
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

* แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2563

* ผลการปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ 2563



ด ำเนินกำรเสร็จเมื่อ...... สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณบีรรลุดำมแผน) (กรณไีม่บรรลุดำมแผน) ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรและคณะกรรมกำรโครงกำร 9 ธ.ค. 62

(วันอนุมัติ)

2 จัดท ำและขออนุมัติขอบเขตงำน (TOR) 10 ม.ค. 63

(วันอนุมัติ)

 

3 จ้ำงเหมำบริกำร/จ้ำงที่ปรึกษำ 16 ม.ีค. 63

(วันลงนำมสัญญำ)

4 จัดท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำรและวิธีกำรด ำเนินโครงกำรโดยละเอยีด

5 ทบทวนวรรณกรรม ศึกษำรวมรวมข้อมูลแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของระเบียบโลก

ใหม่ (new world order) และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจเป็นไปได้ (scenarios) 

และจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำขั้นต้น

ตรวจรบังวด 1 (30%) 28 พ.ค. 63

(วันอนุมัติ)

996,000

6 ประชุมระดมสมองและสัมภำษณ์ (In-depth Interview) ของนักวิชำกำรทั้ง

ผู้เชี่ยวชำญสำขำวิชำต่ำงๆ ร่วมกบัผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำณำบริเวณศึกษำ (Area 

Studies)

ม.ิย. 63

7 วิเครำะห์และคำดกำรณ์แนวโน้มระเบียบโลกในอนำคตและผลกระทบจำกแนวโน้ม

ระเบียบโลกในอนำคตและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

8 จัดประชุม/เสวนำกลุ่มยอ่ย/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลและระดม

ควำมคิดเห็นจำกผู้เกีย่วข้อง เกีย่วกบัแนวโน้มระเบียบโลกในอนำคต ผลกระทบที่

อำจเกดิขึ้น และกรอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรก ำหนดจุดยนืและแนว

ทำงกำรด ำเนินกำรของไทย

9 จัดท ำร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรก ำหนดจุดยนืและแนวทำงกำรด ำเนินกำร

ของไทย และข้อเสนอแนะ/กลยทุธ์ส ำหรับภำคเอกชน และรำยงำนผลกำรศึกษำขั้น

กลำง

ตรวจรบังำนงวด 2 (40%) 1,328,000

10 ปรับปรุงร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรก ำหนดจุดยนืและแนวทำงกำร

ด ำเนินกำรของไทย และข้อเสนอแนะ/กลยทุธ์ส ำหรับภำคเอกชน และรำยงำนผล

กำรศึกษำขั้นกลำง

11 จัดประชุม/เสวนำกลุ่มยอ่ย/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลและรับฟงั

ควำมคิดเห็นเกีย่วกบัร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยฯ และข้อเสนอแนะ/กลยทุธ์

ส ำหรับภำคเอกชน

 - ปรับรูปแบบกำรสัมมนำ

กลุ่มยอ่ยเป็นระบบออนไลน์ 

ผ่ำนระบบ VDO Conference

 โดย โปรแกรม Zoom หรือ 

Microsoft Teams เพื่อ

รองรับสถำนกำรณ์โควิด-19 

ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยรวมของ

โครงกำรไม่เปล่ียนแปลง

 - ปรับรูปแบบกำรสัมมนำ

กลุ่มยอ่ยและสัมมนำเป็น

รูปแบบออนไลน์เพื่อรองรับ

สถำนกำรณ์โควิด-19 โดย

1. สัมมนำกลุ่มยอ่ยผ่ำนระบบ

 VDO Conference โดย 

โปรแกรม Zoom หรือ 

Microsoft Teams

2. สัมมนำน ำเสนอผล

กำรศึกษำ บนเครือข่ำยสังคม

ออนไลน์ (Webinar) โดยมี 

Social Media Influencer 

ร่วมเป็นผู้ด ำเนินรำยกำร

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองวิจัยเศรษฐกจิกำรค้ำมหภำค

โครงกำรเพิม่ควำมสำมำรถกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ประจ ำปี งบประมำณ 2563

กจิกรรมที่ 1 กำรรวบรวมและศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพของสินค้ำ บริกำร สมัยใหม่  โครงกำรศึกษำทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ (New World Order)

  งบประมำณรวม 3,336,000 บำท  (สำมล้ำนสำมแสนสำมหมื่นหกพันบำทถว้น) วงเงินตำมสัญญำ 3,320,000 บำท (สำมล้ำนสำมแสนสองหมื่นบำทถว้น)

กิจกรรม

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

1 2 3 4 5 6 

สถานะปัจจุบัน 



ด ำเนินกำรเสร็จเมื่อ...... สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณบีรรลุดำมแผน) (กรณไีม่บรรลุดำมแผน) ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63กิจกรรม

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

1 2 3 4 5 6 

12 จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะต่อผู้เกีย่วข้องทั้งหน่วยงำนภำครัฐ

 ภำคเอกชน และภำควิชำกำร

13 น ำข้อมูลและควำมคิดเห็นที่ได้มำจัดท ำผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ และข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบำยฯ

14 ประชำสัมพนัธ์ และจัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะต่อ

ผู้เกีย่วข้องทั้งหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำควิชำกำร

ตรวจรบังำนงวด 3 (30%) 996,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)             996,000      1,328,000       996,000 3,320,000       

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 3,320,000       

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

ตวัชีว้ัด / ผลงำน

หมำยเหตุ:  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

                                                      -   0% 30% 70%

 ผลงำน:

- ข้อมูลแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของระเบียบ

โลกใหม่ (new world order) และสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ ที่อำจเป็นไปได้ (scenarios) และรำยงำน

ผลกำรศึกษำขั้นต้น

- ร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรก ำหนด

จุดยนืและแนวทำงกำรด ำเนินกำรของไทย และ

ข้อเสนอแนะ/กลยทุธ์ส ำหรับภำคเอกชน และ

รำยงำนผลกำรศึกษำขั้นกลำง

ผลงำน:

- รำยงำนผลกำรศึกษำประเด็นแนวโน้มกำร

เปล่ียนแปลงของระเบียบโลกใหม่ และผลกระทบ

ต่อระบบกำรค้ำโลก (ฉบับสมบูรณ์)

 - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ในกำรก ำหนดจุดยนื

ของประเทศไทยและแนวทำงกำรรับมือและใช้

ประโยชน์จำกระบบกำรค้ำโลกในอนำคต

 - ผู้เข้ำร่วมสัมมนำเสนอผลกำรศึกษำ จ ำนวนไม่

น้อยกว่ำ 150 คน (อำจเปล่ียนแปลง หำกมีกำร

ปรับเปล่ียนกจิกรรมจำกสถำนกำรณ์โควิด-19)

 - ปรับรูปแบบกำรสัมมนำ

กลุ่มยอ่ยและสัมมนำเป็น

รูปแบบออนไลน์เพื่อรองรับ

สถำนกำรณ์โควิด-19 โดย

1. สัมมนำกลุ่มยอ่ยผ่ำนระบบ

 VDO Conference โดย 

โปรแกรม Zoom หรือ 

Microsoft Teams

2. สัมมนำน ำเสนอผล

กำรศึกษำ บนเครือข่ำยสังคม

ออนไลน์ (Webinar) โดยมี 

Social Media Influencer 

ร่วมเป็นผู้ด ำเนินรำยกำร

                                                      -                                                         -                                                 996,000                                              2,324,000



ด ำเนินกำรเสร็จเมือ่...... สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไมบ่รรลุตำมแผน) 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

1 จัดท ำขอบเขตงำน (TOR), ขออนมุัติ TOR อนมุัติเมื่อวนัที ่26 ธ.ค. 62

2 แต่งต้ังกรรมกำรจัดจ้ำง/ตรวจรับพสัดุในงำนจ้ำงทีป่รึกษำฯ ค ำส่ังแต่งต้ัง เมื่อวนัที ่2 ม.ค. 63

3 ด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนสรรหำทีป่รึกษำฯ ทีเ่หมำะสม ประกำศผลกำรคัดเลือก เมื่อวนัที ่

12 ก.พ. 63

4 จ้ำงเหมำบริกำร/จ้ำงทีป่รึกษำ ท ำสัญญำจ้ำง เมื่อวนัที ่12 มี.ค. 63 ล่ำช้ำ เพรำะพ.ร.บ.งบประมำณ

รำยจ่ำยป ี63 อนมุัติ 24 ก.พ. 63

5 รวบรวมข้อมูล/ทบทวนวรรณกรรม ท ำสัญญำล่ำช้ำกวำ่แผน

6 ประชุมรับฟงัควำมคิดเหน็ในส่วนกลำง 1 คร้ัง ปญัหำกำรระบำดของโควดิ-19 

กรมบญัชีกลำงใหง้ด/เล่ือน/

เปล่ียนแปลงกิจกรรม จึงใช้กำร

ประชุมออนไลนผ่์ำนโปรแกรม 

Zoom

เบกิจ่ำยเงินงวดที่ 1 อยูร่ะหวำ่งเบกิจ่ำย ล่ำช้ำเพรำะที่

ปรึกษำส่งมอบงำนไม่ครบถ้วนตำม

สัญญำ และปรับลดค่ำจ้ำง 33,500

 บำท เนือ่งจำกปรับลดกิจกรรม

594,820.00               

7 ลงพืน้ทีต่่ำงจังหวดัเพือ่รวบรวมข้อมูล 3 คร้ัง กำรระบำดของโควดิ-19 ท ำให้

สถำนประกอบกำรเล่ือนใหเ้ข้ำพบ

8 ประชุมหำรือเชิงปฏบิติักำร (Workshop) 1 คร้ัง จะด ำเนนิกำรหลังลงพืน้ทีต่จว.แล้ว

เสร็จ

9 สรุปผลกำรศึกษำ

10 จัดงำนสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำฯ ส่วนกลำง 1 คร้ัง พร้อมจัดพมิพเ์อกสำร

เผยแพร่ผลกำรศึกษำ

11 ทีป่รึกษำฯ จัดส่งรำยงำนผลกำรศึกษำฉบบัสมบรูณ์

เบกิจ่ำยเงินงวดที่ 2 1,466,080.00            

12 น ำเสนอผลกำรศึกษำใหผู้้บริหำรกระทรวงพำณิชย์รับทรำบ

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดือน (บำท)

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 2,060,900               

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%)

Action Plan ปงีบประมำณ 2563 กองวจิัยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค

โครงกำร....โครงกำรกำรศึกษำกำรปรับตัวของธรุกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวยั......................

  งบประมำณรวม ..........2,060,900  ................... บำท

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

0                        594,820.00                          1,466,080

28.86 71.14

สถานะปัจจุบัน 



ตวัชีว้ัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

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

มี TOR และคณะกรรมกำร  

จัดจ้ำง/ตรวจรับพสัดุงำนจ้ำง

ทีป่รึกษำฯ

มีรำยงำนกำรทบทวน

วรรณกรรม และสัมภำษณ์

หนว่ยงำนทีเ่กี่ยวข้อง

มีกำรรับฟงัควำมคิดเหน็ใน

ส่วนกลำง และกำรเผยแพร่

ผ่ำนส่ือ

มีข้อมูลจำกกำรลงพืน้ที ่กำร

ประชุมเชิงปฏบิติักำร รำยงำน

ผลกำรสัมมนำเผยแพร่ผล

กำรศึกษำ และรำยงำนฉบบั

สมบรูณ์ รวมทัง้กำรเผยแพร่ผล

กำรศึกษำผ่ำนส่ือ



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 ต.ค.-63

1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ แต่งต้ังคณะกรรมกำร

ร่ำง TOR

อนุมัติเมือ่วนัที่ 2 ธ.ค.

 2562

2 จดัท ำและขออนุมัติขอบเขตงำนจำ้ง (TOR) 

ก ำหนดรำคำกลำง

อนุมัติเมือ่วนัที่ 26 

ธ.ค. 2562

3 แต่งต้ังคณะกรรมกำรจดัจำ้ง และตรวจรับ อนุมัติเมือ่วนัที่ 2 ม.ค.

 2563

4 ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรจำ้ง (โดยวธิคัีดเลือก) 

และท ำสัญญำจำ้ง

เนือ่งจำกควำมล่ำช้ำ

ของงบประมำณ ท ำ

ให้ลงนำมในสัญญำ

จำ้ง เมือ่วนัที่ 9 

มีนำคม 2563

5 ที่ปรึกษำด ำเนินกำรตำม TOR เนือ่งจำกลงนำมใน

สัญญำล่ำช้ำ ท ำให้

ระยะเวลำกำร

ด ำเนินงำนขยำยไป 1

 เดือน (ส้ินสุดวนัที่ 

25 ตุลำคม 2563)

6 จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนโดยละเอียด พร้อม

กรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

7 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (10%) 24 มี.ค. 63 458,000

ศึกษำค้นควำ้ข้อมูล แนวทำง วธิกีำร และ

เคร่ืองมือ ในกำรจดัเก็บข้อมูล และเชือ่มโยง

ฐำนข้อมูล

8 รวบรวมข้อมูล จดัประชุมหำรือ แลกเปล่ียนควำม

คิดเห็นกับหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง

ติดปัญหำกำรเข้ำพบ

หำรือกับผู้ที่เกีย่วข้อง

 เนือ่งจำกโรค 

COVID 19 จงึขยำย

เวลำถึงเดือน 

มิถุนำยน

9 จดัท ำร่ำงรูปแบบโครงสร้ำงฐำนข้อมูล

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ

กิจกรรมที่ 2 โครงกำรจดัท ำและเชือ่มโยงฐำนข้อมูลและสถิติกำรค้ำธรุกิจบริกำรโลจสิติกส์

  งบประมำณรวม 4,580,000 บำท (ส่ีล้ำนห้ำแสนแปดหมืน่บำทถ้วน)

กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม งปม.

โครงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำธรุกิจบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ด าเนินการเสร็จเมือ่ 

(กรณเีปน็ไปตามแผน)

สถานะปญัหา/

ปญัหา (กรณไีม่

เปน็ไปตามแผน)

สถานะ 
ปัจจบุนั 



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 ต.ค.-63กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม งปม.
ด าเนินการเสร็จเมือ่ 

(กรณเีปน็ไปตามแผน)

สถานะปญัหา/

ปญัหา (กรณไีม่

เปน็ไปตามแผน)
10 สร้ำง พัฒนำ และติดต้ังระบบ พร้อมทดสอบ

ระบบกับผู้ใช้งำน

ตรวจรับงำนงวดที่ 2 (45%) 26 ส.ค. 63 2,061,000    

11  จดัฝกอบรมกำรใช้งำนระบบและพัฒนำบุคลำกร

15 จดักำรประชุมเผยแพร่ผลกำรศึกษำของโครงกำรฯ

17 ตรวจรับงำนงวดที่ 3 (45%) 25 ต.ค. 63 2,061,000

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยเดือน (บำท)

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (บำท) 2,061,000 4,580,000   

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (%) 45

ตัวชีว้ัด / ผลงาน สำมำรถด ำเนิน

กิจกรรมทั้งหมด

ของโครงกำรฯ 

ได้อย่ำงครบถ้วน

 และมีกำร

เบิกจำ่ย

งบประมำณ

ครบถ้วน 100%

หมำยเหตุ

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

2. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

                       2,061,000

                               10                                 45

โครงกำรได้รับกำรอนุมัติ และ

จดัท ำขอบเขตงำนจำ้ง (TOR)

 ก ำหนดรำคำกลำง แล้วเสร็จ

เร่ิมเข้ำสู่กระบวนกำรจดัจำ้ง 

มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร

จดัจำ้งและตรวจรับ และขึน้

ประกำศใน e-GP

กำรจดัจำ้งแล้วเสร็จ  

กำรด ำเนินกำรครอบคลุมตำม 

TORและเป็นไปตำมระเบียบ

พัสดุฯ มีแนวทำงและวธิกีำร

ด ำเนินกำรโดยละเอียด 

ครอบคลุมแผนกำรด ำเนิน

กิจกรรมพร้อมกรอบระยะเวลำ

 และสำมำรถตรวจรับงำนงวด

ที่ 1 ได้

มีข้อมูลและสถิติกำรค้ำโลจิ

สติกส์ ทั้งเชิงปริมำณและ

คุณภำพ  มีต้นแบบในกำร

จดัเก็บ/จดัท ำฐำนข้อมูล 

รวมทั้งมีกำรประชุมหำรือกับ

หน่วยงำนทั้งภำครัฐ 

ภำคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่เกีย่วข้อง เพื่อหำรือ

เกีย่วกับข้อมูลที่แต่ละ

หน่วยงำนมีอยู ่รวมทั้งแนวทำง

ในกำรเชือ่มโยงฐำนข้อมูลจำก

แต่ละหน่วยงำน ซ่ึงสำมำรถ

น ำมำวำงแผนกำรจดัท ำ

ฐำนข้อมูลของโครงกำรฯได้

อย่ำงมีประสิทธภิำพ

มีควำมคืบหน้ำผลกำรออกแบบ

ระบบวเิครำะห์ข้อมูลที่ได้ผ่ำน

กำรทดสอบกับผู้ใช้งำนแล้ว 

ลัสำมำรถตรวจรับงำนงวดที่ 2 ได้

0                        458,000 0



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

1
ขออนุมัติโครงการ ผอ.สนค. อนุมัติโครงการ

เมือ่ 14 กุมภาพันธ ์2563

2 เตรียมด าเนินลงพื้นที่ตามกิจกรรมการจดัประชุมหารือระดมความคิดเห็นและเก็บ

ข้อมูลสถานการณ์การค้าในจงัหวดัภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ ส าหรับ

จดัท าแนวทางและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการค้าของภาคเกษตร

ไทย จ านวน 4 คร้ัง

ขออนุมัติปฏิบัติราชการและ

เตรียมการลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ 

24-25 มีนาคม 2563 แต่ต้อง

ยกเลิกเนือ่งจากสถานการณ์โค

วดิ-19

3 ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินโครงการ

4 กิจกรรมการจดัการประชุมสัมมนาเชิงวชิาการร่วมกับ Grow Asia ในประเด็นที่

เกีย่วข้องกับเทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตร

คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการช่วงไตร

มาส 4 ทั้งนี ้ต้องติดตาม

สถานการณ์โควดิ-19 อีกคร้ัง 

และหากส านักงบประมาณมีแผน

เรียกคืนเงินโครงการที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ จะขอตัด

กิจกรรมส่วนนีอ้อกไป

464,000     

4.1 ก าหนดหัวข้อการประชุมเพื่อน าเสนอ ผอ.สนค.

4.2 เตรียมการประชุม

4.3 เชิญหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ/เกษตรกรเข้าร่วมประชุม/เชิญวทิยากรจาก 

Grow Asia

4.4 ด าเนินการจดัประชุม

5 กิจกรรมการจดัประชุมหารือระดมความคิดเห็น และเก็บข้อมูลสถานการณ์การค้า

ในจงัหวดัภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ ส าหรับจดัท าแนวทางและ

ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการค้าของภาคเกษตรไทย จ านวน 4 

คร้ัง 

ปรับแผนเพิ่มเป็น 5 คร้ัง (บุรีรัมย์ กาฬสินธุ ์ตาก แม่ฮ่องสอน ล าพูน)

ยังไม่สามารถลงพื้นที่ได้ในช่วง

ไตรมาสที่ 2 เนือ่งจากมี

สถานการณ์ของโควดิ-19 คาดวา่

จะด าเนินการได้ในช่วงไตรมาส 3

 และ 4

562,000     

6 ปรับแผนจาก กิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรในต่างประเทศ 

เป็น โครงการการออกแบบกระบวนการและสนับสนุนนโยบายด้านการค้าสินค้า

เกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก

ปรับแผน เนือ่งจากพิจารณา

สถานการณ์แล้ว อาจไม่สามารถ

ด าเนินการตามแผนที่จะต้องมี

การศึกษาดูงานในต่างประเทศได้

 เนือ่งจากส่วนใหญ่เป็นพื้นที่

เส่ียงของโควดิ-19

872,000     

6.1 จดัท าร่าง TOR/ขออนุมัติโครงการ

Action Plan ปงีบประมาณ 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
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม งปม.
ด าเนินการเสร็จเมือ่...

(กรณบีรรลุตามแผน)

สถานะ/ปญัหา

(กรณไีม่บรรลุตามแผน)

โอนงบประมาณรายจ่าย 2563 คืนทั้งหมด  



ด ำเนินกำรเสร็จเมื่อ...... สถำนะ/ปญัหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) 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

1 โครงกำรบรูณำกำรระบบดชันีเศรษฐกิจกำรค้ำ 

ระยะที่ 2

2,391,000.00     

1. จดัท ำร่ำงขอบเขตงำน

    1.1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรจดัท ำรำยละเอียดคุณลักษณะ

เฉพำะ (TOR)

    1.2 ร่ำงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (TOR)

2. สรรหำผู้รับจำ้ง

3. คณะกรรมกำรพิจำรณำผล -                   

4. สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ

5. ลงนำมในสัญญำ

    5.1 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 478,200.00      

    5.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 956,400.00      

    5.3 ตรวจรับงำนงวดที่ 3 

    5.4 ตรวจรับงำนงวดที่ 4 

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดอืน (บำท)                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -        478,200.00                  -                    -        956,400.00 1,434,600.00     

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 1,434,600.00     

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%) 60.00               

ตวัชี้วัด / ผลงำน

-  มีระบบจดักำรฐำนข้อมูลและโปรแกรมส ำหรับจดัท ำดัชนี

เศรษฐกิจกำรค้ำที่ทันสมัยและเปน็มำตรฐำนเดียวกัน

-  ดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำมีควำมทันสมัย ถูกต้อง แม่นย ำ และ

เผยแพร่ได้ตรงตำมก ำหนดเวลำ

หมำยเหตุ

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

 - E-Bidding คร้ังที่ 1 

ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

 - E-Bidding คร้ังที่ 2 

มีผู้ยื่นข้อเสนอ 1 รำย แต่

เอกสำรไม่ครบ

 - E-Bidding คร้ังที่ 3 

ขณะนี้ มีผู้ยื่นข้อเสนอ 5 

รำย และได้ลงในนำมใน

สัญญำจำ้ง

 - ส ำหรับกำรตรวจรับงำน

งวดที่ 3 และ 4 จะเบกิจำ่ย

เหล่ือมไปในปงีบประมำณ 

2564 โดยคำดวำ่ จะ

เบกิจำ่ยงวดที่ 3 ในเดือน 

พ.ย.63 (717,300.-) และ

งวดที่ 4 ในเดือน ธ.ค.63 

(239,100.-)

รวม งปม.

                                                               -                                                                  -                                                      478,200.00                                                    956,400.00

0.00 0.00 20.00 40.00

Action Plan ปีงบประมำณ 2563   กองดชันีเศรษฐกิจกำรค้ำ

กิจกรรม :  จดัท ำ พัฒนำ และเผยแพร่ขอ้มูลเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรบูรณำกำรระบบดชันีเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที ่2

  งบประมำณทีไ่ดร้ับจดัสรร 2,440,000  บำท  (งบประมำณทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินโครงกำรตำมสญัญำจำ้ง 2,391,000 บำท)

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4



6.2 ลงนามจา้งที่ปรึกษา 

6.3 ด าเนินการโครงการ

6.3 ตรวจรับผลงาน

6.4 เบิกจา่ยเงิน

7 จดัท าสรุปแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย

แผนการเบิกจา่ยรายเดือน (บาท)

แผนการเบิกจา่ยรายไตรมาส (บาท)

แผนการเบิกจา่ยรายไตรมาส (%) 1,898,000   

ตัวชีว้ัด / ผลงาน

1. เชิงปริมาณ

 1) จ านวนเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านการค้าสินค้าเกษตรของไทย เข้าร่วม

กิจกรรมกับ WEF-Grow Asia ไม่น้อยกวา่ 50 คน

2. เชิงคุณภาพ

1) เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านการค้าสินค้าเกษตรของไทย ได้รับการพัฒนา

ขีดความสามารถทางด้านการค้าสินค้าเกษตรนวตักรรม และสามารถแข่งขันได้ใน

ยุคเศรษฐกิจใหม่

2) มีเครือข่ายระหวา่งประเทศเกีย่วกับการผลิต การพัฒนานวตักรรม และการค้า

สินค้าเกษตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านการค้า

สินค้าเกษตรของไทย 

หมายเหตุ

อนุมัติแนวทางการด าเนิน

โครงการ และอนุมัติด าเนิน

กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ใน

จงัหวดัภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อ

ประชุมหารือและระดมความ

คิดเห็น และเก็บข้อมูล

สถานการณ์การค้า ส าหรับ

จดัท าแนวทางและ

ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของเกษตรกรไทย 

โดยมีการเตรียมการลงพื้นที่ 

จ.บุรีรัมย์ 24-25 มี.ค. 63 / จ.

กาฬสินธุ ์2-3 เม.ย. 63 แต่

ต้องยกเลิกเพราะสถานการณ์

โควดิ-19

ด าเนินกิจกรรมลงพื้นที่ใน

จงัหวดัภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อ

ประชุมหารือและระดมความ

คิดเห็น และเก็บข้อมูล

สถานการณ์การค้า ส าหรับ

จดัท าแนวทางและข้อเสนอแนะ

 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

เกษตรกรไทย

ด าเนินกิจกรรมจดัการประชุม

เชิงปฏิบัติการร่วมกับ WEF 

Grow Asia 

และจดัท าสรุปการด าเนิน

กิจกรรม

ด าเนินโครงการการออกแบบ

กระบวนการและสนับสนุน

นโยบายด้านการค้าสินค้า

เกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้เศรษฐกิจฐานราก

1,336,000

29.61% 70.39%

562,000



ด ำเนินกำรเสร็จเมื่อ...... สถำนะ/ปญัหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเครือ่งชี้วัดเศรษฐกิจกำรพำณิชย์

ตำมมำตรฐำนสำกล
27,460,400.00       

1.1 พัฒนำและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรำยกำรสินค้ำ 

ส ำหรับกำรจัดท ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ 255,070.00           

ส ำรวจ พฒันำ ปรับปรุงแหล่งจดัเกบ็และรำยกำรสินค้ำใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล และส่วนภูมิภำคทั่วประเทศ

  1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 1

     - ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 1 ออกปฏิบัติงำนตำมแผนได้

บำงส่วน เนื่องจำกมีกำร

พจิำรณำปรับจงัหวดัที่จะ

ออกปฏิบัติงำนให้เหมำะสม

กบัควำมเร่งด่วนในกำร

แกไ้ขปัญหำ รวมถึงมีกำร

เล่ือนกำรนัดหมำยกบั

ผู้ประกอบกำรบำงรำย

เนื่องจำกเวลำที่สะดวกใน

กำรเข้ำพบไม่ตรงกนั

120,502.00         

120,502.00           

  2. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 2

      - ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 2 ออกปฏิบัติงำนได้ต่ ำกวำ่

แผน เนื่องจำกมีกำร

พจิำรณำปรับจงัหวดัที่จะ

ออกปฏิบัติงำนให้เหมำะสม

กบัควำมเร่งด่วนในกำร

แกไ้ขปัญหำ รวมถึงถูก

เล่ือนและยกเลิกนัดหมำย

จำกภำคเอกชนเพื่อรอให้

สถำนกำรณ์โรคระบำด 

COVID-19 คล่ีคลำยกอ่น

31,728.00           31,728.00             

Action Plan ปีงบประมำณ 2563   กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรเพ่ิมควำมสำมำรถกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม

กิจกรรมที่ 2 : กำรพัฒนำฐำนขอ้มลูเศรษฐกิจกำรค้ำเชงิลึก เพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ค่ำใชจ้่ำยในกำรพัฒนำเครื่องชีว้ัดเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ตำมมำตรฐำนสำกล 

  งบประมำณรวม (ที่ได้รับจัดสรร) 27,460,400  บำท    

รวม งปม.กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ยอดเบกิจา่ยตามจรงิ

ยอดเบกิจา่ยตามจรงิ



ด ำเนินกำรเสร็จเมื่อ...... สถำนะ/ปญัหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวม งปม.กิจกรรม

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

  3. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 3

     - ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 3 ออกปฏิบัติงำนได้ต่ ำกวำ่

แผน เนื่องจำกสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของไวรัส 

COVID-19 ซ่ึงต้องรอให้

คล่ีคลำยกอ่น

6,125.00            6,125.00               

  4. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 4

     - ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 4 96,715.00           96,715.00             

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดือน (บำท)                     -                       -           120,502.00                     -                       -             31,728.00                     -                       -               6,125.00                     -                       -             96,715.00 255,070.00           

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 255,070.00           

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00                 

ตัวชี้วัด / ผลงำน

-  เคร่ืองชี้วดัเศรษฐกจิกำรค้ำได้รับกำรพฒันำและปรับปรุง

ข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแทน มีควำมทันสมัย จ ำนวน 7 เคร่ืองชี้วดั

-  ดัชนีเศรษฐกจิกำรค้ำมีควำมทันสมัย ถูกต้อง แม่นย ำและ

เผยแพร่ได้ตรงตำมเวลำที่ก ำหนด

1.2 จ้ำงส ำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพ่ือจัดท ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ 25,175,525.00       

     จำ้งส ำรวจ  จดัเกบ็  บันทึก จดัส่ง ติดตำมสถำนกำรณ์

ข้อมูลรำคำสินค้ำและบริกำร ข้อมูลค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำ 

และข้อมูลแบบสอบถำมทำงเศรษฐกจิ  ในส่วนกลำงและส่วน

ภูมิภำค  รวม 77 จงัหวดั  เพื่อจดัท ำดัชนีเศรษฐกจิกำรค้ำใน

ระดับประเทศ ภำคระดับจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

    คร้ังที่ 1  จดัจำ้ง 6 เดือนแรก (ต.ค.62 - ม.ีค.63) ด ำเนินกำรจำ้งส ำรวจ 

จดัเกบ็ข้อมูลฯ 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        

    คร้ังที่ 2  จดัจำ้ง 6 เดือนหลัง (เม.ย.63 - ก.ย.63) 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        

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดือน (บำท)       1,280,001.00       2,493,215.00       2,457,050.00       1,268,598.00       1,637,050.00       2,677,625.00       2,095,197.09       2,025,050.00       2,310,434.73       2,310,434.73       2,310,434.73       2,310,434.73 25,175,525.01       

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 25,175,525.01       

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00                 

                                                          6,230,266.00                                                           5,583,273.00                                                           6,430,681.82                                                           6,931,304.19

24.75 22.18 25.54 27.53

47.24 12.44 2.40 37.92

                                                             120,502.00                                                               31,728.00                                                                 6,125.00                                                               96,715.00



ด ำเนินกำรเสร็จเมื่อ...... สถำนะ/ปญัหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวม งปม.กิจกรรม

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

ตัวชี้วัด / ผลงำน

-  ข้อมูลจำกกำรส ำรวจที่ใช้เป็นตัวแทนในกำรจดัท ำดัชนี

เศรษฐกจิกำรค้ำ มีควำมคลำดเคล่ือนไม่เกนิร้อยละ 5

- ข้อมูลส ำหรับใช้จดัท ำดัชนีเศรษฐกจิกำรค้ำ เพื่อชี้วดั

เศรษฐกจิของประเทศ ภำค และระดับจงัหวดั มีควำม

ครอบคลุมเป็นไปตำมหลักสถิติและมำตรฐำนที่ก ำหนด

1.3 ส ำรวจเศรษฐกิจฐำนรำก เพ่ือประเมินผลเศรษฐกิจฐำน

รำกที่เกิดจำกนโยบำยของรัฐบำล 1,331,400.00        

    1. ออกแบบส ำรวจข้อมูล

    2. ออกแบบ Application ส ำหรับส ำรวจข้อมูล

    3. ประสำนหน่วยงำนที่เกีย่วข้องในกำรด ำเนินกำรขอ

ควำมร่วมมือส ำรวจข้อมูล

    4. ส ำรวจ จดัเกบ็ข้อมูล

    5. ตรวจสอบข้อมูล 1,331,400.00       

     6. ประมวลผลข้อมูล

    7. น ำเสนอผลกำรส ำรวจและข้อเสนอแนะ

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดือน (บำท)                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -         1,331,400.00                     -                       -   1,331,400.00        

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 1,331,400.00        

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00                 

ตัวชี้วดั / ผลงำน

-  มีข้อเสนอแนะกำรพฒันำและส่งเสริมเศรษฐกจิฐำนรำกที่

เหมำะสมและเป็นรูปธรรม

1.4 ประชำสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำเครือ่งชี้วัด

เศรษฐกิจกำรพำณิชย์
258,405.00           

1. จดัท ำร่ำงขอบเขตงำน

2. สรรหำผู้รับจำ้ง โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

3. พจิำรณำผล

4. แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

5. ผู้รับจำ้งส่งมอบงำน

6. ตรวจรับงำน 258,405.00         

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดือน (บำท)                     -                       -                       -                       -                       -                       -           258,405.00                     -                       -                       -                       -                       -   258,405.00           

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 258,405.00           

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00                 

ตัวชี้วดั / ผลงำน

- เคร่ืองชี้วดัเศรษฐกจิกำรค้ำเป็นที่รู้จกัในวงกวำ้งและได้รับ

กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลส ำหรับจดัท ำเคร่ืองชี้วดัเศรษฐกจิ

กำรค้ำต่ำงๆ มำกขึ้น

                                                                         -                                                                            -                                                                            -                                                             1,331,400.00

0.00 0.00 0.00 100.00

                                                                         -                                                                            -                                                                258,405.00                                                                          -   

0.00 0.00 100.00 0.00



ด ำเนินกำรเสร็จเมื่อ...... สถำนะ/ปญัหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 ม.ีค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 ม.ิย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
รวม งปม.กิจกรรม

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

1.5 ประชำสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำเครือ่งชี้วัด

เศรษฐกิจกำรพำณิชย ์(เพ่ิมเติม รอบที่ 2)
400,000.00           

1. จดัท ำร่ำงขอบเขตงำน

2. สรรหำผู้รับจำ้ง โดยวธิเีฉพำะเจำะจง

3. พจิำรณำผล

4. แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

5. ผู้รับจำ้งส่งมอบงำน

6. ตรวจรับงำน 400,000.00         

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดือน (บำท)                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -           400,000.00 400,000.00           

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 400,000.00           

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00                 

ตัวชี้วดั / ผลงำน

- เคร่ืองชี้วดัเศรษฐกจิกำรค้ำเป็นที่รู้จกัในวงกวำ้งและได้รับ

กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลส ำหรับจดัท ำเคร่ืองชี้วดัเศรษฐกจิ

กำรค้ำต่ำงๆ มำกขึ้น

1.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดท ำเครือ่งชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ 

ตำมแนวทำงคุณธรรมและจริยธรรม
40,000.00            

1. รับฟงับรรยำยเกีย่วกบัหลักคุณธรรมและควำมสุจริต เพื่อ

เพิ่มประสิทธภิำพกำรจดัเกบ็และตรวจสอบข้อมูล ส ำหรับ

จดัท ำเคร่ืองชี้วดัเศรษฐกจิกำรค้ำ (3 คร้ัง)

5,000.00            10,000.00           

2. ศึกษำดูงำนด้ำนเศรษฐกจิพอเพยีงที่ส่งผลต่อระดับรำคำ 

เพื่อพฒันำองค์ควำมรู้และศักยภำพบุคลำกรเกีย่วกบัควำม

เชื่อมโยงของห่วงโซ่กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำย ส ำหรับพฒันำ

และปรับปรุงกระบวนกำรจดัท ำเคร่ืองชี้วดัเศรษฐกจิกำรค้ำ

25,000.00           

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดือน (บำท)                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -               5,000.00           10,000.00           25,000.00                     -   40,000.00            

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 40,000.00            

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00                 

ตัวชี้วดั / ผลงำน

-  กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดัท ำเคร่ืองชี้วดัเศรษฐกจิกำรค้ำ

เป็นไปตำมหลักวชิำกำรควบคู่กบักำรหลักกำรปฏิบัติงำนที่มี

คุณธรรมและจริยธรรม

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดือน (บำท) รวมทุกกิจกรรม 

(1.1-1.3)
      1,280,001.00       2,493,215.00       2,577,552.00       1,268,598.00       1,637,050.00       2,709,353.00       2,353,602.09       2,025,050.00       2,321,559.73       3,651,834.73       2,335,434.73       2,807,149.73 27,460,400.01       

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 27,460,400.01       

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00                 

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

                                                          6,350,768.00                                                           5,615,001.00                                                           6,700,211.82                                                           8,794,419.19

23.13 20.45 24.40 32.03

                                                                         -                                                                            -                                                                            -                                                                400,000.00

0.00 0.00 0.00 100.00

                                                                         -                                                                            -                                                                   5,000.00                                                               35,000.00

0.00 0.00 12.50 87.50



ด ำเนินกำรเสร็จเมื่อ...... สถำนะ/ปญัหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

1 โครงกำรจัดประชุมนำนำชำต ิCLMVT ดำ้นดชันีเศรษฐกิจกำรค้ำ 1,721,700.00    

1. ศึกษา รวบรวม ประเด็นส าคัญส าหรับจดัเตรียมหวัข้อและแนว

ทางการจดัประชุม

2. ก าหนดวนัจดังานประชุม 

3. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจดังาน

4. ด าเนินการเตรียมงานสารัตถะ พิธกีาร และการต้อนรับ -                 

5. จดังานประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า 1,721,700.00     

6. จดัท าสรุปผลการจดังานประชุม -                 

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดอืน (บำท)                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -       1,721,700.00                  -                    -                    -   1,721,700.00    

 แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 1,721,700.00    

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00            

ตวัชี้วัด / ผลงำน                                                          

          -  หน่วยงานภาครัฐในกลุ่ม CLMVT และประเทศที่เข้า

ร่วมประชุม มีความร่วมมือทางวชิาการ เพื่อพัฒนาเคร่ืองชี้วดั

เศรษฐกิจการค้าตามมาตรฐานสากล

หมายเหตุ

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

ตามแผนจะจดัประชุมใน

เดือน มิ.ย.63 แต่จาก

สถานการณ์โรคระบาด 

COVID-19 ท าใหจ้ะมีการ

ประเมินสถานการณ์อีกคร้ัง

 หากสถานการณ์ดีขึ้น คาด

วา่จะจดัประชุมในเดือน ส.ค.

 หรือ ก.ย. แต่ในทางตรงกัน

ข้าม หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น

 จะยกเลิกการประชุม

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3

Action Plan ปีงบประมำณ 2563   กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรยทุธศำสตรเ์พ่ิมควำมควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

กิจกรรม :  กำรสรำ้งเครอืข่ำยควำมรว่มมือทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

โครงกำรจดัประชุมนำนำชำติ CLMVT ด้ำนดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

  งบประมำณรวม 1,721,700  บำท    

รวม งปม.

                                                               -                                                                  -                                                    1,721,700.00                                                                -   

0.00 0.00 100.00 0.00

ไตรมำส 4

โอนงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 คืนทั้งหมด 



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไม่บรรลุตำมแผน) 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 ต.ค.-63

1 จัดท ำขอบเขตงำน อนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ แต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, จัดจ้ำง และตรวจรับ จัดท ำและขอ

อนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) ก ำหนดรำคำกลำง

- 10 ม.ค. 63 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรและขอ

อนุมัติแต่งต้ังกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

- 28 ม.ค. 63 ขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) 

ก ำหนดรำคำกลำง

-

0

2 ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (โดยวิธีคัดเลือก) 7 ก.พ. 63 ประกำศค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ด ำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำร

ตรวจรับ
0

3 ลงนำมสัญญำจ้ำง 20 มี.ค. 63 ลงนำมในสัญญำซ่ึงล่ำช้ำกว่ำแผนที่

ก ำหนดไว้ เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของกำรประกำศ

 พ.ร.บ. งบประมำณ ท ำใหต้้องปรับแผนกำร

ด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 3 และ 4

0

5 ที่ปรึกษำด ำเนินกำรตำม TOR 21 มี.ค. - 16 ต.ค. 63 -                     

6 ประชุมน ำเสนอแผนกำรด ำเนินโครงกำรฯ 8 เม.ย. 63      

7 จัดประชุมรับฟังควำมคิดเหน็กลุ่มยอ่ยกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 18 เม.ย. 63 -                     

8 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (20%) 27 พ.ค. 63  ปรับลดวงเงินงวดลง 90,500 บำท เนื่องจำกมี

กำรแกไ้ขรูปแบบกำรประชุมเป็นรูปแบบ online

503,500              

9 ส ำรวจจัดเกบ็ขอ้มูลกำรค้ำพำณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ขำ้มพรมแดน (Cross - Border E-Commerce)   -                     

10 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 (50%) 1,485,000            

11 จัดสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้และจัดอบรมกำรใช้ระบบประมวลผล  -                     

12 ส่งงำนงวดที่ 3 (30%) 891,000              

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (บำท) 2,879,500          

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (%) 100                  

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 2,970,000          

ตวัชี้วดั / ผลงำน

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

                                    503,500                  1,485,000

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยทีไ่ด้

จำกกำรจดัวเิครำหข์้อมูล

พำณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ข้ำม

พรมแดน (Cross-border 

E-commerce)

โครงสร้ำงำนข้อมูลแยกรำยประเภทของ พำณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ข้ำมพรมแดน (Cross Border 

E-commerce)

 ฐำนข้อมูลพำณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ข้ำมพรมแดน 

(Cross-border E-commerce)

                                           10                            40                            50

                                    594,000                  1,485,000                    891,000

                   891,000

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

โครงกำรวัดมูลค่ำเศรษฐกจิดิจิทัล 

  งบประมำณรวม 2,970,000 บำท (สองล้ำนเกำ้แสนเจ็ดหมื่นบำทถว้น)

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

กจิกรรม : ศึกำรวัดมูลค่ำพำณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ขำ้มพรมแดน (Cross-border E-commerce)

สถานะ 
ปัจจบุนั 



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไม่บรรลุตำมแผน) 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 ต.ค.-63

1 จัดท ำขอบเขตงำน อนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ แต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, จัดจ้ำง และตรวจรับ 

จัดท ำและขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) ก ำหนดรำคำกลำง

18 ธ.ค. 62 ประกำศค ำส่ัง คกก. ก ำหนดขอบเขตของ

งำน

26 ธ.ค. 62 อนุมัติขอบเขตงำนจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรฯ

0

2 ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (โดยวิธีคัดเลือก) 17 ม.ค. 63 ประกำศค ำส่ังแต่งต้ัง คกก.ด ำเนินกำรจ้ำง

ที่ปรึกษำ และ คกก. ตรวจรับ 0

3 ลงนำมสัญญำจ้ำง 16 มี.ค. 63 ลงนำมในสัญญำ ซ่ึงแม้จะอยูภ่ำยในไตร

มำสที่ 2 แต่ท ำใหต้้องกำรปรับกจิกรรมอื่นในไตรมำสที่

 3 และ 4 0

4 ที่ปรึกษำด ำเนินกำรตำม TOR 17 มี.ค. - 12 ต.ค. 63 มีกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของ

กำรประกำศ พ.ร.บ. งบประมำณ และกำรลงนำมใน

สัญญำจ้ำง 0

5 ประชุมน ำเสนอแผนกำรด ำเนินโครงกำรฯ 24 มี.ค. 63      

6 เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยกำรลงพื้นที่ สัมภำษณ์เชิงลึก และประชุม Focus Group เพื่อศึกษำควำม

เป็นไปได้ วิเครำะห ์และออกแบบระบบต้นแบบ

กำรประชุมกลุ่มยอ่ย (ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 เม.ย. 63) 

โดยเป็นกำรประชุมผ่ำนช่องทำงออนไลน์ รวม 3 คร้ัง 

ประกอบด้วย (1) กลุ่มกำรค้ำและจัดจ ำหน่ำยขำ้ว

อนิทรีย ์รวม 12 คน (2) กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และ

หน่วยรับรองมำตรฐำน (Certified Body: CB) รวม 13

 คน และ (3) กลุ่มหน่วยงำนส่งเสริมเกษตรอนิทรีย ์

และผู้เชี่ยวชำญด้ำน Blockchain รวม 32 คน

โดยปรับเป็นกำรประชุมกลุ่มยอ่ย จ ำนวนไม่เกนิ 20 คน 

ร่วมกบักำร Video Conference ทั้งนี้ ระหว่ำงขอควำม

เหน็ชอบกำรปรับกจิกรรม

7 จัดสัมมนำเพื่อน ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ และแนวทำงพัฒนำต้นแบบเบื้องต้น 

พร้อมทั้งรับฟังควำมเหน็

วันที่ 9 มิ.ย. 63 มีผู้เขำ้ร่วมจำกทั้งภำครัฐและ

ภำคเอกชน ได้แก ่กลุ่มผู้ผลิต (เกษตรกร วิสำหกจิ

ชุมชน และสหกรณ์) กลุ่มกำรค้ำ (ผู้จัดจ ำหน่ำย ผู้แปร

รูป ผู้ส่งออก และสมำคมกำรค้ำต่ำงๆ) หน่วยงำน

รับรองมำตรฐำนเกษตรอนิทรีย ์หน่วยงำนส่งเสริม

เกษตรอนิทรีย ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำน Blockchain ผู้แทน

หน่วยงำนภำครัฐ และประชำชนทั่วไป รวมประมำณ 

150 คน จำก 80 หน่วยงำน (รวมทั้งผู้เขำ้ร่วมที่

โรงแรมและช่องทำงออนไลน์ ได้แก ่Zoom และ 

Facebook Live)

โดยปรับเป็นกำรสัมมนำกลุ่มยอ่ยที่เน้น Key Person 

ร่วมกบักำรถำ่ยทอดงำนสัมมนำผ่ำนออนไลน์ ทั้งนี้ 

ระหว่ำงขอควำมเหน็ชอบกำรปรับกจิกรรม

0

8 รำยงำนผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ และ Conceptual Model ที่ปรับตำมผลกำรรับฟังควำมเหน็ ที่ปรึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ คกก. ตรวจรับ

ฯ เป็นระยะ 0

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 

ขอปรับแกไ้ขรำยงำนกำรศึกษำ งวดที่ 1

            1,500,000

10 จัดท ำและพัฒนำระบบต้นแบบ Blockchain กบั Traceability 0

11 จัดท ำคู่มือกำรใช้งำน 0

12 ส่งงำนงวดที่ 2 (40%) 6,000,000            

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

โครงกำรประยกุต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกจิกำรค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

  งบประมำณรวม 15,000,000 บำท (สิบหำ้ล้ำนบำทถว้น)

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

กจิกรรม : ศึกษำและพัฒนำกำรใช้เทคโนโลย ีBlockchain เพื่อกำรตรวจสอบยอ้นกลับของสินค้ำเกษตร

 

 

 

 

สถานะปัจจุบัน 



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

1 จดัท ำขอบเขตงำน อนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ แต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, รำคำกลำง, 

จดัจำ้ง และตรวจรับ จดัท ำและขออนุมัติขอบเขตงำนจำ้ง (TOR) ก ำหนดรำคำกลำง

แต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR วนัที่ 29 เมษำยน 63  และ

แต่งต้ังคณะกรรมกำรจดัจำ้งและตรวจรับ วนัที่ 14 พฤษภำคม 63

0

2 ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรจำ้งที่ปรึกษำ (โดยวธิคัีดเลือก) ประกำศผู้ชนะเสนอรำคำจำ้งที่ปรึกษำ วนัที่ 26 มิถุนำยน 63
0

3 ลงนำมสัญญำจำ้ง ก ำหนดลงนำมวนัที่ 9 กรกฎำคม 2563 0

4 ที่ปรึกษำด ำเนินกำรตำม TOR 0

5 จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน รวบรวมข้อมูล 0

6 จดัประชุมหำรือร่วมกบัเจำ้หน้ำที่สนค.   (หำกจ ำเป็น) 0

7 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (เบิกจำ่ย 30%) 780,179.40           

8 เกบ็ข้อมูลผ่ำนแบบสอบถำม ระดมควำมเห็น และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 0

9 จดัท ำเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร 0

10 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 (เบิกจำ่ย 70%) ก ำหนดจำ่ย พ.ย. 63

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยงวดงำน (บำท) 1,820,418.60    1,820,418.6         

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยงวดงำน (%) 30             -            70                 100                    

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (บำท) -            1,820,419        2,600,598           

ตัวชี้วัด / ผลงาน  แผนกำร

ด ำเนินงำน 

รำยงำน

แนวทำงและ

วิธีกำร

ด ำเนินงำน

 รำยงำนผลกำร

รวบรวมข้อมูล

 *โครงกำร

ด ำเนินกำรภำยใน 

180 วัน หลังกำรลง

นำมในสัญญำ

หมำยเหตุ

ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

โครงกำรศึกษำวเิครำะห์ปัจจยัส ำคัญในกำรรับมือกบัสถำนกำรณ์ภัยพบิัติจำกกำรถอดบทเรียนในช่วงกำรแพร่กระจำยโรคโควดิ-19 (แปลลงงบจำกโครงกำรหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เพื่อพฒันำผู้ประกอบกำรยุคใหม่ใน CLMVT)

  งบประมำณรวม 2,600,598 (สองล้ำนหกแสนห้ำร้อยเกำ้สิบแปดบำทถ้วน)

กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม งปม.ด าเนินการเสร็จเมื่อ สถานะปญัหา

                                         780,179

สถานะ 
ปัจจบุนั 



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไม่บรรลุตำมแผน) 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 ต.ค.-63
กิจกรรม

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
รวม งปม.

13 ติดต้ังและทดสอบระบบ โดยลงพื้นที่ใหผู้้เขำ้ร่วมโครงกำรใช้งำนระบบเพื่อน ำควำมต้องกำร ปัญหำ

และอปุสรรค มำปรับปรุงระบบใหม้ีประสิทธิภำพมำกยิง่ขึน้

14 ปรับปรุงระบบต้นแบบ

15 จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำของโครงกำรฯ และรับฟังควำมเหน็ พร้อมทั้งฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ

องค์ควำมรู้กำรใช้งำนระบบ 0

16 จัดท ำเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร 0

17 ส่งงำนงวดที่ 3 (50%) 7,500,000          

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (บำท) 15,000,000        

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (%) 100                  

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 15,000,000        

ตวัชี้วดั / ผลงำน

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

                                 1,500,000                  6,000,000

 ระบบต้นแบบ  Blockchain 

กบั Traceability ทีป่รับตำม

สัมมนำ และรำยงำนฉบบั

สมบรูณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร

โครงกำรได้รับกำรอนุมัติและจดัท ำขอบเขตงำน

จำ้ง (TOR) ก ำหนดรำคำกลำง

 แผนกำรด ำเนินงำน รำยงำนผลกำรศึกษำควำม

เปน็ไปได้ และ Conceptual Model ทีป่รับ

ตำมผลกำรรับฟงัควำมเหน็

 ระบบต้นแบบ  Blockchain 

กบั Traceability เบือ้งต้น และ

รำยงำนผลกำรทดลองระบบ

                                           10                            40                            50

                                 1,500,000                  6,000,000                  7,500,000

                 7,500,000

 

 

 



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ...... สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซ้ือข้อมูล Global Trade Atlas (GTA)/World Trade Atlas: (WTA) 

(รำคำปี 63: 287,000 USD : 32 บำท/1 USD) ไม่จ ำกัด user

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

19 พฤศจิกำยน 2562 (แผนใช้งบ 2562 ไป

พลำงก่อน)

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR 3 ธันวำคม 2562

 - ประสำนกำรจดัซ้ือ, จดัซ้ือ, ขออมัติจดัซ้ือ 17 ธันวำคม 2562

 - จดัท ำสัญญำจำ้ง 23 ธันวำคม 2562

 - อบรมกำรใช้ข้อมูล 14, 17 กุมภำพันธื 2563 (ส่ง Link Video อบรม

 Online)

11, 18, 25 มิถุนำยน 2563 (อบรมกำรใช้งำน

ข้อมูล)

 - จำ่ยเงิน 23 มกรำคม 2563

ภำยใน 30 วัน นับจำกเปิดใช้งำนข้อมูล

 - ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล Ÿ1 ปี (เริม่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้งำนข้อมูลครบก ำหนดสัญญำ 1 ป)ี รำยงำนผลกำรตรวจรบัเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 

2563 (เมื่อเริม่ใช้ข้อมูล)

2 ซ้ือข้อมูล Fitch Solution (BMI Research)

(รำคำปี 63 : 73,000 USD : 32 บำท/1 USD) ไม่จ ำกัด users

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

19 พฤศจิกำยน 2562 (แผนใช้งบ 2562 ไป

พลำงก่อน)

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR 3 ธันวำคม 2562

 - ประสำนกำรจดัซ้ือ, จดัซ้ือ, ขออนุมัติจดัซ้ือ 17 ธันวำคม 2562

 - จดัท ำสัญญำจำ้ง 18 ธันวำคม 2562

 - อบรมกำรใช้ข้อมูล 24 มกรำคม 2563 (ส่ง Link Video อบรม 

Online)

19 มิถุนำยน 63 (อบรมกำรใช้งำนข้อมูล)

 - จำ่ยเงิน จ่ำยเงินเมื่อวันที 31 มกรำคม 2563

ภำยใน 30 วัน นับจำกเปิดใช้งำนข้อมูล

 - ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล Ÿ1 ปี (เริม่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้งำนข้อมูลครบก ำหนดสัญญำ 1 ป)ี รำยงำนผลกำรตรวจรบัเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 

2563 (เมื่อเริม่ใช้ข้อมูล)

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

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ (ด ำเนินกำรในเดือน ส.ค. 61)

19 พฤศจิกำยน 2562 (แผนใช้งบ 2562 ไป

พลำงก่อน)

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR 19 พฤศจิกำยน 2562 (แผนใช้งบ 2562 ไป

พลำงก่อน)

 - ประสำนกำรจดัซ้ือ, จดัซ้ือ, ขออนุมัติจดัซ้ือ 30 มกรำคม 2563

 - จดัท ำสัญญำจำ้ง 12 กุมภำพันธ์ 2563

 - อบรมกำรใช้ข้อมูล อบรมก่อนวันเริม่ใช้ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 มีนำคม 

2563

 - จำ่ยเงิน 8 พฤษภำคม 2563
ภำยใน 30 วัน นับจำกเปิดใช้งำนข้อมูล

1 ปี (เริม่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

980,000       

    2,336,000

1 ปี (เริม่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

8,800,000

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 ศูนยข์้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ 

โครงกำรจัดซ้ือข้อมูลกำรค้ำส ำคัญ เพ่ือวิเครำะห์และติดตำมสถำนกำรณ์กำรค้ำโลก 

  งบประมำณรวม 18,175,400 บำท

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ปี 63 ไตรมำส 2 ปี 63 ไตรมำส 3 ปี 63 ไตรมำส 4 ปี 63 ไตรมำส 1 ปี 64 ไตรมำส 2 ปี 64 ไตรมำส 3 ปี 64 ไตรมำส 4 ปี 64

รวม งปม.



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

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูลครบตำมก ำหนดสัญญำซ้ือ) 28 เมษำยน 2563

4 ซ้ือข้อมูล Global Market Information Data base

(รำคำปี 63: 23,346 USD) 1 ระบบอินทรำเน็ต/5 users

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

14 กุมภำพันธ์ 2563

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR ขออนุมัติ TOR เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563

 - ประสำนกำรจดัซ้ือ, จดัซ้ือ, ขออมัติจดัซ้ือ 26 มีนำคม 2563

 - จดัท ำสัญญำจำ้ง ลงนำม 27 มีนำคม 2563

 - จำ่ยเงิน 15 พฤษภำคม 2563

(1,906,726.80 บำท)
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล Ÿ1 ปี (เริม่ 1 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64)

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูลครบตำมก ำหนดสัญญำซ้ือ) 8 พฤษภำคม 2563

5 ซ้ือข้อมูล Kompass (รำคำปี 63: 4,840 ยโูร) 4 users

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

14 กุมภำพันธ์ 2563

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR ขออนุมัติ TOR เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563

 - ประสำนกำรจดัซ้ือ, จดัซ้ือ, ขออนุมัติจดัซ้ือ 15 เมษำยน 2563

 - จดัท ำสัญญำจำ้ง 21 เมษำยน 2563

 - จำ่ยเงิน 4 มิถุนำยน 2563

(173,387.34 บำท) ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล 1 ปี (27 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 64)

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูลครบตำมก ำหนดสัญญำซ้ือ) 28 พฤษภำคม 2563

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

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

14 กุมภำพันธ์ 2563

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR ขออนุมัติ TOR เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563

 - ประสำนกำรจดัซ้ือ, จดัซ้ือ, ขออนุมัติจดัซ้ือ 5 มิถุนำยน 2563

 - จดัท ำสัญญำจำ้ง 22 พฤษภำคม 2563

 - อบรมกำรใช้ข้อมูล คำดว่ำจะอบรมได้ในช่วงเดือนกรกฎำคม 2563

 - จำ่ยเงิน
17 มิถุนำยน 2563 

(731,196.72 บำท) ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล 1 ปี (1 มิ.ย. 63- 31 พ.ค. 64)

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูลครบตำมก ำหนดสัญญำซ้ือ) 5 มิถุนำยน 2563

7 ข้อมูล Capital Economics (รำคำปี 63: 11,900 USD) ไม่จ ำกัดผู้ใช้งำน 

(ที่ตั้ง ณ กระทรวงพำณิชย)์

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

 - ประสำนกำรจดัซ้ือ, จดัซ้ือ, ขออนุมัติจดัซ้ือ อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

 - จดัท ำสัญญำจำ้ง อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร

550,000       

1 ปี (เริม่ 26 พ.ค. 63- 25 พ.ค. 64)

896,000       

1 ปี (นับจำก 1 มิ.ย. 63- 31 พ.ค. 64)

400,000       

980,000       

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

2,000,000

1 ปี (เริม่ 1 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64)



 - จำ่ยเงิน จ่ำยเงินหลังเปิดใช้งำน
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

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

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้งำนข้อมูลครบก ำหนดสัญญำ 1 ป)ี ตรวจรบัหลังเปิดใช้งำน

8 ข้อมูล Mintel  (รำคำปี 63: 56,100 USD) ไม่จ ำกัดผู้ใช้งำน 

(ที่ตั้ง ณ กระทรวงพำณิชย)์

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

31 มีนำคม 2563

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR 8 เมษำยน 2563

 - ประสำนกำรจดัซ้ือ, จดัซ้ือ, ขออนุมัติจดัซ้ือ 24 พฤษภำคม 2563

 - จดัท ำสัญญำจำ้ง

 - อบรมกำรใช้ข้อมูล 14 หรอื 15 กรกฎำคม 2563

 - จำ่ยเงิน จ่ำยเงินหลังเปิดใช้งำน
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล 1 ปี (8 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 64)

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้งำนข้อมูลครบก ำหนดสัญญำ 1 ป)ี ตรวจรบัหลังเปิดใช้งำน

9 ข้อมูล GTAP 10.0 (6,240 USD) เฉพำะ สนค. ไม่จ ำกัดจ ำนวน

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

24 ธันวำคม 2562

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR 16 มกรำคม 2563

 - ประสำนกำรจดัซ้ือ, จดัซ้ือ, ขออนุมัติจดัซ้ือ 3 กุมภำพันธ์ 2563

 - จดัท ำสัญญำจำ้ง 7 กุมภำพันธ์ 2563

 - จำ่ยเงิน จ่ำยเงินเมื่อวันที 18 กุมภำพันธ์ 2563 (ต้อง

จ่ำยเงินก่อนจึงจะใช้ข้อมูลได้) ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล ตั้งแต่ 18 กุมภำพันธ์ และใช้งำนไม่สิ้นสุด ใช้งำนไม่สิ้นสุด

 - ตรวจรับ (ฐำนข้อมูลไม่มีหมดอำย)ุ รำยงำนผลกำรตรวจรบัเมื่อวันที่ 11 มีนำคม 

2563 (เมื่อเริม่ใช้ข้อมูล)

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยเดือน (บำท)

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยไตรมำส (บำท)

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยไตรมำส (%)

ตัวชี้วัด

จ ำนวนกำรใหบ้ริกำรฐำนข้อมูลด้ำนเศรษฐกจิกำรค้ำ 9 ข้อมูล

ผลกำรด ำเนินกำร เป็นไปตำมแผน

หมำยเหตุ

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

ไตรมำส 2/63 เบิกจ่ำย 11,429,000 บำท     ไตรมำส 3/63  เบกิจำ่ย EIU 896,000.-

    ไตรมำส 2/63  เบกิจำ่ย GTA  8,800,000.--     ไตรมำส 3/63  เบกิจำ่ย Kompass 550,000.-

    ไตรมำส 2/63  เบกิจำ่ย BMI 2,336,000.- ไตรมำส 4/63 เบิกจ่ำย 1,920,000 บำท

    ไตรมำส 1 เบกิจำ่ย GTA 9.0 293,400.-     ไตรมำส 4/63  เบกิจำ่ย Mintel 1,920,000.-

ไตรมำส 3/63 เบิกจ่ำย 4,426,000 บำท ไตรมำส 1/64 เบิกจ่ำย 400,000 บำท

    ไตรมำส 3/63  เบกิจำ่ย  CEIC Data 980,000.-     ไตรมำส 1/64  เบกิจำ่ย Capital Economics 400,000.-

    ไตรมำส 3/63  เบกิจำ่ย  GMID 2,000,000.- 2. ค ำนวณที่อตัรำแลกเปล่ียน 32 บำท : 1 USD

1,920,000    

Ÿ1 ปี (เริม่ 8 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 64)

ผลงำน

1. รำยละเอยีดคุณลักษณะเฉพำะของข้อมูล จ ำนวน 9ข้อมูล 

2. รำคำกลำง 9 ข้อมูล

3. สัญญำซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ ข้อมูล 9 ข้อมูล

4. ระยะเวลำกำรใช้งำนแต่ละข้อมูล คือ 1 ปี

5. เบิกจำ่ยเงินได้ตำมที่ก ำหนด

293,400       

                      11,429,400                        4,426,000                        1,920,000                           400,000

62.88% 24.35% 10.56% 2.20%

400,000       

1 ปี (นับจำก 1 ต.ค. 63- 30 ก.ย. 64)



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ...... สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) 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

1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 17 ธนัวำคม 2562 X 1,254,000

2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจำ้งทีป่รึกษำ 24 ธนัวำคม 2562/23 มกรำคม 2563 X 0

3 จดัท ำขอบเขตงำน 17 มกรำคม 2563 X 0

4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเหน็ชอบ TOR 9 มกรำคม 2563 X 0

5 ขออนุมัติจดัซ้ือจดัจำ้ง 22 มกรำคม 2563 X 0

6 ยืน่เอกสำร 3 กุมภำพันธ ์2563 X 0

7 คณะกรรมกำรพจิำรณำผล 4 กมุภำพนัธ ์2563 X 0

8 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพจิำรณำ/ทรำบ 13 กมุภำพนัธ ์2563 X 0

9 ลงนำมในสัญญำ 6 มีนำคม 2563 X 0

10 10.1 ตรวจรับงำนงวดที ่1 X 376,200

10.2 ตรวจรับงำนงวดที ่2 X 376,200

10.3 ตรวจรับงำนงวดที ่3 X 501,600

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยเดือน (บำท)

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (บำท) 1,254,000   

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (%)

ตัวชีว้ัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

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

Action Plan ปงีบประมำณ 2563 กอง/ศูนยข์้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรจัดจ้ำงทีป่รึกษำด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร

  งบประมำณ 1,254,000 บำท

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

752,400                        501,600

60% 40%

เบิกจำ่ยงวดที ่1 แล้ว 

จ ำนวน 287,000.- บำท 

เมือ่วนัที ่18 มิถุนำยน 2563

สถานะ 
ปัจจบุนั 



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ...... สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) 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 ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63

1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 17 ธนัวำคม 2562 X 5,106,600

2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

24 ธนัวำคม 2562 X

3 จดัท ำขอบเขตงำน 8 มกรำคม, 21 กุมภำพันธ ์2563 X X

4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเหน็ชอบ TOR 6 กุมภำพันธ ์2563 X

5 ประชำพิจำรณ์ X

คร้ังที่ 1 มีผู้ประกอบกำรวจิำรณ์ 2 รำย

คร้ังที่ 2 27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63

6 ขออนุมัติจดัซ้ือจดัจำ้ง 14 กุมภำพันธ ์2563 X

7 จดัท ำ/ขออนุมัติ--ร่ำงประกำศฯ 26 กุมภำพันธ ์2563 X

8 ประกำศฯ ยืนยัน TOR (ในระเบยีบใหแ้จง้ทุกรำยเปน็หนังสือ) เดือนกุมภำพันธ ์2563 X

9 ประกำศประกวดรำคำ ทำงเวบ็ไซต์ (เชิญชวน / บ.เตรียมเอกสำร) 4-17 มีนำคม 2563 มีผู้ประกอบกำรวจิำรณ์ 2 รำย X

10 ยื่นเอกสำร 18 มีนำคม 2563 X X

11 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 19, 20, 24 และ 26 มีนำคม 2563 X

12 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ 27 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรฯ 

รำยงำนผลอนุมัติจำ้งเมื่อวนัศุกร์ 27 

มีนำคม 2563 และอยู่ระหวำ่งรอ

อุทธรณ์ 7 วนั และด ำเนินกำรท ำสัญญำ

X

13 ลงนำมในสัญญำ X

14 13.1 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 X 1,531,980

13.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 X 2,553,300

13.3 ตรวจรับงำนงวดที่ 3 X 1,021,320

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยเดือน (บำท)

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยไตรมำส (บำท) 5,106,600

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยไตรมำส (%)

ตวัชี้วัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

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

1,021,320

20%

Action Plan ปงีบประมำณ 2563 กอง/ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรจัดท ำระบบเพ่ือสนับสนุนงำนดำ้นบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ

(ระยะเวลำด ำเนินกำร 210 วัน)  งบประมำณรวม 5,106,600 บำท

กิจกรรม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวม งปม.ไตรมำส 1/63

1,531,980 2,553,300

30% 50%

อยู่ระหวำ่งตรวจรับงำนงวดที่ 1

สถานะ 
ปัจจบุนั 



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ...... สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63 ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63

1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 17 ธนัวำคม 2562 X 10,585,600

2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

24 ธนัวำคม 2562/21 กมุภำพนัธ ์2563 X

3 จดัท ำขอบเขตงำน 22 มกรำคม 2563 X X

4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบ TOR 13 กมุภำพนัธ ์2563 X

5 ขออนุมัติจดัซ้ือจดัจำ้ง (เฉพำะเจำะจง) 23 มีนำคม 2563 X

12 ลงนำมในสัญญำ 14 เมษำยน 2563 X

13 13.1 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 X 3,150,000

13.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 X 5,250,000

13.3 ตรวจรับงำนงวดที่ 3 X 2,100,000

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยเดือน (บำท)

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (บำท) 10,500,000

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (%)

ตัวชี้วัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

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

2,100,000

20%

Action Plan ปงีบประมำณ 2563 กอง/ศูนยข์้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะต่อเน่ือง ประจ ำปงีบประมำณ 2563

  งบประมำณรวม 10,585,600 บำท

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.
ไตรมำส 1/64 ไตรมำส 2/64

5,250,0003,150,000

30% 50%

อยู่ระหวำ่งด ำเนินงำนงวดที่ 1

สถานะ 
ปัจจบุนั 




