Action Plan ปีงบประมาณ 2562 กองนโยบายระบบการค้า
โครงการจัดทาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT ประจาปี งบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายจัดประชุม CLMVT Forum
งบประมาณรวม 19,979,000 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรม
1 ศึกษา รวบรวม ประเด็นสาคัญ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค CLMVT
เพือ่ จัดเตรียมหัวข้อและแนวทางการจัดงาน CLMVT Forum

ดำเนินกำรเสร็จเมือ่ ......

(กรณีบรรลุตำมแผน)

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ก.ย.-61

ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62

ไตรมำส 3
เม.ย.-62

พ.ค.-62

ไตรมำส 4
มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

รวม งปม.

เสนอขออนุมัตผิ ลการหารือ
ประเด็นการจัดงานโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 งาน
(บันทึกเลขที่ 1103/1100 ลว. 17
ธ.ค. 61)

2 กาหนดวันจัดงานที่ 1: งาน CLMVT Forum 2019 (วันที่ 24 มิ.ย. 62)
**ปรับแผน จากกาหนดการเดิมในเดือน ม.ค. 62 เป็น ก.พ. 62**
3 ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, ราคากลาง, จัดจ้าง และตรวจรับ (งานที่ 1:
งาน CLMVT Forum 2019)
**ปรับแผน จากกาหนดการเดิมในเดือน ม.ค. 62 เป็น มี.ค. 62**
4 จัดประชุมเตรียมงาน ติดตามผล และสรุปผลการจัดงาน 2 งาน
**ปรับแผน โดยปรับระยะเวลาดาเนินงานจากเดือน พ.ย.61 - มิ.ย.62 (8 เดือน)
เป็นตั้งแต่เดือน ม.ค. 61 - ส.ค. 62 (8 เดือน) เพือ่ เตรียมจัดงานทัง้ 2 ครั้ง**

ขยายระยะเวลาดาเนินงานเพือ่
เตรียมจัดงานทั้ง 2 ครั้ง

5 จัดทาและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กาหนดราคากลาง (งานที่ 1: งาน CLMVT Forum 2019)
**ปรับแผน ลดระยะเวลาดาเนินการจากเดิมเดือน ธ.ค.61 - ม.ค. 62 เป็น มี.ค. 62**
สถานะ
ปั จจุบัน

6 ดาเนินการจ้างโดยวิธี e-bidding และทาสัญญาจ้าง (งานที่ 1: งาน CLMVT Forum 2019)
7 ดาเนินการเตรียมงานด้านสารัตถะ พิธกี าร และประชาสัมพันธ์
**ปรับแผน โดยขยายระยะเวลาดาเนินงานจากเดือน มี.ค.61 - มิ.ย.62 (3 เดือน)
เป็นตั้งแต่เดือน ม.ค. - ส.ค.62 (8 เดือน) เพือ่ เตรียมการจัดงานทัง้ 2 ครั้ง**
8 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานที่ 1: งาน CLMVT Forum 2019) เบิกจ่ายร้อยละ 30
9 ทาสัญญาเช่าสถานทีแ่ ละชาระค่ามัดจา (งานที่ 1: งาน CLMVT Forum 2019)
**ปรับแผน โดยร่นระยะเวลาดาเนินงานจากเดือน พ.ค.62 เป็นเดือน เม.ย.62 เนือ่ งจากต้องจองล่วงหน้า 2
เดือนก่อนการจัดงาน**

2,835,000
ปรับแผน เนื่องจากต้องจอง
ล่วงหน้า 2 เดือนก่อนการจัด
งาน

861,200

10 กาหนดวันจัดงานที่ 2: CLMVT Forum 2018 Follow up (วันที่ 7 สิงหาคม 2562)
11 ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, ราคากลาง, จัดจ้าง และตรวจรับ (งานที่ 2: งาน
CLMVT Forum 2018 Follow up)
12 จัดทาและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กาหนดราคากลาง (งานที่ 2: งาน CLMVT Forum 2018
Follow up)
13 ดาเนินการจ้างโดยวิธี e-bidding และทาสัญญาจ้าง (งานที่ 2: งาน CLMVT Forum 2018 Follow up)
14 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานที่ 2: งาน CLMVT Forum 2018 Follow up) เบิกจ่ายร้อยละ 30

915,000

15 ทาสัญญาเช่าสถานทีแ่ ละชาระค่ามัดจา (งานที่ 2: งาน CLMVT Forum 2018 Follow up)

612,800

16 ชาระค่าใช้จ่ายทีด่ าเนินการโดย สนค. (งานที่ 1: งาน CLMVT Forum 2019)

3,644,500

17 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (งานที่ 1: งาน CLMVT Forum 2019) เบิกจ่ายร้อยละ 70

6,615,000

18 ชาระค่าใช้จ่ายทีด่ าเนินการโดย สนค. (งานที่ 2: งาน CLMVT Forum 2018 Follow up)

2,360,500

19 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (งานที่ 2: งาน CLMVT Forum 2018 Follow up) เบิกจ่ายร้อยละ 70
แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)

2,135,000
ไตรมาส 1 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
และการแบ่งงานออกเป็น 2
ครั้ง อาจส่งผลให้วงเงินจัดงาน
และงวดการจ่ายเงิน

3,696,200 915,000

4,257,300 6,615,000 4,495,500

19,979,000

แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)

ไตรมาส 1 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
และการแบ่งงานออกเป็น 2
ครั้ง อาจส่งผลให้วงเงินจัดงาน
และงวดการจ่ายเงิน
เปลี่ยนแปลงได้

ตัวชีว้ ัด / ผลงำน

หมายเหตุ
1.เป้าหมายเบิกจ่ายของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตามไตรมาส 35:20:25:20
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน งวดการเบิกจ่ายงบประมาณ และกาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี้ ประมาณการค่าใช้จ่าย และกาหนดการเบือ้ งต้น มีรายละเอียดดังนี้
2.1 งาน Mini CLMVT จัดงานช่วงเดือน สิงหาคม 2562
2.2 งาน CLMVT Forum 2019 จัดงานระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562
2.3 คาดว่าจะมีการประชุมงานประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือน มกราคม - สิงหาคม 2562 รวม 16 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,750 บาท/ครั้ง รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
2.3 ค่าใช้จ่ายทีด่ าเนินการโดย สนค. ประมาณ 8.3 ล้านบาท ดังนัน้ ทีเ่ หลือจะเป็นค่าจ้าง Organizer ประมาณ 11.619 ล้านบาท

0.00%
ผลงำน: ได้ประเด็น/หัวข้อ
สาคัญ เพือ่ จัดเตรียมหัวข้อ
และแนวทางการจัดประชุม
โดยแบ่งการจัดงาน
ออกเป็น 2 ครั้ง
1. Mini CLMVT เพือ่ ต่อ
ยอด Deliverables งาน
ครั้งก่อน
2. CLMVT Forum 2019

0.00%
ผลงำน: การร่างขอบเขต
TOR เพือ่ การจัดจ้างการ
การจัดจ้างแล้วเสร็จได้ผู้
รับจ้าง การดาเนินการ
ครอบคลุมตาม TOR และ
เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ

8,868,500

11,110,500 19,979,000

44.39%

55.61%

ผลงำน: การจัด'งาน CLMVT Forum
2019 มีเนือ้ หาป็นประโยชน์ต่อการค้า
การลงทุนในภูมิภาค CLMVT และต่อ
ยอดประเด็น Deliverables จากงาน
CLMVT Forum 2016/2018

ผลงำน: การจัดงาน CLMVT
Forum 2018 Follow up มีเนือ้ หา
ป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนใน
ภูมิภาค CLMVT และต่อยอด
ประเด็น Deliverables จากงาน
CLMVT Forum 2016/2018

Action Plan ปีงบประมาณ 2562 กองนโยบายระบบการค้า
โครงการจัดทาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT ประจาปี งบประมาณ 2562
กิจกรรมที่ 1 โครงการสัมมนาให้ความรูบ้ ุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนของ CLMVT ร่วมกับประเทศคู่ค้าในตลาดโลกรวมถึงองค์การระหว่างประเทศ
กำรจัดจ้ำงจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรและฝึกอบรมบุคลำกรภำครัฐและภำคเอกชนของ CLMVT เรือ่ ง “กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรสู่เศรษฐกิจกำรค้ำสมัยใหม่ (Scale Up Bootcamp for Startups)”
งบประมาณรวม 3,708,600 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ก.ย.-61

ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ต.ค.-61 พ.ย.-61 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 ก.ย.-62

รวม งปม.

1 ศึกษา รวบรวม ประเด็นสาคัญ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค CLMVT
เพือ่ จัดเตรียมหัวข้อและแนวทางการจัดอบรมสัมมนา
2 ขออนุมัติดาเนินโครงการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR, ราคากลาง, จัดจ้าง และตรวจรับ

อนุมัติเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61
(บันทึกเลขที่ 1103/1003 ลว. 30
ต.ค. 61)

3 จัดทาและขออนุมัติขอบเขตงานจ้าง (TOR) กาหนดราคากลาง

อยูร่ ะหว่างกระบวนการปรับแก้ไข
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
ม.ค. 62

4 ดาเนินการตามขั้นตอนการจ้าง (โดยวิธคี ัดเลือก) และทาสัญญาจ้าง

ลงนามสัญญาจ้าง วันที่ 12 มี.ค. 62

5 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (เสนอหลักสูตรและแผนการปฏิบัติงาน) เบิกจ่ายร้อยละ 10

วันที่ 10 เม.ย. 62

352,028
สถานะ
ปั จจุบัน

6 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (เสนอสถานทีจ่ ดั งานและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม) เบิกจ่ายร้อยละ 40

ต้นเดือน พ.ค. 62

7 กาหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรม

วันที่ 16 - 20 พ.ค. 62

8 ตรวจรับงานงวดที่ 3 (สรุปและรายงานผลการจัดงาน) เบิกจ่ายร้อยละ 50

ต้นเดือน มิ.ย. 62

แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)
ตัวชีว้ ัด / ผลงำน

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

ปรับขอบเขตงานและค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงานตามผลการหารือกับ
รอง ผอ.สนค. ทาให้อาจมีวงเงิน
เหลือ
188,322.- บาท

1,408,111

1,760,139

352,028 1,408,111.20
0.00%
ผลงำน:
ได้ประเด็น/หัวข้อสาคัญ เพือ่
จัดเตรียมหัวข้อและแนวทางการจัด
อบรมสัมมนา รวมถึงการร่าง
ขอบเขต TOR เพือ่ การจัดจ้าง

1,760,139

1,760,139
50.00%

1,760,139
50.0%

ผลงำน:
ผลงำน:
การจัดจ้างแล้วเสร็จ การดาเนินการ
การจัดอบรมสัมมนา
ครอบคลุมตาม TOR และเป็นไปตาม ทีม่ ีเนือ้ หาป็นประโยชน์ต่อ
ระเบียบพัสดุฯ
ภูมิภาค CLMVT และต่อยอด
ประเด็น Deliverables จากงาน
CLMVT Forum 2018

3,520,278
3,520,278

Action Plan ปีงบประมาณ 2561 กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
โครงการหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมภิ าคใน CLMVT กิจกรรมจัดทาหุน้ ส่วนยุทธศาสตร์การค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.0 จาก CLMVT สู่สากล
งบประมาณรวม 5,350,000 บาท (วงเงินจัดสรร 5,412,100 บำท)
กิจกรรม

ดาเนินการเสร็จเมือ่
(กรณีบรรลุตามแผน)

1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำรฯ พร้อมขออนุมัติ
กรรมกำรจัดทำ TOR

อนุมัติเมื่อวันที่ 14 ก.ย.61

2 ขออนุมัติขอบเขตกำรจ้ำง (TOR)

อนุมัติเมื่อวันที่ 24 ก.ย.61

3 เปิดให้ยนื่ ข้อเสนอฯ

อนุมัติเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 61

4 ดำเนินกำรจ้ำงผู้รับเหมำบริกำร

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
สถานะ/ปัญหา
รวม งปม.
(กรณีไม่บรรลุตามแผน) 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

ลงนำมในสัญญำเมื่อวันที่
7 ม.ค.62

5 จัดทำแผนกำรดำเนินงำน คัดเลือกจังหวัด /
กลุ่มสินค้ำตำมแนวชำยแดน จำนวน 2
จังหวัด/กลุ่มสินค้ำ เพือ่ นำมำเป็นกรณีศึกษำ
กำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์และห่วงโซ่
อุตสำหกรรม 4.0 โดยใช้พนื้ ฐำนควำม
ร่วมมือ/MoU Sister Cities ของก.มหำดไทย
สภำหอกำรค้ำไทย และมหำวิทยำลัยทั้งสองฝั่ง
โดยกำรจัดประชุมภำคส่วนต่ำงๆ
6 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (30%)

เบิกจ่ำยงวดที่ 1 เมื่อวันที่
23 ม.ค. 62 เป็นไปตำม
ระยะเวลำที่กำหนด

สถานะ
ปั จจุบน
ั

1,605,000

กิจกรรม

ดาเนินการเสร็จเมือ่
(กรณีบรรลุตามแผน)

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
สถานะ/ปัญหา
รวม งปม.
(กรณีไม่บรรลุตามแผน) 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

7 ศึกษำข้อมูลแนวโน้มควำมต้องกำรของตลำด
ปลำยทำง ทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ นำมำ
วำงแผนกำรผลิตสร้ำงสรรค์มูลค่ำเพิม่ และ
ส่งเสริมตรำสินค้ำร่วมกันในระดับกลุ่มจังหวัด
(Sub- Regional Branding) โดยนำตัวแทนผู้
ซื้อจำกตลำดปลำยทำงมำเยีย่ มชมสินค้ำ /
บริกำร เพือ่ ถ่ำยทอดข้อมูลควำมต้องกำรต่ำงๆ

8 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 (35%)

1,872,500

9 จัดประชุมภำคีต่ำงๆ เพือ่ ร่วมกันวำงแผนธุรกิจ
ระหว่ำงภำคเอกชน ภำครัฐ และ
สถำบันกำรศึกษำ ทั้งจำกไทยและเพือ่ นบ้ำน
พร้อมทั้งนำแผนไปดำเนินกำรในระยะสั้น (3
เดือน) เพือ่ ให้ทดลองเชื่อมโยงกำรผลิตและ
กำรค้ำ ประเมินผลกำรดำเนินกำรระยะ 3
เดือน เพือ่ ได้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบำย และนำ
ผลกำรศึกษำนำร่องฯ ไปเผยแพร่ เพือ่ ให้
หน่วยงำนในจังหวัดอืน่ นำไปพิจำรณำปรับใช้
รวมทั้งได้แนวทำงสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
10 ตรวจรับงำนงวดที่ 3 (35%)

1,872,500

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

1,605,000
30

3,745,000 5,350,000
70

100

กิจกรรม
ตัวชีว้ ัด / ผลงาน

หมำยเหตุ
1.เป้ำหมำยเบิกจ่ำยของกรม แยกตำมไตรมำส
30:35:35

ดาเนินการเสร็จเมือ่
(กรณีบรรลุตามแผน)

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
สถานะ/ปัญหา
รวม งปม.
(กรณีไม่บรรลุตามแผน) 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
คัดเลือกกลุ่มสินค้ำที่
ต้องกำรจะศึกษำได้

มีขอ้ มูลแนวโน้มควำม
ต้องกำรของตลำด
ปลำยทำง ทั้งเชิงปริมำณ
และคุณภำพ นำมำ
วำงแผนกำรผลิต
สร้ำงสรรค์มูลค่ำเพิม่

มีกำรประชุมภำคีต่ำงๆ
เพือ่ วำงแผนธุรกิจ

เผยแพร่ผลกำรศึกษำให้
สำมำรถนำไปปรับใช้ได้

Action Plan ปีงบประมาณ 2562 กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
โครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) การค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการสมัยใหม่
งบประมำณรวม 5,000,000 บำท
กิจกรรม

ดาเนินการเสร็จเมื่อ
(กรณีบรรลุตามแผน)

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
สถานะ/ปัญหา
รวม งปม.
(กรณีไม่บรรลุตามแผน) 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 ขออนุมตั ดิ ำเนินโครงกำรฯ พร้อมขออนุมตั คิ ณะกรรมกำรจัดทำ TOR อนุมตั เิ มื่อวันที่ 19 ก.ย. 61
2 ขออนุมตั ิ TOR พร้อมขออนุมตั คิ ณะกรรมกำรจ้ำงที่ปรึกษำ + ตรวจ อนุมตั เิ มื่อวันที่ 13 พ.ย. 61
ฯ นกำรตำมขั้นตอนกำรจ้ำงที่ปรึกษำ (โดยวิธคี ัดเลือก)
3 รัดบำเนิ
ทำสัญญำเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61
4 ที่ปรึกษำดำเนินกำรตำม TOR
5 ที่ปรึกษำจัดทำแผนและแนวทำงกำรดำเนินงำน

ส่งงำนงวดที่ 1 เมื่อ 24 ม.ค.61

6 ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 1
7 ศึกษำและวิเครำะห์ เพื่อคัดเลือกอุตสำหกรรมที่สำมำรถเชื่อมโยง
ไปสู่กำรค้ำธุรกิจบริกำรศักยภำพสมัยใหม่

750,000.00
เบิกจ่ำยงวดที่ 1เมื่อวันที่ 23
ม.ค. 62 เป็นไปตำมระยะเวลำที่
กำหนด

สถานะ
ปั จจุบน
ั

8 ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 2

1,500,000

9 ศึกษำข้อมูลด้ำนอุปสงค์ และอุปทำนภำยในและต่ำงประเทศ
รวมถึงอุปสรรคทำงกำรค้ำ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเครำะห์
กำรค้
ำในระยะสั
้น ฒกลำง
ยำวำอุตสำหกรรมและธุรกิจ
10 แนวโน้
จัดทำร่มำงยุ
ทธศำสตร์
กำรพั
นำกำรค้
บริกำรสมัยใหม่จำนวน 2 ยุทธศำสตร์
11 ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 3

1,500,000

12 พัฒนำต้นแบบอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำรสมัยใหม่ตำม
ยุทธศำสตร์ 2 ต้นแบบ
13 จัดงำนสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำฯ
14 ตรวจรับงานจ้างงวดที่ 4

1,250,000

15 เผยแพร่ขอ้ มูลผลกำรศึกษำผ่ำนสื่อต่ำงๆ
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

750,000
15

1,500,000
30

2,750,000
55

5,000,000

กิจกรรม

ดาเนินการเสร็จเมื่อ
(กรณีบรรลุตามแผน)

ตัวชี้วดั / ผลงาน

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

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
สถานะ/ปัญหา
รวม งปม.
(กรณีไม่บรรลุตามแผน) 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
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
กำรคัดเลือกกลุ่มสินค้ำ
อุตสำหกรรมที่สำมำรถ
เชื่อมโยงกำรค้ำธุรกิจ
บริกำรสมัยใหม่ที่ตอ้ งกำร
จะศึกษำได้

มีขอ้ มูลแนวโน้มควำม
ต้องกำรของตลำด
เชิงลึก ทั้งเชิงปริมำณและ
คุณภำพ ซึ่งสำมำรถนำมำ
วำงแผนกำรพัฒนำกำรค้ำ
อุตสำหกรรมและธุรกิจ
บริกำรสมัยใหม่ เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

มีกำรประชุมหำรือกับ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชน และหน่วยงำน
ระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดแนวทำงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำกำรค้ำ
อุตสำหกรรมและธุรกิจ
บริกำรสมัยใหม่ ได้อย่ำง
ครบวงจร

พัฒนำต้นแบบ
อุตสำหกรรมและธุรกิจ
บริกำรสมัยใหม่ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลกำรศึกษำให้
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้
ได้กบั กำรค้ำอุตสำหกรรม
และธุรกิจบริกำรสำขำอื่นๆ

Action Plan ปีงบประมาณ 2562 กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
งานจ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร TPSO - WEF Grow Asia Hackathon Agricultural Trade Workshop on Thai Organic Rice
งบประมาณรวม 1,600,000.- บาท (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,898,000.- บาท)
กิจกรรม

ดาเนินการเสร็จเมื่อ
(กรณีบรรลุตามแผน)

สถานะ/ปัญหา
(กรณีไม่บรรลุตามแผน)

1

หารือกับ WEF Grow Asia เกี่ยวกับ
ประเด็นสาหรับการจัดงานฯ

2

จัดทาขอบเขตการจ้าง

อยู่ในกระบวนการขออนุมตั ิ TOR เนื่องจากมี
ปรับเปลี่ยนชื่อโครงการ รูปแบบกิจกรรม และ
จานวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งต้องได้รับ
การอนุมตั จิ ากหัวหน้าส่วนราชการ โดยคาดว่าจะขอ
อนุมต้ ิ TOR ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค.62

3

เปิดให้ยื่นข้อเสนอ

คาดว่าจะดาเนินการจ้างผู้รับจ้างได้ชว่ งปลายเดือน
มกราคม 2562

4

ดาเนินการจ้างเหมาบริการ

ได้ผู้รับจ้างเมื่อเดิอน 21 ก.พ. คือ มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง ปัญหาการร่าง TOR มีการปรับแก้หลาย
ครั้ง เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
และกระทบต่อการประมาณการงบประมาณ อีกทั้ง
กิจกรรม Hackathon เป็นกิจกรรมที่ตอ้ งประสาน
องค์กรระหว่างประเทศ (Grow Asia) ดังนั้น การ
ดาเนินต่างๆ ต้องใช้เวลา และต้องเขียน TOR ให้
สอดคล้องตามระเบียบการจ้างฝึกอบรม ทาให้การ
ประกาศจัดจ้างยืดเวลาออกไป ไม่ตรงตามแผน อีก
ทั้งตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีเงื่อนเวลาที่ทาให้
การลงนามสัญญาจ้าง ต้องเลื่อนมาลงนามในวันที่
21 กพโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการเตรียม
งานฯ ทั้งนี้คาดว่าจะการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ใน
เดือน เม.ย.62

5

ตรวจรับการจัดงานฯ งวดที่ 1

ไตรมาส 1
ต.ค.-61

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

รวม งปม.

วันที่ 4 ต.ค.61

สถานะ
ปั จจุบน
ั

งวดที่ 1

640,000

กิจกรรม
6

จัดงานฯ ร่วมกับ WEF Grow Asia
ทั้งนี้ กาหนดการจัดงานฯ ต้อง
สอดคล้องกับความพร้อมของทาง
Grow Asia ด้วย

7

ตรวจรับการจัดงานฯ งวดที่ 2

8

สรุปผลการจัดงานฯ เสนอผู้บริหาร
กระทรวงฯ

ดาเนินการเสร็จเมื่อ
(กรณีบรรลุตามแผน)

สถานะ/ปัญหา
(กรณีไม่บรรลุตามแผน)

ไตรมาส 1
ต.ค.-61

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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

งวดที่ 2

รวม งปม.

960,000

แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)
แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)

1,600,000

แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)

100

ตัวชี้วดั / ผลงาน

มีขอบเขตการจัดงานและการ
จ้างเหมาบริการ

ตรวจรับงานงวดที่ 1 และ มีการจัดงานร่วมกับ Grow
เบิกจ่ายงบประมาณ 40 % Asia ตามแผนงานฯ และ
เบิกจ่ายงบประมาณ 100%
พร้อมสรุปผลการจัดงาน
เสนอผู้บริหารกระทรวงฯ

1,600,000
100

Action Plan ปีงบประมำณ 2562 กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรยุทธสำสตร์กำรเพิ่มควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับศักยภำพสินค้ำ/บริกำรสมัยใหม่
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึก เพื่อสนับสนุนกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเครือ่ งชี้วัดเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ตำมมำตรฐำนสำกล และ โครงกำรบูรณำกำรระบบดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
งบประมำณรวม 29,835,200.00 บำท (27,460,400.00 + 2,374,800.00)
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1
ต.ค.-61

ไตรมำส 2

พ.ย.-61

ธ.ค.-61

ม.ค.-62

ไตรมำส 3

ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

ไตรมำส 4

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

ก.ย.-62

รวม งปม.
29,835,200.00

1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเครือ่ งชี้วัดเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ตำม
มำตรฐำนสำกล

27,460,400.00

1.1 พัฒนำและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรำยกำรสินค้ำ สำหรับกำร
จัดทำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

1,200,000.00

สำรวจ พัฒนำ ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บและรำยกำรสินค้ำในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล และส่วนภูมิภำคทั่วประเทศ รวม 49 ครั้ง
1.1.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ปี 2562
1.1.2 ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำสที่ 1

225,000.00
ออกปฏิบัติงำนตำมแผน ได้บำงส่วน
เนื่องจำกมีกำรพิจำรณำปรับจังหวัด
ที่จะออกปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับ
ควำมเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำ

1.1.3 ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำสที่ 2

371,200.00

ออกปฏิบัติงำนได้ตำมแผนที่วำง
ไว้ ( แล้วเสร็จเมื่อ 28 มี.ค.62)

290,000.00
347,420.00

สถานะปั จจุบัน

1.1.4 ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำสที่ 3

365,000.00

215,640.00

1.1.5 ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำสที่ 4
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชี้วัด / ผลงำน
- เครื่องชี้วดั เศรษฐกิจกำรค้ำได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงข้อมูลที่ใช้เป็น
ตัวแทน มีควำมทันสมัย จำนวน 7 เครื่องชี้วดั

225,000.00

-

-

225,000.00
18.75

290,000.00

-

-

290,000.00
24.17

365,000.00

-

-

365,000.00
30.42

320,000.00

265,740.00

320,000.00

1,200,000.00

320,000.00
26.67

1,200,000.00
100.00

กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1
ต.ค.-61

พ.ย.-61

ไตรมำส 2
ธ.ค.-61

ม.ค.-62

ไตรมำส 3

ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

ไตรมำส 4

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

รวม งปม.

ก.ย.-62

1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิกำร เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรสำรวจ จัดเก็บข้อมูล
เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

889,400.00

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ให้แก่ข้ำรำชกำรและผู้รับจ้ำงสำรวจ
ดำเนินกำรฝึกอบรมผู้รับจ้ำง
จัดเก็บข้อมูล ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคทั่วประเทศ จำนวน 2 ครั้ง สำรวจ จัดเก็บข้อมูล จำนวน 2
ครั้งแล้ว ผลกำรจัดอบรมเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย
ครั้งที่ 1 ภำคกลำง

299,400.00

ครั้งที่ 2 ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

299,400.00
590,000.00

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

-

299,400.00

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

590,000.00

-

-

889,400.00

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

590,000.00

สถานะปั จจุบน
ั

100.00

-

-

-

-

-

-

889,400.00

-

-

-

-

889,400.00

-

-

-

100.00

ตัวชี้วดั / ผลงำน
- ดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำมีควำมทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำและเผยแพร่ได้
ตรงตำมเวลำที่กำหนด
1.3 จ้ำงสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิขกำรค้ำ
จ้ำงสำรวจ จัดเก็บ บันทึก จัดส่ง ติดตำมสถำนกำรณ์ข้อมูลรำคำ
สินค้ำและบริกำร ข้อมูลค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำ และข้อมูลแบบสอบถำม
ทำงเศรษฐกิจ ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค รวม 77 จังหวัด เพื่อ
จัดทำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำในระดับประเทศ ภำคระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด
ครั้งที่ 1 จัดจ้ำง 6 เดือนแรก (ต.ค.61 - มี.ค.62)

25,371,000.00

ดำเนินกำรจ้ำงสำรวจ จัดเก็บ
ข้อมูลฯ ได้ตำมแผนงำนทั้งใน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00
12,685,500.00
สถานะปั จจุบน
ั

ครั้งที่ 2 จัดจ้ำง 6 เดือนหลัง (เม.ย.62 - ก.ย.62)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

2,114,250.00

2,114,250.00

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชี้วัด / ผลงำน
- ข้อมูลจำกกำรสำรวจที่ใช้เป็นตัวแทนในกำรจัดทำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
มีควำมคลำดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5
- ข้อมูลสำหรับใช้จดั ทำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ เพื่อชี้วดั เศรษฐกิจของ
ประเทศ ภำค และระดับจังหวัด มีควำมครอบคลุมเป็นไปตำมหลักสถิติ
และมำตรฐำนที่กำหนด

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

6,342,750.00
25.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

6,342,750.00
25.00

6,342,750.00
25.00

6,342,750.00
25.00

12,685,500.00
25,371,000.00
25,371,000.00
100.00

กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1
ต.ค.-61

ไตรมำส 2

พ.ย.-61

ธ.ค.-61

ม.ค.-62

ไตรมำส 3

ก.พ.-62

มี.ค.-62

เม.ย.-62

ไตรมำส 4

พ.ค.-62

มิ.ย.-62

ก.ค.-62

ส.ค.-62

รวม งปม.

ก.ย.-62

2 โครงกำรบูรณำกำรระบบดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

2,374,800.00

1 จัดทำร่ำงขอบเขตงำน
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (TOR)
- ร่ำงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (TOR) (ประชุมครั้งที่ 1)
- ร่ำงรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (TOR) (ประชุมครั้งที่ 2)
2 ขออนุมัติจดั ซื้อจัดจ้ำง

1-5

3 จัดทำ/ขออนุมัต-ิ -ร่ำงประกำศฯ
4 เผยแพร่ร่ำงประกำศฯ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็น
5 คณะกรรมกำรประชุมพิจำรณำกำรแสดงควำมคิดเห็น
6 จัดทำ/ขออนุมัติผลกำรแสดงควำมคิดเห็น-ยืนยัน TOR
7 จัดทำ/ประกำศฯ--ยืนยัน TOR

สถานะปั จจุบน
ั

19
20-23

ดำเนินกำรแล้ว แต่มีกำรยื่นอุทธรณ์
และผลกำรอุทธรณ์รับฟังได้ จึงเริ่ม
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใหม่
(กลับไปเริ่มตั้งแต่ข้อที่ 1)

24-26
27-29
30

1-3

8 ประกำศฯ ยืนยัน TOR (ในระเบียบให้แจ้งทุกรำยเป็นหนังสือ)

4-12

9 ประกำศประกวดรำคำ ทำงเว็บไซต์ (เชิญชวน / บ.เตรียมเอกสำร)

13-19

10 ยืน่ เอกสำรประกวดรำคำทำงระบบ

20

11 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล

21

12 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ

24-26

13 ลงนำมในสัญญำ

10

ระหว่างการยื่นอุทธรณ์และรอฟังผล
14 14.1 ตรวจรับงำนงวดที่ 1
14.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 2

กำรเริ่มกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ใหม่ ทำให้กำรตรวจรับงำนงวดที่ 3
และงวดที่ 4 ต้องเหลื่อมไปปีงบฯ 63

474,960

474,960.00
949,920

949,920.00

14.3 ตรวจรับงำนงวดที่ 3

712,440.00

14.4 ตรวจรับงำนงวดที่ 4

237,480.00

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

-

-

-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

-

-

-

-

0.00

474,960.00

-

949,920.00

474,960.00

0.00

949,920.00

20.00

40.00

1,424,880.00
1,424,880.00
60.00

ตัวชี้วัด / ผลงำน
- มีระบบกำรจัดทำดัชนีรำคำผู้ผลิต / ระบบกำรจัดทำน้ำหนักดัชนีรำคำ
ผู้ผลิตที่ได้รับกำรปรับปรุงสำมำรถเผยแพร่บนเว็บไซต์กองดัชนีเศรษฐกิจ
กำรค้ำได้
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

2,114,250.00

2,413,650.00

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

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

2,929,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

7,457,150.00
24.99

2,404,250.00

2,114,250.00

2,114,250.00

6,632,750.00
22.23

2,954,210.00

2,114,250.00

3,064,170.00

7,182,710.00
24.07

25.52

2,434,250.00

28,885,280.00

7,612,670.00

28,885,280.00
96.82

