
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

* แผนปฏิบัติงาน ประจาํปงบประมาณ 2563

* ผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ 2563  



โครงการที่ 1

โครงการยุทธศาสตรเพิ่มความสามารถการแขงขันทางการคา

ดวยการยกระดับความสัมพันธระหวางประเทศ



Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63 Oct-63

1 จัดท ำขอบเขตงำน อนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ แต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, รำคำ
กลำง, จัดจ้ำง และตรวจรับ จัดท ำและขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) ก ำหนด
รำคำกลำง

แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรฯ วันท่ี 
28 มกรำคม 63

0

2 ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรจ้ำงท่ีปรึกษำ (โดยวิธีคัดเลือก) ประกำศผู้ชนะเสนอรำคำจ้ำงท่ีปรึกษำ วันท่ี 4 มีนำคม 63
0

3 ลงนำมสัญญำจ้ำง ติดปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด 19 มี
ควำมจ ำเป็นต้องยกเลิกโครงกำร 0

4 ท่ีปรึกษำด ำเนินกำรตำม TOR 0

5 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน รวบรวมข้อมูล 0

6 จัดประชุมหำรือร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีสนค. 0

7 ตรวจรับงำนงวดท่ี 1 (เบิกจ่ำย 20%) 1,899,240       

8 กำรเก็บข้อมูลเชิงลึกจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศ 0

9 กำรเก็บข้อมูลเชิงลึกจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภำค CLMV 0

11 ตรวจรับงำนงวดท่ี 2 (เบิกจ่ำย 40%) 3,798,480       

12 กำรจัดสัมมนำเชิงวิชำกำร ระดมควำมเห็น และสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำผู้ประกอบกำร

0

13 จัดท ำเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร 0

14 ตรวจรับงำนงวดท่ี 3 (เบิกจ่ำย 40%) 3,798,480       

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (บำท) 1,899,240 3,798,480 3,798,480   9,496,200      

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (%) 20 40 40             100                

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 3,798,480   9,496,200      

ตัวช้ีวัด / ผลงาน  แผนกำร

ด ำเนินงำน 

รำยงำน

แนวทำงและ

วิธีกำร

ด ำเนินงำน

 รำยงำนผล

กำรรวบรวม

ข้อมูลจำกผู้มี

ส่วนได้ส่วน

เสียและกำร

จัดงำนสัมมนำ

 รำยงำนฉบับ

สมบูรณ์ พร้อม

บทสรุปผู้บริหำร

หมำยเหตุ

ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

3,798,480 

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

โครงกำรหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำผู้ประกอบกำรยุคใหม่ใน CLMVT

  งบประมำณรวม 9,496,200 (เก้ำล้ำนส่ีแสนเก้ำหม่ืนหกพันสองร้อยบำทถ้วน )

กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม งปม.ด าเนินการเสร็จเม่ือ สถานะปัญหา

1,899,240

สถานะ
ปัจจบุนั



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ...... สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) Oct-61 Nov-61 Dec-61 Jan-62 Feb-62 Mar-62 Apr-62 May-62 Jun-62 Jul-62 Aug-62 Sep-62

1
โครงกำรจัดประชุมนำนำชำติ CLMVT ด้ำนดัชนีเศรษฐกิจ

กำรค้ำ
1,721,700.00  

1. ศึกษา รวบรวม ประเด็นส าคัญส าหรับจัดเตรียมหัวข้อและ

แนวทางการจัดประชุม

2. ก าหนดวันจัดงานประชุม 

3. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน

4. ด าเนินการเตรียมงานสารัตถะ พิธีการ และการต้อนรับ -                

5. จัดงานประชุมนานาชาติ CLMVT ด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า
1,721,700.00   

6. จัดท าสรุปผลการจัดงานประชุม -                

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

 แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 1,721,700.00  

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00           

ตัวช้ีวัด / ผลงำน                                                     

               -  หน่วยงานภาครัฐในกลุ่ม CLMVT และประเทศ

ท่ีเข้าร่วมประชุม มีความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือพัฒนา

เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจการค้าตามมาตรฐานสากล

หมายเหตุ

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

รวม งปม.

                                                          -                                                             -                                                1,721,700.00                                                           -   

0.00 0.00 100.00 0.00

ไตรมำส 4

Action Plan ปีงบประมำณ 2563   กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรยุทธศำสตร์เพ่ิมควำมควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

กิจกรรม :  กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

โครงกำรจัดประชุมนำนำชำติ CLMVT ด้ำนดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

  งบประมำณรวม 1,721,700  บำท    

ตามแผนจะจัดประชุมใน

เดือน มิ.ย.63 แต่จาก

สถานการณ์โรคระบาด 

COVID-19 ท าให้จะมีการ

ประเมินสถานการณ์อีก

คร้ัง หากสถานการณ์ดีข้ึน

 คาดว่าจะจัดประชุมใน

เดือน ส.ค. หรือ ก.ย. แต่

ในทางตรงกันข้าม หาก

สถานการณ์ไม่ดีข้ึน จะ

ยกเลิกการประชุม

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3



Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63

1

ขออนุมัติโครงการ
ผอ.สนค. อนุมัติโครงการ

เม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2563

2 เตรียมด าเนินลงพ้ืนท่ีตามกิจกรรมการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็นและ

เก็บข้อมูลสถานการณ์การค้าในจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส าหรับจัดท าแนวทางและข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านการค้า

ของภาคเกษตรไทย จ านวน 4 คร้ัง

ขออนุมัติปฏิบัติราชการและ

เตรียมการลงพ้ืนท่ี จ.บุรีรัมย์ 

24-25 มีนาคม 2563 แต่ต้อง

ยกเลิกเน่ืองจากสถานการณ์โค

วิด-19

3 ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินโครงการ

4 กิจกรรมการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกับ Grow Asia ในประเด็น

ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและการพัฒนาการเกษตร

คาดว่าจะเร่ิมด าเนินการช่วง

ไตรมาส 4 ท้ังน้ี ต้องติดตาม

สถานการณ์โควิด-19 อีกคร้ัง 

และหากส านักงบประมาณมี

แผนเรียกคืนเงินโครงการท่ีไม่

สามารถด าเนินการได้ จะขอ

ตัดกิจกรรมส่วนน้ีออกไป

464,000    

4.1 ก าหนดหัวข้อการประชุมเพ่ือน าเสนอ ผอ.สนค.

4.2 เตรียมการประชุม

4.3 เชิญหน่วยงาน/ผู้ประกอบการ/เกษตรกรเข้าร่วมประชุม/เชิญวิทยากรจาก

 Grow Asia

4.4 ด าเนินการจัดประชุม

5 กิจกรรมการจัดประชุมหารือระดมความคิดเห็น และเก็บข้อมูลสถานการณ์

การค้าในจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับจัดท าแนวทาง

และข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านการค้าของภาคเกษตรไทย 

จ านวน 4 คร้ัง 

ปรับแผนเพ่ิมเป็น 5 คร้ัง (บุรีรัมย์ กาฬสินธ์ุ ตาก แม่ฮ่องสอน ล าพูน)

ยังไม่สามารถลงพ้ืนท่ีได้ในช่วง

ไตรมาสท่ี 2 เน่ืองจากมี

สถานการณ์ของโควิด-19 คาด

ว่าจะด าเนินการได้ในช่วงไตร

มาส 3 และ 4

562,000    

6 ปรับแผนจาก กิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรใน

ต่างประเทศ 

เป็น โครงการการออกแบบกระบวนการและสนับสนุนนโยบายด้านการค้า

สินค้าเกษตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก

ปรับแผน เน่ืองจากพิจารณา

สถานการณ์แล้ว อาจไม่

สามารถด าเนินการตามแผนท่ี

จะต้องมีการศึกษาดูงานใน

ต่างประเทศได้ เน่ืองจากส่วน

ใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเส่ียงของโควิด-19

872,000    

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
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม งปม.
ด าเนินการเสร็จเม่ือ...

(กรณีบรรลุตามแผน)

สถานะ/ปัญหา

(กรณีไม่บรรลุตามแผน)



6.1 จัดท าร่าง TOR/ขออนุมัติโครงการ

6.2 ลงนามจ้างท่ีปรึกษา 

6.3 ด าเนินการโครงการ

6.3 ตรวจรับผลงาน

6.4 เบิกจ่ายเงิน

7 จัดท าสรุปแนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย

แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)

แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)

แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%) 1,898,000  

ตัวช้ีวัด / ผลงาน

1. เชิงปริมาณ

1) จ านวนเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านการค้าสินค้าเกษตรของไทย เข้า

ร่วมกิจกรรมกับ WEF-Grow Asia ไม่น้อยกว่า 50 คน

2. เชิงคุณภาพ

1) เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านการค้าสินค้าเกษตรของไทย ได้รับการ

พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการค้าสินค้าเกษตรนวัตกรรม และสามารถ

แข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจใหม่

2) มีเครือข่ายระหว่างประเทศเก่ียวกับการผลิต การพัฒนานวัตกรรม และ

การค้าสินค้าเกษตร ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเกษตรกร และผู้ประกอบการด้าน

การค้าสินค้าเกษตรของไทย 

หมายเหตุ

อนุมัติแนวทางการด าเนิน

โครงการ และอนุมัติด าเนิน

กิจกรรมท่ี 2 ลงพ้ืนท่ีใน

จังหวัดภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือ

ประชุมหารือและระดม

ความคิดเห็น และเก็บข้อมูล

สถานการณ์การค้า ส าหรับ

จัดท าแนวทางและ

ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของเกษตรกรไทย 

โดยมีการเตรียมการลงพ้ืนท่ี

 จ.บุรีรัมย์ 24-25 มี.ค. 63 /

 จ.กาฬสินธ์ุ 2-3 เม.ย. 63 

แต่ต้องยกเลิกเพราะ

สถานการณ์โควิด-19

ด าเนินกิจกรรมลงพ้ืนท่ีใน

จังหวัดภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือ

ประชุมหารือและระดมความ

คิดเห็น และเก็บข้อมูล

สถานการณ์การค้า ส าหรับ

จัดท าแนวทางและ

ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของเกษตรกรไทย

ด าเนินกิจกรรมจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ

 WEF Grow Asia 

และจัดท าสรุปการด าเนิน

กิจกรรม

ด าเนินโครงการการ

ออกแบบกระบวนการและ

สนับสนุนนโยบายด้าน

การค้าสินค้าเกษตรเพ่ือ

สร้างความเข้มแข็งให้

เศรษฐกิจฐานราก

1,336,000

29.61% 70.39%

562,000



โครงการที่ 2

โครงการประยุกตใช Blockchain เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการคา



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไม่บรรลุตำมแผน) Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63 Oct-63

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

ขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) ก ำหนดรำคำกลำง

18 ธ.ค. 62 ประกำศค ำส่ัง คกก. 

ก ำหนดขอบเขตของงำน

26 ธ.ค. 62 อนุมัติขอบเขตงำนจ้ำงท่ี

ปรึกษำโครงกำรฯ 0

2 ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรจ้ำงท่ีปรึกษำ (โดยวิธีคัดเลือก) 17 ม.ค. 63 ประกำศค ำส่ังแต่งต้ัง 

คกก.ด ำเนินกำรจ้ำงท่ีปรึกษำ และ 

คกก. ตรวจรับ 0

3 ลงนำมสัญญำจ้ำง 16 มี.ค. 63 ลงนำมในสัญญำ ซ่ึงแม้จะ

อยู่ภำยในไตรมำสท่ี 2 แต่ท ำให้

ต้องกำรปรับกิจกรรมอ่ืนในไตรมำสท่ี 3

 และ 4 0

4 ท่ีปรึกษำด ำเนินกำรตำม TOR 17 มี.ค. - 12 ต.ค. 63 มีกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำน เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำ

ของกำรประกำศ พ.ร.บ. งบประมำณ และกำรลงนำม

ในสัญญำจ้ำง 0

5 ประชุมน ำเสนอแผนกำรด ำเนินโครงกำรฯ 24 มี.ค. 63      

6 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยกำรลงพ้ืนท่ี สัมภำษณ์เชิงลึก และประชุม Focus Group เพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้ 

วิเครำะห์ และออกแบบระบบต้นแบบ

โดยปรับเป็นกำรประชุมกลุ่มย่อย จ ำนวนไม่เกิน 20 

คน ร่วมกับกำร Video Conference ท้ังน้ี ระหว่ำง

ขอควำมเห็นชอบกำรปรับกิจกรรม

7 จัดสัมมนำเพ่ือน ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ และแนวทำงพัฒนำต้นแบบเบ้ืองต้น 

พร้อมท้ังรับฟังควำมเห็น

โดยปรับเป็นกำรสัมมนำกลุ่มย่อยท่ีเน้น Key Person 

ร่วมกับกำรถ่ำยทอดงำนสัมมนำผ่ำนออนไลน์ ท้ังน้ี 

ระหว่ำงขอควำมเห็นชอบกำรปรับกิจกรรม

0

8 รำยงำนผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ และ Conceptual Model ท่ีปรับตำมผลกำรรับฟังควำมเห็น 0

9 ส่งงำนงวดท่ี 1 (10%) 1,500,000         

10 จัดท ำและพัฒนำระบบต้นแบบ Blockchain กับ Traceability 0

11 จัดท ำคู่มือกำรใช้งำน 0

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

13 ติดต้ังและทดสอบระบบ โดยลงพ้ืนท่ีให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรใช้งำนระบบเพ่ือน ำควำมต้องกำร ปัญหำและ

อุปสรรค มำปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน

14 ปรับปรุงระบบต้นแบบ

15 จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำของโครงกำรฯ และรับฟังควำมเห็น พร้อมท้ังฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้

กำรใช้งำนระบบ 0

16 จัดท ำเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร 0

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

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (บำท) 15,000,000      

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (%) 100                

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 15,000,000      

ตัวช้ีวัด / ผลงำน

                              1,500,000                6,000,000 

 ระบบต้นแบบ  Blockchain 

กับ Traceability ท่ีปรับตำม

สัมมนำ และรำยงำนฉบับ

สมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร

โครงกำรได้รับกำรอนุมัติและจัดท ำขอบเขตงำน

จ้ำง (TOR) ก ำหนดรำคำกลำง

 แผนกำรด ำเนินงำน รำยงำนผลกำรศึกษำ

ควำมเป็นไปได้ และ Conceptual Model ท่ี

ปรับตำมผลกำรรับฟังควำมเห็น

 ระบบต้นแบบ  Blockchain 

กับ Traceability เบ้ืองต้น 

และรำยงำนผลกำรทดลอง

ระบบ

                                        10                          40                         50 

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

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

โครงกำรประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจกำรค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

  งบประมำณรวม 15,000,000 บำท (สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน)

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

กิจกรรม : ศึกษำและพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี Blockchain เพ่ือกำรตรวจสอบย้อนกลับของสินค้ำเกษตร

              7,500,000 













สถานะปัจจุบัน



โครงการที่ 3

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคาธุรกิจบริการ



ไตรมาส1

Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63 Oct-63

1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ แต่งต้ัง

คณะกรรมกำรร่ำง TOR

อนุมัติเม่ือวันท่ี 2 ธ.ค. 2562

2 จัดท ำและขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) 

ก ำหนดรำคำกลำง

อนุมัติเม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 

2562

3 แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดจ้ำง และตรวจรับ อนุมัติเม่ือวันท่ี 2 ม.ค. 2563

4 ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรจ้ำง (โดยวิธี

คัดเลือก) และท ำสัญญำจ้ำง

เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของงบประมำณ

 ท ำให้ลงนำมในสัญญำจ้ำง เม่ือวันท่ี 

9 มีนำคม 2563

5 ท่ีปรึกษำด ำเนินกำรตำม TOR เน่ืองจำกลงนำมในสัญญำล่ำช้ำ ท ำ

ให้ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนขยำยไป 

1 เดือน (ส้ินสุดวันท่ี 25 ตุลำคม 

2563)

6 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโดยละเอียด พร้อม

กรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำน

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

ศึกษำค้นคว้ำข้อมูล แนวทำง วิธีกำร และ

เคร่ืองมือ ในกำรจัดเก็บข้อมูล และเช่ือมโยง

ฐำนข้อมูล

8 รวบรวมข้อมูล จัดประชุมหำรือ แลกเปล่ียน

ควำมคิดเห็นกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

ติดปัญหำกำรเข้ำพบหำรือกับผู้ท่ี

เก่ียวข้อง เน่ืองจำกโรค COVID 19 

จึงขยำยเวลำถึงเดือน มิถุนำยน

9 จัดท ำร่ำงรูปแบบโครงสร้ำงฐำนข้อมูล

10 สร้ำง พัฒนำ และติดต้ังระบบ พร้อมทดสอบ

ระบบกับผู้ใช้งำน

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

11  จัดฝกอบรมกำรใช้งำนระบบและพัฒนำ

บุคลำกร

15 จัดกำรประชุมเผยแพร่ผลกำรศึกษำของ

โครงกำรฯ

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

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

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

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%) 45

ตัวช้ีวัด / ผลงาน สำมำรถด ำเนิน

กิจกรรมท้ังหมดของ

โครงกำรฯ ได้อย่ำง

ครบถ้วน และมีกำร

เบิกจ่ำย

งบประมำณ

ครบถ้วน 100%

หมำยเหตุ

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

2. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ

กิจกรรมท่ี 2 โครงกำรจัดท ำและเช่ือมโยงฐำนข้อมูลและสถิติกำรค้ำธุรกิจบริกำรโลจิสติกส์

  งบประมำณรวม 4,580,000 บำท (ส่ีล้ำนห้ำแสนแปดหม่ืนบำทถ้วน)

กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม งปม.

โครงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำธุรกิจบริกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ด าเนินการเสร็จเม่ือ (กรณี

เป็นไปตามแผน)

สถานะปัญหา/ปัญหา (กรณีไม่

เป็นไปตามแผน)

2,061,000 

10 45 

โครงกำรได้รับกำรอนุมัติ และจัดท ำ

ขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) ก ำหนดรำคำ

กลำง แล้วเสร็จ

เร่ิมเข้ำสู่กระบวนกำรจัดจ้ำง มีกำร

แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดจ้ำงและ

ตรวจรับ และข้ึนประกำศใน e-GP

กำรจัดจ้ำงแล้วเสร็จ  

กำรด ำเนินกำรครอบคลุมตำม TOR

และเป็นไปตำมระเบียบพัสดุฯ มี

แนวทำงและวิธีกำรด ำเนินกำรโดย

ละเอียด ครอบคลุมแผนกำรด ำเนิน

กิจกรรมพร้อมกรอบระยะเวลำ และ

สำมำรถตรวจรับงำนงวดท่ี 1 ได้

มีข้อมูลและสถิติกำรค้ำโลจิสติกส์ ท้ังเชิง

ปริมำณและคุณภำพ  มีต้นแบบในกำร

จัดเก็บ/จัดท ำฐำนข้อมูล 

รวมท้ังมีกำรประชุมหำรือกับหน่วยงำนท้ัง

ภำครัฐ ภำคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหำรือเก่ียวกับข้อมูลท่ีแต่

ละหน่วยงำนมีอยู่ รวมท้ังแนวทำงในกำร

เช่ือมโยงฐำนข้อมูลจำกแต่ละหน่วยงำน 

ซ่ึงสำมำรถน ำมำวำงแผนกำรจัดท ำ

ฐำนข้อมูลของโครงกำรฯได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

มีควำมคืบหน้ำผลกำรออกแบบระบบ

วิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้ผ่ำนกำรทดสอบกับ

ผู้ใช้งำนแล้ว ลัสำมำรถตรวจรับงำนงวดท่ี 

2 ได้

0 458,000 0

สถานะ
ปัจจบุนั



โครงการที่ 4

โครงการเพิ่มความสามารถการแขงขันทางการคาดวยการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ...... สถำนะ/ปัญหำ 

(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 ำเนินโครงกำรและคณะกรรมกำรโครงกำร 9 ธ.ค. 62

(วันอนุมัติ)

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

(วันอนุมัติ)

 

3 จ้ำงเหมำบริกำร/จ้ำงท่ีปรึกษำ 16 มี.ค. 63

(วันลงนำมสัญญำ)

4 จัดท ำแผนกำรด ำเนินโครงกำรและวิธีกำรด ำเนินโครงกำรโดยละเอียด

5 ทบทวนวรรณกรรม ศึกษำรวมรวมข้อมูลแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของระเบียบ

โลกใหม่ (new world order) และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีอำจเป็นไปได้ 

(scenarios) และจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำข้ันต้น

ตรวจรับงวด 1 (30%) 996,000

6 ประชุมระดมสมองและสัมภำษณ์ (In-depth Interview) ของนักวิชำกำรท้ัง

ผู้เช่ียวชำญสำขำวิชำต่ำงๆ ร่วมกับผู้เช่ียวชำญด้ำนอำณำบริเวณศึกษำ (Area 

Studies)

7 วิเครำะห์และคำดกำรณ์แนวโน้มระเบียบโลกในอนำคตและผลกระทบจำก

แนวโน้มระเบียบโลกในอนำคตและสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

8 จัดประชุม/เสวนำกลุ่มย่อย/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและ

ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้เก่ียวข้อง เก่ียวกับแนวโน้มระเบียบโลกในอนำคต 

ผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึน และกรอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรก ำหนด

จุดยืนและแนวทำงกำรด ำเนินกำรของไทย

9 จัดท ำร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรก ำหนดจุดยืนและแนวทำงกำร

ด ำเนินกำรของไทย และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์ส ำหรับภำคเอกชน และรำยงำน

ผลกำรศึกษำข้ันกลำง

ตรวจรับงำนงวด 2 (40%) 1,328,000

10 ปรับปรุงร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรก ำหนดจุดยืนและแนวทำงกำร

ด ำเนินกำรของไทย และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์ส ำหรับภำคเอกชน และรำยงำน

ผลกำรศึกษำข้ันกลำง

สถำนกำรณ์โควิด-19 อำจไม่

เอ้ือต่อกำรจัดระดมสมอง

กลุ่มย่อย (Focus Group) 

แบบ Face-to- Face และ

อยู่ระหว่ำงกำรหำรือท่ี

ปรึกษำให้

1. เสนอทำงเลือกกำรระดม

สมอง โดยอำจใช้ระบบ

ออนไลน์ 

2. ทบทวนปรับกิจกรรม/

ค่ำใช้จ่ำย และเสนอต่อ

คณะกรรมกำรเพ่ือขอควำม

เห็นชอบจำกผู้บริหำรต่อไป

ท้ังน้ี ท่ีปรึกษำแจ้งว่ำ จะ

ประชุมหำรืออีกคร้ังในวันท่ี 

1 เม.ย. 63 และแจ้งให้

คณะกรรมกำรทรำบ

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองวิจัยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค

โครงกำรเพ่ิมควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ประจ ำปี งบประมำณ 2563

กิจกรรมท่ี 1 กำรรวบรวมและศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพของสินค้ำ บริกำร สมัยใหม่  โครงกำรศึกษำทิศทำงกำรเปล่ียนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ (New World Order)

  งบประมำณรวม 3,336,000 บำท  (สำมล้ำนสำมแสนสำมหม่ืนหกพันบำทถ้วน) วงเงินตำมสัญญำ 3,320,000 บำท (สำมล้ำนสำมแสนสองหม่ืนบำทถ้วน)

กิจกรรม

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

1 2 3 4 5 6



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ...... สถำนะ/ปัญหำ 

(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.-63กิจกรรม

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

1 2 3 4 5 6

11 จัดประชุม/เสวนำกลุ่มย่อย/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและ

รับฟังควำมคิดเห็นเก่ียวกับร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยฯ และข้อเสนอแนะ/

กลยุทธ์ส ำหรับภำคเอกชน

12 จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะต่อผู้เก่ียวข้องท้ังหน่วยงำน

ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำควิชำกำร

13 น ำข้อมูลและควำมคิดเห็นท่ีได้มำจัดท ำผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์ และ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยฯ

14 ประชำสัมพันธ์ และจัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะต่อ

ผู้เก่ียวข้องท้ังหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำควิชำกำร
ตรวจรับงำนงวด 3 (30%) 996,000

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

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 3,320,000      

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

ตัวช้ีวัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

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

2. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

สถำนกำรณ์โควิด-19 อำจไม่

เอ้ือต่อกำรจัดประชุม/

สัมมนำ และอยู่ระหว่ำงกำร

หำรือท่ีปรึกษำให้

-ประเมินสถำนกำรณ์และ

ทบทวนปรับกิจกรรม/

ค่ำใช้จ่ำย และเสนอต่อ

คณะกรรมกำรเพ่ือขอควำม

เห็นชอบจำกผู้บริหำรต่อไป 

ท้ังน้ี ท่ีปรึกษำแจ้งว่ำ จะ

ประชุมหำรืออีกคร้ังในวันท่ี 

1 เม.ย. 63 และแจ้งให้

คณะกรรมกำรทรำบ

                                             996,000                                            2,324,000 

 ผลงำน:

- ข้อมูลแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของระเบียบ

โลกใหม่ (new world order) และ

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีอำจเป็นไปได้ (scenarios)

 และรำยงำนผลกำรศึกษำข้ันต้น

- ร่ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรก ำหนด

จุดยืนและแนวทำงกำรด ำเนินกำรของไทย 

และข้อเสนอแนะ/กลยุทธ์ส ำหรับภำคเอกชน 

และรำยงำนผลกำรศึกษำข้ันกลำง

ผลงำน:

- รำยงำนผลกำรศึกษำประเด็นแนวโน้มกำร

เปล่ียนแปลงของระเบียบโลกใหม่ และ

ผลกระทบต่อระบบกำรค้ำโลก (ฉบับสมบูรณ์)

 - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ในกำรก ำหนด

จุดยืนของประเทศไทยและแนวทำงกำรรับมือ

และใช้ประโยชน์จำกระบบกำรค้ำโลกในอนำคต

 - ผู้เข้ำร่วมสัมมนำเสนอผลกำรศึกษำ จ ำนวน

ไม่น้อยกว่ำ 150 คน (อำจเปล่ียนแปลง หำกมี

กำรปรับเปล่ียนกิจกรรมจำกสถำนกำรณ์โควิด-

19)

                                                     -   0% 30% 70%

                                                     -                                                        -   



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ...... สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไม่บรรลุตำมแผน) Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63

1 จัดท ำขอบเขตงำน (TOR), ขออนุมัติ TOR อนุมัติเม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 62

2 แต่งต้ังกรรมกำรจัดจ้ำง/ตรวจรับพัสดุในงำนจ้ำงท่ีปรึกษำฯ ค ำส่ังแต่งต้ัง เม่ือวันท่ี 2 ม.ค. 63

3 ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนสรรหำท่ีปรึกษำฯ ท่ีเหมำะสม ประกำศผลกำรคัดเลือก เม่ือวันท่ี

 12 ก.พ. 63

4 จ้ำงเหมำบริกำร/จ้ำงท่ีปรึกษำ ท ำสัญญำจ้ำง เม่ือวันท่ี 12 มี.ค. 

63

ล่ำช้ำ เพรำะพ.ร.บ.งบประมำณ

รำยจ่ำยปี 63 อนุมัติ 24 ก.พ. 63

5 รวบรวมข้อมูล/ทบทวนวรรณกรรม ท ำสัญญำล่ำช้ำกว่ำแผน

6 ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในส่วนกลำง 1 คร้ัง ปัญหำกำรระบำดของโควิด-19 

กรมบัญชีกลำงให้งด/เล่ือน/

เปล่ียนแปลงกิจกรรม จึงใช้กำร

สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์แทนกำร

ประชุม

เบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 1 628,320.00             

7 ลงพ้ืนท่ีต่ำงจังหวัดเพ่ือรวบรวมข้อมูล 3 คร้ัง กรณีกำรระบำดไม่คล่ีคลำยจะ

ปรับปรุงแผนอีกคร้ัง

8 ประชุมหำรือเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) 1 คร้ัง

9 สรุปผลกำรศึกษำ

10 จัดงำนสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำฯ ส่วนกลำง 1 คร้ัง พร้อมจัดพิมพ์เอกสำร

เผยแพร่ผลกำรศึกษำ

11 ท่ีปรึกษำฯ จัดส่งรำยงำนผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์

เบิกจ่ำยเงินงวดท่ี 2 1,466,080.00          

12 น ำเสนอผลกำรศึกษำให้ผู้บริหำรกระทรวงพำณิชย์รับทรำบ

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 2,094,400             

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

ตัวช้ีวัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองวิจัยเศรษฐกิจกำรค้ำมหภำค

โครงกำร....โครงกำรกำรศึกษำกำรปรับตัวของธุรกิจไทยในเศรษฐกิจสูงวัย......................

  งบประมำณรวม ..........2,094,400 ................... บำท

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

0                        628,320                        1,466,080 

                           30.00                             70.00 

มี TOR และคณะกรรมกำร 

 จัดจ้ำง/ตรวจรับพัสดุงำน

จ้ำงท่ีปรึกษำฯ

มีรำยงำนกำรทบทวน

วรรณกรรม, กำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นในส่วนกลำง 

และกำรเผยแพร่ผ่ำนส่ือ

มีข้อมูลกำรรวบรวมข้อมูล

จำกกำรลงพ้ืนท่ี, กำรประชุม

เชิงปฏิบัติกำร และกำร

เผยแพร่ผลกำรศึกษำผ่ำนส่ือ

มีรำยงำนผลกำรสัมมนำ

เผยแพร่ผลกำรศึกษำ และ

รำยงำนฉบับสมบูรณ์



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ...... สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63 Oct-63 Nov-63 Dec-63

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

2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำร

จัดซ้ือ, คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

24 ธันวำคม 2562/21 กุมภำพันธ์ 2563 X

3 จัดท ำขอบเขตงำน 22 มกรำคม 2563 X X

4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบ TOR 13 กุมภำพันธ์ 2563 X

5 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง (เฉพำะเจำะจง) 23 มีนำคม 2563 X

12 ลงนำมในสัญญำ X

13 13.1 ตรวจรับงำนงวดท่ี 1 X 3,175,680

13.2 ตรวจรับงำนงวดท่ี 2 X 5,292,800

13.3 ตรวจรับงำนงวดท่ี 3 X 2,117,120

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 10,585,600

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

ตัวช้ีวัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

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

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กอง/ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะต่อเน่ือง ประจ ำปีงบประมำณ 2563

  งบประมำณรวม 10,585,600 บำท

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.
ไตรมำส 1/63

3,175,680 5,292,800

30% 50%

2,117,120

20%

สถานะ
ปัจจบุนั



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ...... 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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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

(287,000 USD : 32 บาท/1 USD) ไม่จ ากัด user

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซ้ือ, 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

19 พฤศจิกำยน 2562 (แผนใช้งบ 2562 ไป

พลำงก่อน)

 - ร่าง และ ขออนุมัติ TOR 3 ธันวำคม 2562

 - ประสานการจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออมัติจัดซ้ือ 17 ธันวำคม 2562

 - จัดท าสัญญาจ้าง 23 ธันวำคม 2562

 - อบรมการใช้ข้อมูล 14, 17 กุมภำพันธื 2563 (ส่ง Link Video 

อบรม Online)

 - จ่ายเงิน 23 มกรำคม 2563
ภำยใน 30 วัน นับจำกเปิดใช้งำนข้อมูล

 - ระยะเวลาการใช้ข้อมูล Ÿ1 ปี (เร่ิม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

 - ตรวจรับ (หลังจากใช้งานข้อมูลครบก าหนดสัญญา 1 ปี) รำยงำนผลกำรตรวจรับเม่ือวันท่ี 8 มกรำคม 

2563 (เม่ือเร่ิมใช้ข้อมูล)

2 ซ้ือข้อมูล Fitch Solution (BMI Research)

(73,000 USD : 32 บาท/1 USD)

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซ้ือ, 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

19 พฤศจิกำยน 2562 (แผนใช้งบ 2562 ไป

พลำงก่อน)

 - ร่าง และ ขออนุมัติ TOR 3 ธันวำคม 2562

 - ประสานการจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออนุมัติจัดซ้ือ 17 ธันวำคม 2562

 - จัดท าสัญญาจ้าง 18 ธันวำคม 2562 ซือ้ขอ้มลู ตปท.
 - อบรมการใช้ข้อมูล 24 มกรำคม 2563 (ส่ง Link Video อบรม 

Online)

 - จ่ายเงิน จ่ำยเงินเม่ือวันที 31 มกรำคม 2563
ภำยใน 30 วัน นับจำกเปิดใช้งำนข้อมูล

 - ระยะเวลาการใช้ข้อมูล Ÿ1 ปี (เร่ิม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

 - ตรวจรับ (หลังจากใช้งานข้อมูลครบก าหนดสัญญา 1 ปี) รำยงำนผลกำรตรวจรับเม่ือวันท่ี 8 มกรำคม 

2563 (เม่ือเร่ิมใช้ข้อมูล)

3 ซ้ือข้อมูล CEIC Data

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซ้ือ, 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ด าเนินการในเดือน ส.ค. 61)

19 พฤศจิกำยน 2562 (แผนใช้งบ 2562 ไป

พลำงก่อน)

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

พลำงก่อน)

 - ประสานการจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออนุมัติจัดซ้ือ 30 มกรำคม 2563

 - จัดท าสัญญาจ้าง 12 กุมภำพันธ์ 2563

 - อบรมการใช้ข้อมูล อบรมก่อนวันเร่ิมใช้ข้อมูลเม่ือวันท่ี 11 มีนำคม

 2563

 - จ่ายเงิน อยู่ในข้ันตอนกำรตรวจรับ และอยู่ในกรอบ

เวลำของแผน ภำยในเดือนเมษำยน 2563 ภำยใน 30 วัน นับจำกเปิดใช้งำนข้อมูล

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

 - ตรวจรับ (หลังจากใช้ข้อมูลครบตามก าหนดสัญญาซ้ือ) อยู่ในข้ันตอนกำรตรวจรับ และอยู่ในกรอบ

เวลำของแผน ภำยในเดือนเมษำยน 2563

4 ซ้ือข้อมูล Global Market Information Data base

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ 

โครงกำรจัดซ้ือข้อมูลกำรค้ำส ำคัญ เพ่ือวิเครำะห์และติดตำมสถำนกำรณ์กำรค้ำโลก 

  งบประมำณรวม 18,175,400 บำท

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

1 ปี (เร่ิม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

8,800,000

   2,336,000 

980,000      

รวม งปม.

1 ปี (เร่ิม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 63)

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

ไตรมำส 4 ปี 64ไตรมำส 3 ปี 64

2,000,000



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ...... 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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมำส 1 ปี 63 ไตรมำส 2 ปี 63 ไตรมำส 3 ปี 63 ไตรมำส 4 ปี 63 ไตรมำส 1 ปี 64 ไตรมำส 2 ปี 64
กิจกรรม รวม งปม.

ไตรมำส 4 ปี 64ไตรมำส 3 ปี 64

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซ้ือ, 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

14 กุมภำพันธ์ 2563

 - ร่าง และ ขออนุมัติ TOR ขออนุมัติ TOR เม่ือวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2563

 - ประสานการจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออมัติจัดซ้ือ 26 มีนำคม 2563

 - จัดท าสัญญาจ้าง อยู่ในข้ันตอนกำรลงนำมในสัญญำ 2 ฝ่ำย 

และอยู่ในกรอบเวลำของแผน ภำยในเดือน

เมษำยน 2563

 - จ่ายเงิน

ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลาการใช้ข้อมูล Ÿ1 ปี (เร่ิม 1 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64)

 - ตรวจรับ (หลังจากใช้ข้อมูลครบตามก าหนดสัญญาซ้ือ)

5 ซ้ือข้อมูล Kompass

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซ้ือ, 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

14 กุมภำพันธ์ 2563

 - ร่าง และ ขออนุมัติ TOR ขออนุมัติ TOR เม่ือวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2563

 - ประสานการจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออนุมัติจัดซ้ือ

 - จัดท าสัญญาจ้าง

 - จ่ายเงิน ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลาการใช้ข้อมูล

 - ตรวจรับ (หลังจากใช้ข้อมูลครบตามก าหนดสัญญาซ้ือ)

6 ซ้ือข้อมูล EIU

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซ้ือ, 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

14 กุมภำพันธ์ 2563

 - ร่าง และ ขออนุมัติ TOR ขออนุมัติ TOR เม่ือวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2563

 - ประสานการจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออนุมัติจัดซ้ือ

 - จัดท าสัญญาจ้าง

 - อบรมการใช้ข้อมูล

 - จ่ายเงิน ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลาการใช้ข้อมูล

 - ตรวจรับ (หลังจากใช้ข้อมูลครบตามก าหนดสัญญาซ้ือ)

7 ข้อมูล Capital Economics

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซ้ือ, 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อยู่ในข้ันตอนด ำเนินกำรร่ำง ขออนุมัติแต่งต้ัง

คณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซ้ือ,

 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และอยู่ในกรอบ

เวลำของแผน ภำยในเดือนสิงหำคม 2563

 - ร่าง และ ขออนุมัติ TOR

 - ประสานการจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออนุมัติจัดซ้ือ

 - จัดท าสัญญาจ้าง

2,000,000

550,000      

896,000      

400,000      

1 ปี (เร่ิม 26 พ.ค. 63- 25 พ.ค. 64)

1 ปี (นับจำก 1 มิ.ย. 63- 31 พ.ค. 64)

1 ปี (เร่ิม 1 พ.ค. 63- 30 เม.ย. 64)



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ...... 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. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมำส 1 ปี 63 ไตรมำส 2 ปี 63 ไตรมำส 3 ปี 63 ไตรมำส 4 ปี 63 ไตรมำส 1 ปี 64 ไตรมำส 2 ปี 64
กิจกรรม รวม งปม.

ไตรมำส 4 ปี 64ไตรมำส 3 ปี 64

 - จ่ายเงิน
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลาการใช้ข้อมูล

 - ตรวจรับ (หลังจากใช้งานข้อมูลครบก าหนดสัญญา 1 ปี)

8 ข้อมูล Mintel

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซ้ือ, 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

31 มีนำคม 2563

 - ร่าง และ ขออนุมัติ TOR

 - ประสานการจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออนุมัติจัดซ้ือ

 - จัดท าสัญญาจ้าง

 - อบรมการใช้ข้อมูล

 - จ่ายเงิน
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลาการใช้ข้อมูล

 - ตรวจรับ (หลังจากใช้งานข้อมูลครบก าหนดสัญญา 1 ปี)

9 ข้อมูล GTAP 10.0

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ 4 ธันวำคม 2562

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง TOR, คณะกรรมการจัดซ้ือ, 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

24 ธันวำคม 2562

 - ร่าง และ ขออนุมัติ TOR 16 มกรำคม 2563

 - ประสานการจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออมัติจัดซ้ือ 3 กุมภำพันธ์ 2563

 - จัดท าสัญญาจ้าง 7 กุมภำพันธ์ 2563

 - จ่ายเงิน จ่ำยเงินเม่ือวันที 18 กุมภำพันธ์ 2563 (ต้อง

จ่ำยเงินก่อนจึงจะใช้ข้อมูลได้) ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลาการใช้ข้อมูล ต้ังแต่ 18 กุมภำพันธ์ และใช้งำนไม่ส้ินสุด ใช้งำนไม่ส้ินสุด

 - ตรวจรับ (ฐานข้อมูลไม่มีหมดอายุ) รำยงำนผลกำรตรวจรับเม่ือวันท่ี 11 มีนำคม 

2563 (เม่ือเร่ิมใช้ข้อมูล)

แผนการเบิกจ่ายรายเดือน (บาท)

แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (บาท)

แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส (%)

ตัวช้ีวัด

จ านวนการให้บริการฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า 9 ข้อมูล

หมำยเหตุ

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

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

    ไตรมาส 2/63  เบิกจ่าย GTA  8,800,000.--     ไตรมาส 3/63  เบิกจ่าย Kompass 550,000.-

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

   ไตรมาส 1 เบิกจ่าย GTA 9.0 293,400.-     ไตรมาส 4/63  เบิกจ่าย Mintel 1,920,000.-

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

    ไตรมาส 3/63  เบิกจ่าย  CEIC Data 980,000.-     ไตรมาส 1/64  เบิกจ่าย Capital Economics 400,000.-

    ไตรมาส 3/63  เบิกจ่าย  GMID 2,000,000.- 2. ค านวณท่ีอัตราแลกเปล่ียน 32 บาท : 1 USD

ผลงำน

1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของข้อมูล จ านวน 9ข้อมูล 

2. ราคากลาง 9 ข้อมูล

3. สัญญาซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ ข้อมูล 9 ข้อมูล

4. ระยะเวลาการใช้งานแต่ละข้อมูล คือ 1 ปี

5. เบิกจ่ายเงินได้ตามท่ีก าหนด

1,920,000   

293,400      

Ÿ1 ปี (เร่ิม 8 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 64)

1 ปี (นับจำก 1 ก.ย. 63- 30 ก.ย. 64)

400,000      

2.20%62.88%

                     4,426,000 

24.35%

                     1,920,000 

10.56%

                   11,429,400                         400,000 



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ...... สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) Oct-61 Nov-61 Dec-61 Jan-62 Feb-62 Mar-62 Apr-62 May-62 Jun-62 Jul-62 Aug-62 Sep-62

1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจกำร

พำณิชย์ตำมมำตรฐำนสำกล
27,460,400.00     

1.1 พัฒนำและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรำยกำร

สินค้ำ ส ำหรับกำรจัดท ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ 499,595.00         

ส ำรวจ พัฒนำ ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บและรำยกำรสินค้ำ

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และส่วนภูมิภำคท่ัวประเทศ

  1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 1

     - ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 1 ออกปฏิบัติงำนตำมแผน

ได้บำงส่วน เน่ืองจำกมี

กำรพิจำรณำปรับจังหวัด

ท่ีจะออกปฏิบัติงำนให้

เหมำะสมกับควำมเร่งด่วน

ในกำรแก้ไขปัญหำ 

รวมถึงมีกำรเล่ือนกำรนัด

หมำยกับผู้ประกอบกำร

บำงรำยเน่ืองจำกเวลำท่ี

สะดวกในกำรเข้ำพบไม่

ตรงกัน

120,502.00       

120,502.00          

  2. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 2

      - ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 2 ออกปฏิบัติงำนได้ต่ ำกว่ำ

แผน เน่ืองจำกมีกำร

พิจำรณำปรับจังหวัดท่ีจะ

ออกปฏิบัติงำนให้

เหมำะสมกับควำมเร่งด่วน

ในกำรแก้ไขปัญหำ 

รวมถึงถูกเล่ือนและ

ยกเลิกนัดหมำยจำก

ภำคเอกชนเพ่ือรอให้

สถำนกำรณ์โรคระบำด 

COVID-19 คล่ีคลำยก่อน

31,728.00         31,728.00           

  3. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 3

     - ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 3 173,683.00       173,683.00          

  4. ขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ไตรมำส 4

     - ออกปฏิบัติงำนตำมแผนฯ ไตรมำส 4 173,682.00       173,682.00          

 แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)                    -                      -          120,502.00                    -                      -           31,728.00                    -                      -          173,683.00                    -                      -          173,682.00 499,595.00         

 แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 499,595.00         

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00               24.12 6.35 34.76 34.76

Action Plan ปีงบประมำณ 2563   กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรเพ่ิมควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำด้วยกำรยกระดับกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม

กิจกรรมท่ี 2 : กำรพัฒนำฐำนข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึก เพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรค้ำ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ตำมมำตรฐำนสำกล 

  งบประมำณรวม 27,460,400  บำท    

รวม งปม.

                                                        120,502.00 

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

                                                         31,728.00                                                         173,683.00                                                         173,682.00 

ยอดเบกิจา่ยตามจรงิ

 เดมิตัง้แผนไวท้ี ่179,230.-

ยอดเบกิจา่ยตามจรงิ

เดมิตัง้แผนไวท้ี ่273,728.-



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ...... สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) Oct-61 Nov-61 Dec-61 Jan-62 Feb-62 Mar-62 Apr-62 May-62 Jun-62 Jul-62 Aug-62 Sep-62

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

ตัวช้ีวัด / ผลงำน

-  เคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจกำรค้ำได้รับกำรพัฒนำและ

ปรับปรุงข้อมูลท่ีใช้เป็นตัวแทน มีควำมทันสมัย จ ำนวน 7 

เคร่ืองช้ีวัด

-  ดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำมีควำมทันสมัย ถูกต้อง แม่นย ำ

และเผยแพร่ได้ตรงตำมเวลำท่ีก ำหนด

1.2 จ้ำงส ำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพ่ือจัดท ำดัชนีเศรษฐกิจ

กำรค้ำ

25,371,000.00     

     จ้ำงส ำรวจ  จัดเก็บ  บันทึก จัดส่ง ติดตำม

สถำนกำรณ์ข้อมูลรำคำสินค้ำและบริกำร ข้อมูลค่ำบริกำร

ขนส่งสินค้ำ และข้อมูลแบบสอบถำมทำงเศรษฐกิจ  ใน

ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค  รวม 77 จังหวัด  เพ่ือจัดท ำ

ดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำในระดับประเทศ ภำคระดับจังหวัด

และกลุ่มจังหวัด

    คร้ังท่ี 1  จัดจ้ำง 6 เดือนแรก (ต.ค.62 - มี.ค.63) ด ำเนินกำรจ้ำงส ำรวจ 

จัดเก็บข้อมูลฯ ได้ตำม

แผนงำนท้ังในส่วนกลำง

และส่วนภูมิภำค

1,280,001.00     2,493,215.00     2,457,050.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,748.00     

12,685,500.00      

    คร้ังท่ี 2  จัดจ้ำง 6 เดือนหลัง (เม.ย.63 - ก.ย.63) 2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,750.00     12,685,500.00      

 แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)     1,280,001.00     2,493,215.00     2,457,050.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,126,750.00 25,371,000.00     

 แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 25,371,000.00     

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00               

ตัวช้ีวัด / ผลงำน

-  ข้อมูลจำกกำรส ำรวจท่ีใช้เป็นตัวแทนในกำรจัดท ำดัชนี

เศรษฐกิจกำรค้ำ มีควำมคลำดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5

- ข้อมูลส ำหรับใช้จัดท ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ เพ่ือช้ีวัด

เศรษฐกิจของประเทศ ภำค และระดับจังหวัด มีควำม

ครอบคลุมเป็นไปตำมหลักสถิติและมำตรฐำนท่ีก ำหนด

                                                     6,230,266.00                                                      6,380,244.00                                                      6,380,244.00                                                      6,380,246.00 

24.56 25.15 25.15 25.15



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ...... สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) Oct-61 Nov-61 Dec-61 Jan-62 Feb-62 Mar-62 Apr-62 May-62 Jun-62 Jul-62 Aug-62 Sep-62

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

1.3 ส ำรวจเศรษฐกิจฐำนรำก เพ่ือประเมินผลเศรษฐกิจฐำน

รำกท่ีเกิดจำกนโยบำยของรัฐบำล 1,331,400.00      

    1. ออกแบบส ำรวจข้อมูล

    2. ออกแบบ Application ส ำหรับส ำรวจข้อมูล

    3. ประสำนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรด ำเนินกำรขอ

ควำมร่วมมือส ำรวจข้อมูล

    4. ส ำรวจ จัดเก็บข้อมูล

    5. ตรวจสอบข้อมูล 1,331,400.00     

     6. ประมวลผลข้อมูล

    7. น ำเสนอผลกำรส ำรวจและข้อเสนอแนะ

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

 แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 1,331,400.00      

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00               

ตัวช้ีวัด / ผลงำน

-  มีข้อเสนอแนะกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำน

รำกท่ีเหมำะสมและเป็นรูปธรรม

1.4 ประชำสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำเคร่ืองช้ีวัด

เศรษฐกิจกำรพำณิชย์
258,405.00         

1. จัดท ำร่ำงขอบเขตงำน

2. สรรหำผู้รับจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

3. พิจำรณำผล

4. แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

5. ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำน

6. ตรวจรับงำน 258,405.00       

 แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)                    -                      -                      -                      -                      -                      -          258,405.00                    -                      -                      -                      -                      -   258,405.00         

 แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 258,405.00         

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00               

ตัวช้ีวัด / ผลงำน

-  มีข้อเสนอแนะกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำน

รำกท่ีเหมำะสมและเป็นรูปธรรม

 แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท) รวมทุกกิจกรรม 

(1.1-1.3)
    1,280,001.00     2,493,215.00     2,577,552.00     2,126,748.00     2,126,748.00     2,158,476.00     2,385,153.00     2,126,748.00     2,300,431.00     3,458,148.00     2,126,748.00     2,300,432.00 27,460,400.00     

 แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 27,460,400.00     

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100.00               

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

                                                     6,350,768.00                                                      6,411,972.00                                                      6,812,332.00                                                      7,885,328.00 

23.13 23.35 24.81 28.72

                                                                    -                                                                       -                                                                       -                                                        1,331,400.00 

0.00 0.00 0.00 100.00

                                                                    -                                                                       -                                                           258,405.00                                                                     -   

0.00 0.00 100.00 0.00

กจิกรรมใหมท่ีจ่ดัท ำ

เพิม่เตมิ โดยใชเ้งนิจำก

กจิกรรม 1.1 พฒันำและ

ปรบัปรงุแหลง่ฯ



ด ำเนินกำรเสร็จเม่ือ สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไม่บรรลุตำมแผน) Oct-62 Nov-62 Dec-62 Jan-63 Feb-63 Mar-63 Apr-63 May-63 Jun-63 Jul-63 Aug-63 Sep-63 Oct-63

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

ขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) ก ำหนดรำคำกลำง

- 10 ม.ค. 63 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรและ

ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

- 28 ม.ค. 63 ขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง 

(TOR) ก ำหนดรำคำกลำง

-
0

2 ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนกำรจ้ำงท่ีปรึกษำ (โดยวิธีคัดเลือก) 7 ก.พ. 63 ประกำศค ำส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจ้ำงท่ีปรึกษำ และ

คณะกรรมกำรตรวจรับ
0

3 ลงนำมสัญญำจ้ำง 20 มี.ค. 63 ลงนำมในสัญญำซ่ึงล่ำช้ำกว่ำ

แผนท่ีก ำหนดไว้ เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของกำร

ประกำศ พ.ร.บ. งบประมำณ ท ำให้ต้องปรับ

แผนกำรดเนินงำนในไตรมำสท่ี 3 และ 4
0

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

6 ประชุมน ำเสนอแผนกำรด ำเนินโครงกำรฯ 8 เม.ย. 63

7 จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นกลุ่มย่อยกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง - 

8 ตรวจรับงำนงวดท่ี 1 (20%) 594,000            

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

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

11 จัดสัมมนำเผยแพร่ควำมรู้และจัดอบรมกำรใช้ระบบประมวลผล - 

12 ส่งงำนงวดท่ี 3 (30%) 891,000            

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (บำท) 2,970,000        

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (%) 100 

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 2,970,000        

ตัวช้ีวัด / ผลงำน

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

594,000                1,485,000 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยท่ีได้

จำกกำรจัดวิเครำห์ข้อมูล

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ำม

พรมแดน (Cross-border 

E-commerce)

โครงสร้ำงำนข้อมูลแยกรำยประเภทของ 

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ำมพรมแดน (Cross 

Border E-commerce)

 ฐำนข้อมูลพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ำมพรมแดน

 (Cross-border E-commerce)

10 40 50 

594,000                1,485,000 891,000 

Action Plan ปีงบประมำณ 2563 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

โครงกำรวัดมูลค่ำเศรษฐกิจดิจิทัล 

  งบประมำณรวม 2,970,000 บำท (สองล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหม่ืนบำทถ้วน)

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

กิจกรรม : ศึกำรวัดมูลค่ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ำมพรมแดน (Cross-border E-commerce)

891,000 

สถานะ
ปัจจบุนั
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