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1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเคร่ืองช้ีวัดเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล  
    - กิจกรรม จ้างส ารวจ  จัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าดัชนี

เศรษฐกิจการค้าและพัฒนาปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล

และรายการสินค้าส าหรับการจัดท าดัชนีเศรษฐกิจการค้า  

 - คร้ังท่ี 1  จัดจ้าง 6 เดือนแรก
 - คร้ังท่ี 2  จัดจ้าง 6 เดือนหลัง

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล
และรายการสินค้าส าหรับจัดท าดัชนี
เศรษฐกิจการค้า
     ส ารวจ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ
และรายการสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
และส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ
  - ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 1
  - ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 1
(กรุงเทพและปริมณฑล สุรินทร์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
ขอนแก่น)
  - ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2
  - ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 2
(กรุงเทพและปริมณฑล ตาก บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ระยอง
ชลบุรี ตรัง)
  - ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 3
  - ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 3
(กรุงเทพและปริมณฑล น่าน สระแก้ว ระยอง หนองคาย)
  - ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 4
  - ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 4
(กรุงเทพและปริมณฑล ระนอง สุราษฎรธานี ระยอง )
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 3. โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาจัดท าดัชนีราคา
ผู้ผลิตปีฐาน 2558
 - ด าเนินการจัดท าขอบเขตการจ้าง
อนุมัติด าเนินโครงการ ขอบเขตของงาน
รวมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ
 - ผู้บริหารอนุมัติขอบเขตของงาน
พร้อมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ
 - จัดท าหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาเพ่ือ
ย่ืนข้อเสนอจัดท าโครงการ / ประชุมพิจารณา
ข้อเสนอของท่ีปรึกษา
 - สรุปผลการพิจารณาท่ีปรึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติ
 - ท่ีปรึกษาลงนามในสัญญาจ้าง
ส่งมอบงานงวดท่ี 1
 - ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้าง
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทยกับต่างประเทศ
และโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิต ของกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ส่งมอบงานงวดท่ี 2
 - ศึกษาส ารวจ มูลค่าการผลิตปี 2558
หมวดส่ิงทอและผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ หมวดหนังฟอก
ผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า และหมวดไม้'และผลิตภัณฑ์จากไม้
 - ประชุมน าเสนอผลการศึกษาเบ้ืองต้น
แก่เจ้าหน้าท่ีส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ส่งมอบงานงวดท่ี 3
 - ศึกษาส ารวจ มูลค่าการผลิตปี 2558
ของหมวดเย่ือกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและส่ิงพิมพ์ 
หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  หมวดผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
ส่งมอบงานงวดท่ี 4
 - ศึกษาส ารวจมูลค่าการผลิต ปี 2558
หมวดผลิตภัณฑ์อโลหะ 
หมวดโลหะข้ันมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ
หมวดสินค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ
 - ประชุมน าเสนอรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์แก่เจ้าหน้าท่ีของส านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า
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4. การตลาดพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสินค้าเกษตร (Demand
 Driven)

 - ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน

 - รวมรวมทิศทางตลาด / ประชุมร่วมกับหน่วยงาน / จัดหา
แหล่งข้อมูล
 - จัดท าร่างยุทธศาสตร์

 - รับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์

 - เสนอ ผบ.

 - สัมมนาเผยแพร่ผลส าเร็จ

 - เผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือสู่กลุ่มเป้าหมาย

1.1 ด าเนินการจัดจ้างท่ีปรึกษา และ ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น

1.2 ศึกษาข้อมูล วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานในกลุ่ม
จังหวัดน าร่องใน 4 ภาค  4 คลัสเตอร์สินค้า

1.3 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือเก็บข้อมูลเชิง
ลึกใน 4 จังหวัด และ น าข้อมูลมาร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ ระหว่างกลุ่มจังหวัดของไทยและเพ่ือนบ้าน

1.4 คัดเลือกและประสานงานจัด workshop ระหว่างคู่ค้าในห่วง
โซ่มูลค่า CLMV-T และประเทศท่ีสาม พร้อมท้ังสร้างเว็บไซต์

1.5 น าตัวแทนผู้น าเข้ามาเย่ียมชมแหล่งผลิต เพ่ือถ่ายทอดข้อมูล
ความต้องการ/ความคิดเห็นต่อสินค้าของ CLMV-T
1.6 ประชุมเครือข่ายประชารัฐคร้ังท่ี 1 หารือทิศทางตลาดของ
สินค้าศักยภาพร่วม และก าหนด/แบ่งบทบาทในการยกระดับ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าของสินค้าศักยภาพร่วม
1.7 ติดตามผลักดันความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ

5. หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT

  5.1 จัดจ้างท าโครงการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าและประชารัฐเมืองคู่มิตรเพ่ือธุรกิจสู่สากล 
(Strategic Partnership for Sister Cities) (กษ)

กษ.

อบ.
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1.8 ประชุมเครือข่ายประชารัฐคร้ังท่ี 2 ร่วมกันวางแผนงานและ
กลไกสานต่อการด าเนินงานระยะยาว
1.9 ปรับปรุงร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขียน
รายงาน และ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
1.10 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้

1.11 จัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง

  5.2 จัดประชุม CLMVT Forum คร้ังท่ี 3

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการและแต่งต้ังคณะท างานก ากับการ
ด าเนินงานส าหรับการจัดงานประชุม CLMVT Forum คร้ังท่ี 3

 - ขออนุมัติ TOR, รายละเอียดค่าใช้จ่าย, แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 - จัดจ้างตามระเบียบโดยวิธีคัดเลือก
 - ท าสัญญาจ้าง/ลงนามในสัญญาจ้าง

 - ด าเนินการใน 3 ส่วน ดังน้ี

    - ด้านวิชาการ (สารัตถะ วิทยากร)

    - ด้านพิธีการ (เชิญผู้เข้าร่วมงาน)

    - ด้านประชาสัมพันธ์

 - จัดท ารายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน

 - ด าเนินการจัดงานตามแผนท่ีก าหนด

 - จัดท ารายงานสรุปรายงานผลการจัดงาน

 - รายงานผลต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 - รายงานผลการจัดงานต่อ ครม.
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       1) หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/ผู้ประกอบการระดับกลาง-
สูง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ

 - ขออนุมัติ TOR แต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้าง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 - จัดจ้างตามระเบียบโดยวิธีคัดเลือก

 - ท าสัญญาจ้าง/ลงนามในสัญญาจ้าง

 - จัดต้ังทีมงานและเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน

 - จัดท าแผนการด าเนินโครงการ 15 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - เตรียมงาน (ฝึกอบรม)

 - ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ

 - ด าเนินงานด้านวิชาการ เช่น จัดท าหลักสูตรการอบรม 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - รายงานความคืบหน้าโครงการ

 - ด าเนินการกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย 120 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - ติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการ 240 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฉบับท่ีผ่านการตรวจรับแล้ว

       2) หลักสูตร “การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิ
สติกส์ อย่างย่ังยืน รุ่นท่ี 2” (Sustainable Transport and 
Logistics Planning and Management  Phase 2)

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ

 - ขออนุมัติ TOR แต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้าง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 - จัดจ้างตามระเบียบโดยวิธีคัดเลือก

 - ท าสัญญาจ้าง/ลงนามในสัญญาจ้าง

 - จัดต้ังทีมงานและเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน

 - จัดท าแผนการด าเนินโครงการ 15 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - เตรียมงาน (ฝึกอบรม)

 - ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ

 - ด าเนินงานด้านวิชาการ เช่น จัดท าหลักสูตรการอบรม 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - รายงานความคืบหน้าโครงการ

  5.3 จัดการอบรม 3 หลักสูตร
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 - ด าเนินการกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย 120 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - ติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการ 240 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฉบับท่ีผ่านการตรวจรับแล้ว

       3) หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SMEs เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT” (SMEs to 
Start up and Scale Up)

 - ขออนุมัติด าเนินโครงการ

 - ขออนุมัติ TOR แต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้าง และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

 - จัดจ้างตามระเบียบโดยวิธีคัดเลือก

 - ท าสัญญาจ้าง/ลงนามในสัญญาจ้าง

 - จัดต้ังทีมงานและเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน

 - จัดท าแผนการด าเนินโครงการ 15 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - เตรียมงาน (ฝึกอบรม)

 - ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ

 - ด าเนินงานด้านวิชาการ เช่น จัดท าหลักสูตรการอบรม 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - รายงานความคืบหน้าโครงการ

 - ด าเนินการกิจกรรมฝึกอบรม และกิจกรรมสร้างรูปแบบทาง
การตลาดของธุรกิจ

120 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - ติดตามและรายงานผลการด าเนินโครงการ 240 วัน นับถัดจากวันลงนาม

 - จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฉบับท่ีผ่านการตรวจรับแล้ว

6. โครงการฐานข้อมูลบริการศักยภาพไทย
    6.1 โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจดิทัล

- เสนอขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR)
- ขออนุมัติการจัดจ้าง
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก 
  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- เชิญชวนท่ีปรึกษารับฟังค าช้ีแจงขอบเขตงานจ้าง

- เชิญท่ีปรึกษามาน าเสนอแนวทางการด าเนินงานและพิจารณา
คัดเลือก
- ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาท่ีได้รับคัดเลือก
- ท าสัญญาจ้างท่ีปรึกษา
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ด าเนินงานงวดท่ี 1 :
ท่ีปรึกษาศึกษา ทบทวน กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและศึกษาข้อมูลประเทศต้นแบบ
ด าเนินงานงวดท่ี 2 :
ท่ีปรึกษาเลือกและศึกษารายละเอียดของกฎหมายท่ีมีความส าคัญ
 ซ่ึงควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
การค้ายุคใหม่ของไทย

ด าเนินงานงวดท่ี 3 :
ท่ีปรึกษาจัดท าและส่งมอบรายงานข้ันสุดท้าย พร้อมข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

    6.2 โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับสาขาบริการรักษาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ 
(Healthcare and Wellness)
- เสนอขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR)
- ขออนุมัติการจัดจ้าง
- แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- เชิญชวนท่ีปรึกษารับฟังค าช้ีแจงขอบเขตงานจ้าง

- เชิญท่ีปรึกษามาน าเสนอแนวทางการด าเนินงานและพิจารณา
คัดเลือก
- ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาท่ีได้รับคัดเลือก
- ท าสัญญาจ้างท่ีปรึกษา
ด าเนินงานงวดท่ี 1 :
ท่ีปรึกษาศึกษา ทบทวน กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของแต่ละสาขาบริการและศึกษาข้อมูล
ประเทศต้นแบบ
ด าเนินงานงวดท่ี 2 :
ท่ีปรึกษาศึกษารายละเอียดของกฎหมายท่ีควรปรับปรุง/แก้ไข 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการลงทุนและการพัฒนาบริการศักยภาพ
ด าเนินงานงวดท่ี 3 :
ท่ีปรึกษาจัดท าและส่งมอบรายงานข้ันสุดท้าย พร้อมข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
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    6.3 โครงการการจัดท าฐานข้อมูลและสถิติการค้าบริการ
ศักยภาพ สาขาบริการสุขภาพ

 - ด าเนินการจัดท าขอบเขตการจ้างผู้เช่ียวชาญและนักวิจัยพร้อม
ขออนุมัติโครงการ ขอบเขตของงานรวมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการจ้าง
 - ผู้บริหารอนุมัติขอบเขตของงานพร้อมท้ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ

 - ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง
 - ก าหนดขอบเขตของธุรกิจบริการสุขภาพ
 - รวบรวมรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจบริการสุขภาพ

 - จัดประชุมหารือกับหน่วยงานท่ีเป็นแหล่งข้อมูล เพ่ือศึกษา
โครงสร้างข้อมูลด้านบริการสุขภาพ รวมท้ังความต้องการของ
ผู้ประกอบการเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ต่อยอด
 - ก าหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจบริการสุขภาพ

 - การปริทัศน์วรรณกรรม (งานวิจัยเชิงประจักษ์) ท่ีเก่ียวข้องกับ
ธุรกิจบริการสุขภาพ

 - ก าหนดร่างรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ภายใต้กรอบทาง
ทฤษฎีและการปริทัศน์วรรณกรรม โดยแยกตามหมวดหมู่ของ
ธุรกิจบริการสุขภาพ - จัดท ารายงานการศึกษาข้ันต้น (Inception Report) การจัดท า
ฐานข้อมูลและสถิติการค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการสุขภาพ

 - ศึกษาโครงสร้างของข้อมูลทุติยภูมิท่ีมีอยู่ในประเทศไทยใน
ปัจจุบัน รวมท้ังรูปแบบฐานข้อมูลและสถิติบริการจาก
ผู้ประกอบการแต่ละประเภท
 - ศึกษาโครงสร้างของข้อมูลทุติยภูมิท่ีมีอยู่ในต่างประเทศ เพ่ือใช้
ส าหรับก าหนดรูปแบบฐานข้อมูลและสถิติการค้าบริการท่ี
เหมาะสม (Fit) กับของประเทศไทย
  - ส ารวจความต้องการการใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
 - เปรียบเทียบโครงสร้างของข้อมูลทุติยภูมิท่ีมีอยู่ในประเทศไทย 
กับต่างประเทศ
 - รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้รูปแบบ
โครงสร้างฐานข้อมูลท่ีออกแบบไว้แล้ว
 - วิเคราะห์ช่องว่างในประเด็นการส ารวจ และจัดเก็บข้อมูล
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 - วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้  การสอบถามความคิดเห็นจาก
กลุ่มตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือปรับปรุงวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล

 - จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจัดท า
ฐานข้อมูลและสถิติการค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการสุขภาพ


