระกอบการด้านการค้าสินค้าเกษตรของไทย ได้รับการพัฒนา
ขีดความสามารถทางด้านการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรม และสามารถแข่งขันได้ใน
ยุคเศรษฐกิจใหม่
2) มีเครือข่ายระหว่างประเทศเกีย่ วกับการผลิต การพัฒนานวัตกรรม และการค้า
สินค้าเกษตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเกษตรกร และผูป้ ระกอบการด้านการค้า
สินค้าเกษตรของไทย

หมายเหตุ

อนุมัติแนวทางการดาเนิน
โครงการ และอนุมัติดาเนิน
กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ใน
จังหวัดภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
ประชุมหารือและระดมความ
คิดเห็น และเก็บข้อมูล
สถานการณ์การค้า สาหรับ
จัดทาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรไทย
โดยมีการเตรียมการลงพื้นที่
จ.บุรีรัมย์ 24-25 มี.ค. 63 / จ.
กาฬสินธุ์ 2-3 เม.ย. 63 แต่
ต้องยกเลิกเพราะสถานการณ์
โควิด-19

ดาเนินกิจกรรมลงพื้นที่ใน
จังหวัดภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
ประชุมหารือและระดมความ
คิดเห็น และเก็บข้อมูล
สถานการณ์การค้า สาหรับ
จัดทาแนวทางและข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรไทย

ดาเนินกิจกรรมจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกับ WEF
Grow Asia
และจัดทาสรุปการดาเนิน
กิจกรรม
ดาเนินโครงการการออกแบบ
กระบวนการและสนับสนุน
นโยบายด้านการค้าสินค้า
เกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจฐานราก

1,898,000

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรเพิ่มควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
กิจกรรมที่ 2 : กำรพัฒนำฐำนข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึก เพื่อสนับสนุนกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเครื่องชีว้ ัดเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ตำมมำตรฐำนสำกล
งบประมำณรวม (ที่ได้รับจัดสรร) 27,460,400 บำท
กิจกรรม
1

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......
(กรณีบรรลุดำมแผน)

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ต.ค.-61

ไตรมำส 1
พ.ย.-61

ธ.ค.-61

ม.ค.-62

ไตรมำส 2
ก.พ.-62

มี.ค.-62

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเครือ่ งชี้วัดเศรษฐกิจกำรพำณิชย์
ตำมมำตรฐำนสำกล

เม.ย.-62

ไตรมำส 3
พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ไตรมำส 4
ส.ค.-62

ก.ย.-62

รวม งปม.
27,460,400.00

1.1 พัฒนำและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรำยกำรสินค้ำ
สำหรับกำรจัดทำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

255,070.00

สำรวจ พัฒนำ ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บและรำยกำรสินค้ำใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และส่วนภูมิภำคทั่วประเทศ
1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 1
- ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 1

ออกปฏิบัติงำนตำมแผนได้
บำงส่วน เนื่องจำกมีกำร
พิจำรณำปรับจังหวัดที่จะ
ออกปฏิบัติงำนให้เหมำะสม
กับควำมเร่งด่วนในกำร
แก้ไขปัญหำ รวมถึงมีกำร
เลื่อนกำรนัดหมำยกับ
ผู้ประกอบกำรบำงรำย
เนื่องจำกเวลำที่สะดวกใน
กำรเข้ำพบไม่ตรงกัน

120,502.00
ยอดเบิกจ่ายตามจริง

120,502.00

2. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 2
- ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 2

ออกปฏิบัติงำนได้ต่ำกว่ำ
แผน เนื่องจำกมีกำร
พิจำรณำปรับจังหวัดที่จะ
ออกปฏิบัติงำนให้เหมำะสม
กับควำมเร่งด่วนในกำร
แก้ไขปัญหำ รวมถึงถูก
เลื่อนและยกเลิกนัดหมำย
จำกภำคเอกชนเพื่อรอให้
สถำนกำรณ์โรคระบำด
COVID-19 คลี่คลำยก่อน

31,728.00
ยอดเบิกจ่ายตามจริง

31,728.00

กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......
(กรณีบรรลุดำมแผน)

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1
พ.ย.-61

ต.ค.-61

ธ.ค.-61

ไตรมำส 2
ก.พ.-62

ม.ค.-62

มี.ค.-62

ไตรมำส 3
พ.ค.-62

เม.ย.-62

มิ.ย.-62

ไตรมำส 4
ส.ค.-62

ก.ค.-62

ก.ย.-62

รวม งปม.

3. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 3
- ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 3

ออกปฏิบัติงำนได้ต่ำกว่ำ
แผน เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัส
COVID-19 ซึ่งต้องรอให้
คลี่คลำยก่อน

6,125.00

6,125.00

4. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 4
- ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 4
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

-

120,502.00
120,502.00

-

47.24

-

31,728.00
31,728.00

-

12.44

-

6,125.00
6,125.00

-

2.40

-

96,715.00

96,715.00

96,715.00
96,715.00

255,070.00

37.92

255,070.00
100.00

ตัวชี้วัด / ผลงำน
- เครื่องชี้วดั เศรษฐกิจกำรค้ำได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุง
ข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแทน มีควำมทันสมัย จำนวน 7 เครื่องชี้วดั
- ดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำมีควำมทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำและ
เผยแพร่ได้ตรงตำมเวลำที่กำหนด

1.2 จ้ำงสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

25,175,525.00

จ้ำงสำรวจ จัดเก็บ บันทึก จัดส่ง ติดตำมสถำนกำรณ์
ข้อมูลรำคำสินค้ำและบริกำร ข้อมูลค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำ
และข้อมูลแบบสอบถำมทำงเศรษฐกิจ ในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค รวม 77 จังหวัด เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำใน
ระดับประเทศ ภำคระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ครั้งที่ 1 จัดจ้ำง 6 เดือนแรก (ต.ค.62 - มี.ค.63)

ดำเนินกำรจ้ำงสำรวจ
จัดเก็บข้อมูลฯ ได้ตำม
แผนงำนทั้งในส่วนกลำง
และส่วนภูมิภำค

1,280,001.00

2,493,215.00

2,457,050.00

1,268,598.00

1,637,050.00

2,677,625.00
12,587,762.50

ครั้งที่ 2 จัดจ้ำง 6 เดือนหลัง (เม.ย.63 - ก.ย.63)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

1,280,001.00

2,493,215.00
24.75

2,457,050.00
6,230,266.00

1,268,598.00

1,637,050.00
22.18

2,677,625.00
5,583,273.00

2,095,197.09

2,025,050.00

2,310,434.73

2,310,434.73

2,310,434.73

2,310,434.73

12,587,762.50

2,095,197.09

2,025,050.00

2,310,434.73
6,430,681.82

2,310,434.73

2,310,434.73

2,310,434.73
6,931,304.19

25,175,525.01

25.54

27.53

25,175,525.01
100.00

กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......
(กรณีบรรลุดำมแผน)

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1
พ.ย.-61

ต.ค.-61

ธ.ค.-61

ไตรมำส 2
ก.พ.-62

ม.ค.-62

มี.ค.-62

ไตรมำส 3
พ.ค.-62

เม.ย.-62

มิ.ย.-62

ไตรมำส 4
ส.ค.-62

ก.ค.-62

รวม งปม.

ก.ย.-62

ตัวชี้วัด / ผลงำน
- ข้อมูลจำกกำรสำรวจที่ใช้เป็นตัวแทนในกำรจัดทำดัชนี
เศรษฐกิจกำรค้ำ มีควำมคลำดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5
- ข้อมูลสำหรับใช้จดั ทำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ เพื่อชี้วดั
เศรษฐกิจของประเทศ ภำค และระดับจังหวัด มีควำม
ครอบคลุมเป็นไปตำมหลักสถิติและมำตรฐำนที่กำหนด

1.3 สำรวจเศรษฐกิจฐำนรำก เพื่อประเมินผลเศรษฐกิจฐำน
รำกที่เกิดจำกนโยบำยของรัฐบำล

1,331,400.00

1. ออกแบบสำรวจข้อมูล
2. ออกแบบ Application สำหรับสำรวจข้อมูล
3. ประสำนหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องในกำรดำเนินกำรขอ
ควำมร่วมมือสำรวจข้อมูล
4. สำรวจ จัดเก็บข้อมูล
1,331,400.00

5. ตรวจสอบข้อมูล
6. ประมวลผลข้อมูล
7. นำเสนอผลกำรสำรวจและข้อเสนอแนะ
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

-

-

-

-

-

-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

-

-

-

0.00

-

1,331,400.00

-

-

0.00

0.00

1,331,400.00

100.00

1,331,400.00
1,331,400.00
100.00

ตัวชี้วดั / ผลงำน
- มีข้อเสนอแนะกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกที่
เหมำะสมและเป็นรูปธรรม
1.4 ประชำสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเครือ่ งชี้วัด
เศรษฐกิจกำรพำณิชย์

258,405.00

1. จัดทำร่ำงขอบเขตงำน
2. สรรหำผู้รับจ้ำง โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
3. พิจำรณำผล
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
5. ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำน
6. ตรวจรับงำน
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชี้วดั / ผลงำน
- เครื่องชี้วดั เศรษฐกิจกำรค้ำเป็นที่รู้จกั ในวงกว้ำงและได้รับ
กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลสำหรับจัดทำเครื่องชี้วดั เศรษฐกิจ
กำรค้ำต่ำงๆ มำกขึ้น

258,405.00
-

-

-

-

-

0.00

-

258,405.00

-

0.00

100.00

258,405.00

-

-

258,405.00

-

0.00

258,405.00
100.00

กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......
(กรณีบรรลุดำมแผน)

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1
พ.ย.-61

ต.ค.-61

ธ.ค.-61

ไตรมำส 2
ก.พ.-62

ม.ค.-62

มี.ค.-62

ไตรมำส 3
พ.ค.-62

เม.ย.-62

มิ.ย.-62

ไตรมำส 4
ส.ค.-62

ก.ค.-62

ก.ย.-62

1.5 ประชำสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเครือ่ งชี้วัด
เศรษฐกิจกำรพำณิชย์ (เพิ่มเติม รอบที่ 2)

รวม งปม.
400,000.00

1. จัดทำร่ำงขอบเขตงำน
2. สรรหำผู้รับจ้ำง โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง
3. พิจำรณำผล
4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
5. ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำน
6. ตรวจรับงำน
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

400,000.00
-

-

-

-

-

-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

-

-

-

0.00

-

-

-

-

0.00

0.00

400,000.00
400,000.00

100.00

400,000.00
400,000.00
100.00

ตัวชี้วดั / ผลงำน
- เครื่องชี้วดั เศรษฐกิจกำรค้ำเป็นที่รู้จกั ในวงกว้ำงและได้รับ
กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลสำหรับจัดทำเครื่องชี้วดั เศรษฐกิจ
กำรค้ำต่ำงๆ มำกขึ้น
1.6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดทำเครือ่ งชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ
ตำมแนวทำงคุณธรรมและจริยธรรม

40,000.00
5,000.00

1. รับฟังบรรยำยเกีย่ วกับหลักคุณธรรมและควำมสุจริต เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล สำหรับ
จัดทำเครื่องชี้วดั เศรษฐกิจกำรค้ำ (3 ครั้ง)

10,000.00

25,000.00
2. ศึกษำดูงำนด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อระดับรำคำ
เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และศักยภำพบุคลำกรเกีย่ วกับควำม
เชื่อมโยงของห่วงโซ่กำรผลิตและกำรจำหน่ำย สำหรับพัฒนำ
และปรับปรุงกระบวนกำรจัดทำเครื่องชี้วดั เศรษฐกิจกำรค้ำ
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

-

-

-

-

-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

-

-

-

-

0.00

0.00

5,000.00
5,000.00

10,000.00

12.50

25,000.00

35,000.00

87.50

40,000.00
40,000.00
100.00

ตัวชี้วดั / ผลงำน
- กำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดทำเครื่องชี้วดั เศรษฐกิจกำรค้ำ
เป็นไปตำมหลักวิชำกำรควบคู่กบั กำรหลักกำรปฏิบัติงำนที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท) รวมทุกกิจกรรม
(1.1-1.3)

1,280,001.00

2,493,215.00

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
หมำยเหตุ 1.เป้ำหมำยเบิกจ่ำยของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตำมไตรมำส 35:20:25:20

2,577,552.00

1,268,598.00

1,637,050.00

6,350,768.00
23.13

2,709,353.00

2,353,602.09

2,025,050.00

5,615,001.00
20.45

2,321,559.73

3,651,834.73

2,335,434.73

6,700,211.82
24.40

32.03

2,807,149.73

27,460,400.01

8,794,419.19

27,460,400.01
100.00

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรยุทธศำสตร์เพิ่มควำมควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
กิจกรรม : กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
โครงกำรจัดประชุมนำนำชำติ CLMVT ด้ำนดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
งบประมำณรวม 1,721,700 บำท
กิจกรรม
1

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1
ต.ค.-61

พ.ย.-61

ไตรมำส 2
ธ.ค.-61

ม.ค.-62

ก.พ.-62

ไตรมำส 3
มี.ค.-62

เม.ย.-62

พ.ค.-62

ไตรมำส 4
มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

รวม งปม.

ก.ย.-62

1,721,700.00

โครงกำรจัดประชุมนำนำชำติ CLMVT ด้ำนดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
1. ศึกษา รวบรวม ประเด็นสาคัญสาหรับจัดเตรียมหัวข้อและแนว
ทางการจัดประชุม
2. กาหนดวันจัดงานประชุม
3. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
4. ดาเนินการเตรียมงานสารัตถะ พิธกี าร และการต้อนรับ
5. จัดงานประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า
6. จัดทาสรุปผลการจัดงานประชุม

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

ตามแผนจะจัดประชุมใน
เดือน มิ.ย.63 แต่จาก
สถานการณ์โรคระบาด
COVID-19 ทาให้จะมีการ
ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
หากสถานการณ์ดีขึ้น คาด
ว่าจะจัดประชุมในเดือน ส.ค.
หรือ ก.ย. แต่ในทางตรงกัน
ข้าม หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น
จะยกเลิกการประชุม

1,721,700.00
-

โอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 คืนทั้งหมด
-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชี้วัด / ผลงำน
- หน่วยงานภาครัฐในกลุ่ม CLMVT และประเทศที่เข้า
ร่วมประชุม มีความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเครื่องชี้วดั
เศรษฐกิจการค้าตามมาตรฐานสากล

หมายเหตุ
1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20

-

-

-

0.00

-

-

-

0.00

1,721,700.00

-

-

1,721,700.00
100.00

1,721,700.00

-

0.00

1,721,700.00
100.00

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ
โครงกำรวัดมูลค่ำเศรษฐกิจดิจิทัล
กิจกรรม : ศึกำรวัดมูลค่ำพำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ขำ้ มพรมแดน (Cross-border E-commerce)
งบประมำณรวม 2,970,000 บำท (สองล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน)
ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ

กิจกรรม

(กรณีบรรลุตำมแผน)

1 จัดทำขอบเขตงำน อนุมัตดิ ำเนินโครงกำรฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, จัดจ้ำง และตรวจรับ จัดทำและขอ
อนุมัตขิ อบเขตงำนจ้ำง (TOR) กำหนดรำคำกลำง

- 10 ม.ค. 63 ขออนุมัตดิ ำเนินโครงกำรและขอ
อนุมัตแิ ต่งตั้งกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- 28 ม.ค. 63 ขออนุมัตขิ อบเขตงำนจ้ำง (TOR)
กำหนดรำคำกลำง
-

2 ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (โดยวิธีคดั เลือก)

7 ก.พ. 63 ประกำศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำร
ตรวจรับ

3 ลงนำมสัญญำจ้ำง

20 มี.ค. 63 ลงนำมในสัญญำซึ่งล่ำช้ำกว่ำแผนที่
กำหนดไว้ เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของกำรประกำศ
พ.ร.บ. งบประมำณ ทำให้ตอ้ งปรับแผนกำร
ดำเนินงำนในไตรมำสที่ 3 และ 4

5 ที่ปรึกษำดำเนินกำรตำม TOR

21 มี.ค. - 16 ต.ค. 63

6 ประชุมนำเสนอแผนกำรดำเนินโครงกำรฯ

8 เม.ย. 63

7 จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นกลุ่มย่อยกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

18 เม.ย. 63

8 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (20%)

27 พ.ค. 63

ไตรมำส 1

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุตำมแผน)

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ไตรมำส 2
ธ.ค.-62

ม.ค.-63

ก.พ.-63

ไตรมำส 3
มี.ค.-63

เม.ย.-63

พ.ค.-63

ไตรมำส 4
มิ.ย.-63

ก.ค.-63

ส.ค.-63

ก.ย.-63

ต.ค.-63

รวม งปม.

0

0

0
503,500

ปรับลดวงเงินงวดลง 90,500 บำท เนื่องจำกมี
กำรแก้ไขรูปแบบกำรประชุมเป็นรูปแบบ online
สถานะ
ปั จจุบน
ั

9 สำรวจจัดเก็บข้อมูลกำรค้ำพำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ขำ้ มพรมแดน (Cross - Border E-Commerce)

-

10 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 (50%)

1,485,000

11 จัดสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้และจัดอบรมกำรใช้ระบบประมวลผล

-

12 ส่งงำนงวดที่ 3 (30%)

891,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (%)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
ตัวชี้วดั / ผลงำน

หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้

โครงสร้ำงำนข้อมูลแยกรำยประเภทของ พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ำมพรมแดน (Cross Border
E-commerce)

503,500

1,485,000

891,000

10

40

50

100

594,000

1,485,000

891,000

2,970,000

ฐำนข้อมูลพำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ข้ำมพรมแดน
(Cross-border E-commerce)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยทีไ่ ด้
จำกกำรจัดวิเครำห์ข้อมูล
พำณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ข้ำม
พรมแดน (Cross-border
E-commerce)

2,879,500

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ
โครงกำรประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจกำรค้ำ ประจำปีงบประมำณ 2563
กิจกรรม : ศึกษำและพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อกำรตรวจสอบย้อนกลับของสินค้ำเกษตร
งบประมำณรวม 15,000,000 บำท (สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน)
ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ

กิจกรรม

(กรณีบรรลุตำมแผน)

ไตรมำส 1

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุตำมแผน)

1 จัดทำขอบเขตงำน อนุมัตดิ ำเนินโครงกำรฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, จัดจ้ำง และตรวจรับ
จัดทำและขออนุมัตขิ อบเขตงำนจ้ำง (TOR) กำหนดรำคำกลำง

18 ธ.ค. 62 ประกำศคำสั่ง คกก. กำหนดขอบเขตของ
งำน
26 ธ.ค. 62 อนุมัตขิ อบเขตงำนจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรฯ

2 ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (โดยวิธีคดั เลือก)

17 ม.ค. 63 ประกำศคำสั่งแต่งตั้ง คกก.ดำเนินกำรจ้ำง
ที่ปรึกษำ และ คกก. ตรวจรับ

3 ลงนำมสัญญำจ้ำง

16 มี.ค. 63 ลงนำมในสัญญำ ซึ่งแม้จะอยูภ่ ำยในไตร
มำสที่ 2 แต่ทำให้ตอ้ งกำรปรับกิจกรรมอื่นในไตรมำสที่
3 และ 4

4 ที่ปรึกษำดำเนินกำรตำม TOR

17 มี.ค. - 12 ต.ค. 63

5 ประชุมนำเสนอแผนกำรดำเนินโครงกำรฯ

24 มี.ค. 63

6 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรลงพื้นที่ สัมภำษณ์เชิงลึก และประชุม Focus Group เพื่อศึกษำควำม
เป็นไปได้ วิเครำะห์ และออกแบบระบบต้นแบบ

กำรประชุมกลุ่มย่อย (ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 เม.ย. 63) โดยปรับเป็นกำรประชุมกลุ่มย่อย จำนวนไม่เกิน 20 คน
โดยเป็นกำรประชุมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ รวม 3 ครั้ง ร่วมกับกำร Video Conference ทั้งนี้ ระหว่ำงขอควำม
ประกอบด้วย (1) กลุ่มกำรค้ำและจัดจำหน่ำยข้ำว
เห็นชอบกำรปรับกิจกรรม
อินทรีย์ รวม 12 คน (2) กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และ
หน่วยรับรองมำตรฐำน (Certified Body: CB) รวม 13
คน และ (3) กลุ่มหน่วยงำนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
และผู้เชี่ยวชำญด้ำน Blockchain รวม 32 คน

7 จัดสัมมนำเพื่อนำเสนอรำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ และแนวทำงพัฒนำต้นแบบเบื้องต้น
พร้อมทั้งรับฟังควำมเห็น

วันที่ 9 มิ.ย. 63 มีผู้เข้ำร่วมจำกทั้งภำครัฐและ
โดยปรับเป็นกำรสัมมนำกลุ่มย่อยที่เน้น Key Person
ภำคเอกชน ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิต (เกษตรกร วิสำหกิจ
ร่วมกับกำรถ่ำยทอดงำนสัมมนำผ่ำนออนไลน์ ทั้งนี้
ชุมชน และสหกรณ์) กลุ่มกำรค้ำ (ผู้จัดจำหน่ำย ผู้แปร ระหว่ำงขอควำมเห็นชอบกำรปรับกิจกรรม
รูป ผู้ส่งออก และสมำคมกำรค้ำต่ำงๆ) หน่วยงำน
รับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ หน่วยงำนส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำน Blockchain ผู้แทน
หน่วยงำนภำครัฐ และประชำชนทั่วไป รวมประมำณ
150 คน จำก 80 หน่วยงำน (รวมทั้งผู้เข้ำร่วมที่
โรงแรมและช่องทำงออนไลน์ ได้แก่ Zoom และ
Facebook Live)

8 รำยงำนผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ และ Conceptual Model ที่ปรับตำมผลกำรรับฟังควำมเห็น

ที่ปรึกษำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อ คกก. ตรวจรับ
ฯ เป็นระยะ

9 ส่งงำนงวดที่ 1 (10%)

12 มิ.ย. 63 ที่ปรึกษำส่งมอบรำยงำนกำรศึกษำ งวดที่ 1
18 มิ.ย. 63 คกก.ตรวจรับฯ ประชุมพิจำรณำรำยงำน
กำรศึกษำ งวดที่ 1
19 มิ.ย. 63 คกก. ตรวจรับฯ มีหนังสือแจ้งที่ปรึกษำ
ขอปรับแก้ไขรำยงำนกำรศึกษำ งวดที่ 1

ต.ค.-62

พ.ย.-62

ไตรมำส 2
ธ.ค.-62

ม.ค.-63

ก.พ.-63

ไตรมำส 3
มี.ค.-63

เม.ย.-63

พ.ค.-63

ไตรมำส 4
มิ.ย.-63

ก.ค.-63

ส.ค.-63

ก.ย.-63

ต.ค.-63

รวม งปม.

0
0

0
มีกำรปรับแผนกำรดำเนินงำน เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของ
กำรประกำศ พ.ร.บ. งบประมำณ และกำรลงนำมใน
สัญญำจ้ำง

0




0
0
1,500,000


สถานะปัจจุบัน

10 จัดทำและพัฒนำระบบต้นแบบ Blockchain กับ Traceability

0

11 จัดทำคู่มือกำรใช้งำน
12 ส่งงำนงวดที่ 2 (40%)

0



6,000,000

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ
โครงกำรศึกษำวิเครำะห์ปัจจัยสำคัญในกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติจำกกำรถอดบทเรียนในช่วงกำรแพร่กระจำยโรคโควิด-19 (แปลลงงบจำกโครงกำรหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำรยุคใหม่ใน CLMVT)
งบประมำณรวม 2,600,598 (สองล้ำนหกแสนห้ำร้อยเก้ำสิบแปดบำทถ้วน)
กิจกรรม

ดาเนินการเสร็จเมื่อ

1 จัดทำขอบเขตงำน อนุมัติดำเนินโครงกำรฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, รำคำกลำง,
จัดจ้ำง และตรวจรับ จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) กำหนดรำคำกลำง

แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR วันที่ 29 เมษำยน 63 และ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดจ้ำงและตรวจรับ วันที่ 14 พฤษภำคม 63

2 ดำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (โดยวิธคี ัดเลือก)

ประกำศผู้ชนะเสนอรำคำจ้ำงที่ปรึกษำ วันที่ 26 มิถุนำยน 63

3 ลงนำมสัญญำจ้ำง

กำหนดลงนำมวันที่ 9 กรกฎำคม 2563

สถานะปัญหา

ไตรมาส 1
ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63

ไตรมาส 2
ก.พ.-63

ไตรมาส 3
มี.ค.-63

เม.ย.-63

พ.ค.-63

ไตรมาส 4
มิ.ย.-63

ก.ค.-63

ส.ค.-63

ก.ย.-63

ต.ค.-63

พ.ย.-63

รวม งปม.

0
0
สถานะ
ปั จจุบน
ั

0

4 ที่ปรึกษำดำเนินกำรตำม TOR

0

5 จัดทำแผนกำรดำเนินงำน รวบรวมข้อมูล

0

6 จัดประชุมหำรือร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สนค. (หำกจำเป็น)

0

7 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (เบิกจ่ำย 30%)

780,179.40

8 เก็บข้อมูลผ่ำนแบบสอบถำม ระดมควำมเห็น และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก

0

9 จัดทำเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร
10 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 (เบิกจ่ำย 70%)

0
กำหนดจ่ำย พ.ย. 63

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (บำท)
30
780,179

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (%)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
ตัวชี้วัด / ผลงาน

หมำยเหตุ
กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้

แผนกำร
ดำเนินงำน
รำยงำน
แนวทำงและ
วิธีกำร
ดำเนินงำน

รำยงำนผลกำร
รวบรวมข้อมูล

-

1,820,418.60
70

1,820,418.6
100

1,820,419

2,600,598

*โครงกำร
ดำเนินกำรภำยใน
180 วัน หลังกำรลง
นำมในสัญญำ

กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุตำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุตำมแผน)

ไตรมำส 1
ต.ค.-62

พ.ย.-62

ไตรมำส 2
ธ.ค.-62

ม.ค.-63

ก.พ.-63

ไตรมำส 3
มี.ค.-63

เม.ย.-63

พ.ค.-63

ไตรมำส 4
มิ.ย.-63

ก.ค.-63

ส.ค.-63


ก.ย.-63

ต.ค.-63

รวม งปม.

13 ติดตั้งและทดสอบระบบ โดยลงพื้นที่ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรใช้งำนระบบเพื่อนำควำมต้องกำร ปัญหำ
และอุปสรรค มำปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้
14 ปรับปรุงระบบต้นแบบ
15 จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำของโครงกำรฯ และรับฟังควำมเห็น พร้อมทั้งฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ
องค์ควำมรู้กำรใช้งำนระบบ



0

16 จัดทำเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร

0

17 ส่งงำนงวดที่ 3 (50%)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (%)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
ตัวชี้วดั / ผลงำน

หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้

โครงกำรได้รับกำรอนุมัตแิ ละจัดทำขอบเขตงำน
จ้ำง (TOR) กำหนดรำคำกลำง

7,500,000

1,500,000

6,000,000


7,500,000

10

40

50

100

1,500,000

6,000,000

7,500,000

15,000,000

แผนกำรดำเนินงำน รำยงำนผลกำรศึกษำควำม ระบบต้นแบบ Blockchain
ระบบต้นแบบ Blockchain
เป็นไปได้ และ Conceptual Model ทีป่ รับ
กับ Traceability เบือ้ งต้น และ กับ Traceability ทีป่ รับตำม
ตำมผลกำรรับฟังควำมเห็น
รำยงำนผลกำรทดลองระบบ
สัมมนำ และรำยงำนฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร

15,000,000

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรจัดซื้อข้อมูลกำรค้ำสำคัญ เพื่อวิเครำะห์และติดตำมสถำนกำรณ์กำรค้ำโลก
งบประมำณรวม 18,175,400 บำท
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1 ปี 63
ต.ค.

พ.ย.

ไตรมำส 2 ปี 63
ธ.ค.

ม.ค

ก.พ.

ไตรมำส 3 ปี 63
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมำส 4 ปี 63
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

1 ซื้อข้อมูล Global Trade Atlas (GTA)/World Trade Atlas: (WTA)
(รำคำปี 63: 287,000 USD : 32 บำท/1 USD) ไม่จำกัด user

ไตรมำส 1 ปี 64
ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ไตรมำส 2 ปี 64
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ไตรมำส 3 ปี 64
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

ไตรมำส 4 ปี 64
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวม งปม.
8,800,000

- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

4 ธันวำคม 2562

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

19 พฤศจิกำยน 2562 (แผนใช้งบ 2562 ไป
พลำงก่อน)

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

3 ธันวำคม 2562

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออมัติจดั ซื้อ

17 ธันวำคม 2562

- จัดทำสัญญำจ้ำง

23 ธันวำคม 2562

- อบรมกำรใช้ข้อมูล

14, 17 กุมภำพันธื 2563 (ส่ง Link Video อบรม
Online)
11, 18, 25 มิถุนำยน 2563 (อบรมกำรใช้งำน
ข้อมูล)

- จ่ำยเงิน

23 มกรำคม 2563

- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

Ÿ1 ปี (เริม่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

- ตรวจรับ (หลังจำกใช้งำนข้อมูลครบกำหนดสัญญำ 1 ปี)

รำยงำนผลกำรตรวจรับเมื่อวันที่ 8 มกรำคม
2563 (เมื่อเริม่ ใช้ข้อมูล)

ภำยใน 30 วัน นับจำกเปิดใช้งำนข้อมูล
1 ปี (เริม่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

2 ซื้อข้อมูล Fitch Solution (BMI Research)
(รำคำปี 63 : 73,000 USD : 32 บำท/1 USD) ไม่จำกัด users

2,336,000

- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

4 ธันวำคม 2562

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

19 พฤศจิกำยน 2562 (แผนใช้งบ 2562 ไป
พลำงก่อน)

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

3 ธันวำคม 2562

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจดั ซื้อ

17 ธันวำคม 2562

- จัดทำสัญญำจ้ำง

18 ธันวำคม 2562

- อบรมกำรใช้ข้อมูล

24 มกรำคม 2563 (ส่ง Link Video อบรม
Online)
19 มิถุนำยน 63 (อบรมกำรใช้งำนข้อมูล)

- จ่ำยเงิน

จ่ำยเงินเมื่อวันที 31 มกรำคม 2563

- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

Ÿ1 ปี (เริม่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

- ตรวจรับ (หลังจำกใช้งำนข้อมูลครบกำหนดสัญญำ 1 ปี)

รำยงำนผลกำรตรวจรับเมื่อวันที่ 8 มกรำคม
2563 (เมื่อเริม่ ใช้ข้อมูล)

ภำยใน 30 วัน นับจำกเปิดใช้งำนข้อมูล
1 ปี (เริม่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

3 ซื้อข้อมูล CEIC Data (รำคำปี 63: 860,280 บำท) 20 users

980,000

- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

4 ธันวำคม 2562

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ (ดำเนินกำรในเดือน ส.ค. 61)

19 พฤศจิกำยน 2562 (แผนใช้งบ 2562 ไป
พลำงก่อน)

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

19 พฤศจิกำยน 2562 (แผนใช้งบ 2562 ไป
พลำงก่อน)

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจดั ซื้อ

30 มกรำคม 2563

- จัดทำสัญญำจ้ำง

12 กุมภำพันธ์ 2563

- อบรมกำรใช้ข้อมูล

อบรมก่อนวันเริม่ ใช้ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 มีนำคม
2563

- จ่ำยเงิน

8 พฤษภำคม 2563
ภำยใน 30 วัน นับจำกเปิดใช้งำนข้อมูล

- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

Ÿ1 ปี (เริม่ 26 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 64)

- ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูลครบตำมกำหนดสัญญำซื้อ)

28 เมษำยน 2563

1 ปี (เริม่ 26 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 64)
4 ซื้อข้อมูล Global Market Information Data base
(รำคำปี 63: 23,346 USD) 1 ระบบอินทรำเน็ต/5 users

2,000,000

- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

4 ธันวำคม 2562

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

14 กุมภำพันธ์ 2563

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

ขออนุมัติ TOR เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออมัติจดั ซื้อ

26 มีนำคม 2563

- จัดทำสัญญำจ้ำง

ลงนำม 27 มีนำคม 2563

- จ่ำยเงิน

15 พฤษภำคม 2563
(1,906,726.80 บำท)

- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

Ÿ1 ปี (เริม่ 1 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64)

- ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูลครบตำมกำหนดสัญญำซื้อ)

8 พฤษภำคม 2563

ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อ
1 ปี (เริม่ 1 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64)

5 ซื้อข้อมูล Kompass (รำคำปี 63: 4,840 ยูโร) 4 users

550,000

- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

4 ธันวำคม 2562

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

14 กุมภำพันธ์ 2563

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

ขออนุมัติ TOR เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจดั ซื้อ

15 เมษำยน 2563

- จัดทำสัญญำจ้ำง

21 เมษำยน 2563

- จ่ำยเงิน

4 มิถุนำยน 2563
(173,387.34 บำท)

- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

1 ปี (27 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 64)

- ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูลครบตำมกำหนดสัญญำซื้อ)

28 พฤษภำคม 2563

ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อ
1 ปี (เริม่ 26 พ.ค. 63- 25 พ.ค. 64)

6 ซื้อข้อมูล EIU (รำคำปี 63: 23,234 USD) 10 password

896,000

- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

4 ธันวำคม 2562

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

14 กุมภำพันธ์ 2563

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

ขออนุมัติ TOR เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจดั ซื้อ

5 มิถุนำยน 2563

- จัดทำสัญญำจ้ำง

22 พฤษภำคม 2563

- อบรมกำรใช้ข้อมูล

คำดว่ำจะอบรมได้ในช่วงเดือนกรกฎำคม 2563

- จ่ำยเงิน

17 มิถุนำยน 2563
(731,196.72 บำท)

- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

1 ปี (1 มิ.ย. 63- 31 พ.ค. 64)

- ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูลครบตำมกำหนดสัญญำซื้อ)

5 มิถุนำยน 2563

ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อ
1 ปี (นับจำก 1 มิ.ย. 63- 31 พ.ค. 64)

7 ข้อมูล Capital Economics (รำคำปี 63: 11,900 USD) ไม่จำกัดผู้ใช้งำน
(ที่ตั้ง ณ กระทรวงพำณิชย์)
- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

400,000
4 ธันวำคม 2562

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจดั ซื้อ

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

- จัดทำสัญญำจ้ำง

อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร

- จ่ำยเงิน

จ่ำยเงินหลังเปิดใช้งำน

- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อ

1 ปี (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)
1 ปี (นับจำก 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64)

- ตรวจรับ (หลังจำกใช้งำนข้อมูลครบกำหนดสัญญำ 1 ปี)
8 ข้อมูล Mintel (รำคำปี 63: 56,100 USD) ไม่จำกัดผู้ใช้งำน
(ที่ตั้ง ณ กระทรวงพำณิชย์)
- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

ตรวจรับหลังเปิดใช้งำน
1,920,000
4 ธันวำคม 2562

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

31 มีนำคม 2563

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

8 เมษำยน 2563

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจดั ซื้อ

24 พฤษภำคม 2563

- จัดทำสัญญำจ้ำง
- อบรมกำรใช้ข้อมูล

14 หรือ 15 กรกฎำคม 2563

- จ่ำยเงิน

จ่ำยเงินหลังเปิดใช้งำน

- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

1 ปี (8 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 64)

- ตรวจรับ (หลังจำกใช้งำนข้อมูลครบกำหนดสัญญำ 1 ปี)

ตรวจรับหลังเปิดใช้งำน

ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อ
Ÿ1 ปี (เริม่ 8 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 64)
9 ข้อมูล GTAP 10.0 (6,240 USD) เฉพำะ สนค. ไม่จำกัดจำนวน

293,400

- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

4 ธันวำคม 2562

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

24 ธันวำคม 2562

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

16 มกรำคม 2563

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจดั ซื้อ

3 กุมภำพันธ์ 2563

- จัดทำสัญญำจ้ำง

7 กุมภำพันธ์ 2563

- จ่ำยเงิน

จ่ำยเงินเมื่อวันที 18 กุมภำพันธ์ 2563 (ต้อง
จ่ำยเงินก่อนจึงจะใช้ข้อมูลได้)
ตั้งแต่ 18 กุมภำพันธ์ และใช้งำนไม่สิ้นสุด

- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล
- ตรวจรับ (ฐำนข้อมูลไม่มีหมดอำยุ)

ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อ
ใช้งำนไม่สิ้นสุด

รำยงำนผลกำรตรวจรับเมื่อวันที่ 11 มีนำคม
2563 (เมื่อเริม่ ใช้ข้อมูล)

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

11,429,400

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

62.88%

ตัวชี้วัด
จำนวนกำรให้บริกำรฐำนข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ 9 ข้อมูล

ผลกำรดำเนินกำร เป็นไปตำมแผน

หมำยเหตุ
1. เป้ำหมำยเบิกจ่ำยของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตำมไตรมำส 35:20:25:20
ไตรมำส 2/63 เบิกจ่ำย 11,429,000 บำท
ไตรมำส 2/63 เบิกจ่ำย GTA 8,800,000.-ไตรมำส 2/63 เบิกจ่ำย BMI 2,336,000.ไตรมำส 1 เบิกจ่ำย GTA 9.0 293,400.ไตรมำส 3/63 เบิกจ่ำย 4,426,000 บำท
ไตรมำส 3/63 เบิกจ่ำย CEIC Data 980,000.ไตรมำส 3/63 เบิกจ่ำย GMID 2,000,000.-

ไตรมำส 3/63 เบิกจ่ำย EIU 896,000.ไตรมำส 3/63 เบิกจ่ำย Kompass 550,000.ไตรมำส 4/63 เบิกจ่ำย 1,920,000 บำท
ไตรมำส 4/63 เบิกจ่ำย Mintel 1,920,000.ไตรมำส 1/64 เบิกจ่ำย 400,000 บำท
ไตรมำส 1/64 เบิกจ่ำย Capital Economics 400,000.2. คำนวณที่อตั รำแลกเปลี่ยน 32 บำท : 1 USD

ผลงำน
1. รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของข้อมูล จำนวน 9ข้อมูล
2. รำคำกลำง 9 ข้อมูล
3. สัญญำซื้อ/ใบสั่งซื้อ ข้อมูล 9 ข้อมูล
4. ระยะเวลำกำรใช้งำนแต่ละข้อมูล คือ 1 ปี
5. เบิกจ่ำยเงินได้ตำมที่กำหนด

4,426,000
24.35%

1,920,000
10.56%

400,000
2.20%

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กอง/ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรจัดจ้ำงทีป่ รึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
งบประมำณ 1,254,000 บำท
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

ไตรมำส 1

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

ม.ค.-63 ก.พ.-63 มี.ค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 มิ.ย.-63

ก.ค.-63 ส.ค.-63

ก.ย.-63

รวม งปม.

1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

(กรณีบรรลุดำมแผน)
17 ธันวำคม 2562

X

1,254,000

2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรดำเนินกำรจ้ำงทีป่ รึกษำ

24 ธันวำคม 2562/23 มกรำคม 2563

X

0

3 จัดทำขอบเขตงำน
4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบ TOR

17 มกรำคม 2563

X

0

9 มกรำคม 2563

X

0

5 ขออนุมัติจดั ซื้อจัดจ้ำง

22 มกรำคม 2563

X

0

6 ยืน่ เอกสำร
7 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล

3 กุมภำพันธ์ 2563
4 กุมภำพันธ์ 2563

X

8 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ
9 ลงนำมในสัญญำ

13 กุมภำพันธ์ 2563

X

6 มีนำคม 2563

10 10.1 ตรวจรับงำนงวดที่ 1

0

X

0
0
X
X

0

สถานะ
ปั จจุบน
ั

376,200
X

10.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 2

376,200
X

10.3 ตรวจรับงำนงวดที่ 3
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชีว้ ัด / ผลงำน

หมำยเหตุ
1.เป้ำหมำยเบิกจ่ำยของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตำมไตรมำส 35:20:25:20

752,400
60%
เบิกจ่ำยงวดที่ 1 แล้ว
จำนวน 287,000.- บำท
เมือ่ วันที่ 18 มิถุนำยน 2563

501,600
40%

501,600
1,254,000

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กอง/ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรจัดทำระบบเพื่อสนับสนุนงำนด้ำนบริหำรจัดกำรของสำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
(ระยะเวลำดำเนินกำร 210 วัน) งบประมำณรวม 5,106,600 บำท
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1
ต.ค.-62

พ.ย.-62

ไตรมำส 2
ธ.ค.-62

1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

17 ธันวำคม 2562

X

2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

24 ธันวำคม 2562

X

3 จัดทำขอบเขตงำน

8 มกรำคม, 21 กุมภำพันธ์ 2563

4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบ TOR

6 กุมภำพันธ์ 2563

ม.ค.-63

ก.พ.-63

ไตรมำส 3
มี.ค.-63

เม.ย.-63 พ.ค.-63

ไตรมำส 4
มิ.ย.-63

ก.ค.-63

ส.ค.-63

ไตรมำส 1/63
ก.ย.-63

ต.ค.-63

พ.ย.-63

รวม งปม.
ธ.ค.-63
5,106,600

X

X
X

5 ประชำพิจำรณ์

X

ครั้งที่ 1

มีผู้ประกอบกำรวิจำรณ์ 2 รำย

ครั้งที่ 2

27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63

6 ขออนุมัติจดั ซื้อจัดจ้ำง

14 กุมภำพันธ์ 2563

X

7 จัดทำ/ขออนุมัติ--ร่ำงประกำศฯ

26 กุมภำพันธ์ 2563

X

8 ประกำศฯ ยืนยัน TOR (ในระเบียบให้แจ้งทุกรำยเป็นหนังสือ)

เดือนกุมภำพันธ์ 2563

9 ประกำศประกวดรำคำ ทำงเว็บไซต์ (เชิญชวน / บ.เตรียมเอกสำร)

4-17 มีนำคม 2563

10 ยื่นเอกสำร

18 มีนำคม 2563

11 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล

19, 20, 24 และ 26 มีนำคม 2563

X

12 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ

27 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรฯ
รำยงำนผลอนุมัติจำ้ งเมื่อวันศุกร์ 27
มีนำคม 2563 และอยู่ระหว่ำงรอ
อุทธรณ์ 7 วัน และดำเนินกำรทำสัญญำ

X

13 ลงนำมในสัญญำ

X
มีผู้ประกอบกำรวิจำรณ์ 2 รำย

X
X

X

สถานะ
ปั จจุบน
ั

X

14 13.1 ตรวจรับงำนงวดที่ 1

X

1,531,980

13.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 2

X

13.3 ตรวจรับงำนงวดที่ 3

2,553,300
X

1,021,320
5,106,600

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

1,531,980

2,553,300

1,021,320

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

30%

50%

20%

ตัวชี้วัด / ผลงำน

หมำยเหตุ
1.เป้ำหมำยเบิกจ่ำยของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตำมไตรมำส 35:20:25:20

อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที่ 1

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กอง/ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะต่อเนื่อง ประจำปีงบประมำณ 2563
งบประมำณรวม 10,585,600 บำท
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1
ต.ค.-62

พ.ย.-62

ไตรมำส 2
ธ.ค.-62

1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

17 ธันวำคม 2562

X

2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

24 ธันวำคม 2562/21 กุมภำพันธ์ 2563

X

3 จัดทำขอบเขตงำน

22 มกรำคม 2563

X

4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบ TOR

13 กุมภำพันธ์ 2563

5 ขออนุมัติจดั ซื้อจัดจ้ำง (เฉพำะเจำะจง)

23 มีนำคม 2563

12 ลงนำมในสัญญำ

14 เมษำยน 2563

ม.ค.-63

ก.พ.-63

ไตรมำส 3
มี.ค.-63

เม.ย.-63

พ.ค.-63

ไตรมำส 4
มิ.ย.-63

ก.ค.-63

ส.ค.-63

ไตรมำส 1/64
ก.ย.-63

ต.ค.-63

พ.ย.-63

ไตรมำส 2/64
ธ.ค.-63

ม.ค.-63

ก.พ.-63

มี.ค.-63

รวม งปม.
10,585,600

X
X
X
X

สถานะ
ปั จจุบน
ั

X

13 13.1 ตรวจรับงำนงวดที่ 1

3,150,000
X

13.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 2
13.3 ตรวจรับงำนงวดที่ 3

5,250,000
X

2,100,000
10,500,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

3,150,000

5,250,000

2,100,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

30%

50%

20%

ตัวชี้วัด / ผลงำน

หมำยเหตุ
1.เป้ำหมำยเบิกจ่ำยของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตำมไตรมำส 35:20:25:20

อยู่ระหว่ำงดำเนินงำนงวดที่ 1

