
 

                                                            สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 

กอง ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

สถานะ
โครงการ 

รายละเอียดการด าเนินการรายไตรมาส 

นข. 1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพของวิสำหกิจชุมชนเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกไทยในยุคหลังโควดิ 19 

1,650,000 1,350,000  ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
ลงพื้นที่ด าเนินกระบวนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว 
- ครั้งท่ี 1 วิสำหกิจชุมชนภำคกำรค้ำสินค้ำในภำคเหนือ วันท่ี 3-4 มี.ค. 65  
จ.เชียงรำย และ จ.พะเยำ จ ำนวน 6 กลุ่ม  
- ครั้งท่ี 2 วิสำหกิจชุมชนต้นแบบภำคบริกำรในภำคใต้ วันท่ี 10-11 มี.ค. 65  
จ.กระบี่ และ จ.นครศรีธรรมรำช จ ำนวน 5 กลุ่ม  
จัดกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบภาคสินค้า 
- ครั้งท่ี 1 วิสำหกิจชุมชนเกษตรผสมผสำนสู่กำรแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้ำวน้ ำจ ำ)   
วันท่ี 28 - 30 มี.ค. 65 จ.พะเยำ 

2 โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ธุรกิจบริกำร  (ฐำนข้อมูลกำรค้ำธรุกิจบริกำรโลจิสติกส์ 
ระยะที่ 2) 

4,962,000 4,920,000  - ที่ปรึกษำน ำเสนอแนวทำงกำรสังเครำะห์ข้อมูล เมื่อวันท่ี 15 ก.พ. 65 
- จัดประชุม Focus Group หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 25 ก.พ. 65   
- จัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 18 มี.ค. 65 
- ด ำเนินกำร Online Survey และจัดท ำสรุปผลฯแล้วเสร็จ โดยที่ปรึกษำน ำเสนอและ
หำรือร่ำงผลกำรออกแบบฐำนข้อมูลระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 65 และร่ำงกำร
ปรับปรุงฐำนข้อมูลระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65 

นร. 3 โครงกำร CLMVT Forum และผลตอบแทนทำงสังคม
จำกกำรลงทุน (SROI)   

1,100,000 1,052,200 

 

- ตรวจรับงำนงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 และเบิกจ่ำยเรยีบร้อยแล้ว 
- จัดท ำแบบส ำรวจควำมคดิเห็นจำกผู้เคยเข้ำร่วมงำน/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประชุม 
CLMVT Forum เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรสัมภำษณเ์ชิงลึก 
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ คำดว่ำจะแล้วเสรจ็ ในวันที่ 11 เม.ย. 65 

4 โครงกำรประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจ
กำรค้ำ ระยะที่ 3 

2,961,700 2,800,000 

 

- ที่ปรึกษำน ำเสนอแผนกำรด ำเนนิงำนโครงกำร เมื่อวันท่ี 5 ม.ค. 65 
- ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 และเบิกจ่ายเรยีบรอ้ยแล้ว 
- อยู่ระหว่างจัดสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบต้นแบบฯ และ
ขยายจ านวนผู้ใช้งานของระบบ TraceThai.com ด าเนินการจดัสมัมนาไปแล้ว 1 ครั้ง 
เมื่อวันท่ี 28 มี.ค. 65 จ.ขอนแก่น 

ดศ. 5 โครงกำรบรูณำกำรระบบดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ  
ระยะที่ 4 

1,442,000 1,300,000 

 

- ลงนำมสัญญำ เมื่อวันท่ี 9 ก.พ. 64 
- อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที่ 1 โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ำยได้  
ภำยในเดือน เม.ย. 65 

= ด าเนินการได้ตามแผนงาน 
= ล่าช้า (เฝ้าระวัง) เร่งรัด/ปรับแผนงาน 
= ล่าช้า (วิกฤต) กระทบต่อการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 



กอง ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

สถานะ
โครงการ 

รายละเอียดการด าเนินการรายไตรมาส 

ดศ. 6 โครงกำรพัฒนำเครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจกำรค้ำ 
 
 

27,261,800 
 

- 
 

 

 อยู่ระหว่างเสนอร่างขอบเขตงานจ้างส ารวจ จัดเก็บข้อมูล เพ่ือจัดท าดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า ครั้งท่ี 2 (เม.ย. - ก.ย. 65) 
การด าเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและสัมมนา 
- ประชุมระดมควำมคิดเห็นคณะกรรมกำรพัฒนำดัชนีฯ และกำรจัดแถลงข่ำวเงินเฟ้อเป็น  
ประจ ำทุกเดือนแล้วเสร็จ 
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร เพื่อยกระดับและพัฒนำ
เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจกำรค้ำ โดยด ำเนินกำรจัดประชุมและสัมมนำไปแล้ว 5 ครั้ง  
- โครงกำรอบรมเศรษฐมิติเพื่อวิเครำะห์เศรษฐกิจกำรค้ำ มีแผนจะด ำเนินกำรไตรมำส 4 

ศศ. 7 โครงกำรจดัซื้อข้อมูลส ำคญั  
- GTA 
- CEIC 
- Kompass 
- CAA 

12,547,900 
10,202,500 

946,308 
500,271 
898,821 

 
9,021,866 

946,000  

 
- เบิกจ่ำยแล้ว (25 ม.ค. 65) ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 
- ลงนำมสัญญำจ้ำง (22 ก.พ. 65) ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล 26 มี.ค. 65 – 25 มี.ค. 66 
- ขออนุมัติจัดซื้อ (21 ม.ีค. 65) คำดว่ำจะลงนำมสญัญำจ้ำง ภำยในเดือน เม.ย. 65 
- อยู่ระหว่ำงแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR/ จัดซื้อ/ ตรวจรบัพัสด ุ

8 โครงกำรจดัท ำระบบธรรมำภิบำลข้อมูลก ำหนด 
ชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set)  
และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระยะที่ 1 

3,252,400 3,000,000 

 

- ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (แผนกำรด ำเนินโครงกำร) เมื่อวันท่ี 10 มี.ค. 65 และเบิกจ่ำย
เรียบร้อยแล้ว  
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนงวดที่ 2 

9 โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 

550,000 520,000 

 

- ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (แผนกำรบริหำรโครงกำรของที่ปรึกษำ)  เมือ่วันท่ี 1 มี.ค. 65 
และเบิกจำ่ยเรียบร้อยแล้ว  
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนงวดที่ 2 

10 โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงเว็บไซต์ส ำนักงำนนโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

2,943,100 2,720,000 

 

- ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (รำยงำนแผนกำรด ำเนินโครงกำร) เมื่อวันท่ี 31 ม.ค. 65 และ
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำนงวดที่ 2 

11 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจ
กำรค้ำ ระยะที่ 5 

16,619,600 10,390,000  - ลงนำมสัญญำ เมื่อวันท่ี 30 มี.ค. 65 
- คำดว่ำจะตรวจรับงำนงวดที่ 1 ในเดือน ก.ค. 65 

12 โครงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจ
กำรค้ำของประเทศไทย (Economic Index 
Dashboard) 

  

 

- ด ำเนินกำรขออนุมัตดิ ำเนินโครงกำร และขออนุมตัิแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR  
ในเดือน มี.ค. 65 แล้วเสรจ็   
- คำดว่ำจะลงนำมสญัญำ ภำยในเดือนพฤษภำคม 65  

สล.  13 โครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์กำรค้ำด้ำนทักษะดิจิทลั
เพื่อมุ่งสู่กำรปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 4.0 

600,000 - 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นผู้น าองค์กรดิจทิัล 
- หลักสูตรพัฒนำด้ำนนวัตกรรม : อยู่ระหว่ำงอบรม 2 หลักสูตร (ToPCATS/ นบส.1) 
และรอประกำศผลคัดเลือก 1 หลกัสูตร (ปปร.26) 
 



กอง ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

สถานะ
โครงการ 

รายละเอียดการด าเนินการรายไตรมาส 

      - หลักสูตรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญด้ำนนวัตกรรม : อยู่ระหว่ำงอบรม 1 หลักสตูร  
(New Wave ก.พ.) 
- หลักสูตรเสริมสร้ำงทักษะกำรพฒันำสู่กำรเป็นผู้น ำ : อยู่ระหว่ำงอบรม 1 หลักสตูร 
(โครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์กำรค้ำ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาทักษะเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
- อยู่ระหว่ำงทบทวนหลักสตูร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะ 
- กิจกรรมพัฒนำควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ : ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ (Carbon Credit/ องค์กำร
เพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย/ น ำเข้ำข้อมูลดัชนีรำคำผูผ้ลติ ดัชนีรำคำส่งออก-น ำเข้ำ) 
- กิจกรรมพัฒนำควำมรู้ด้ำนดิจิทลั : ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ) 
- กิจกรรมพัฒนำทักษะเฉพำะทำงอื่น : ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 1 หลักสูตร (Trainer ก.พ.) 
อยู่ระหว่ำงอบรม 1 หลักสูตร (HR ก.พ.) และรอประกำศผลคัดเลือก 1 หลักสตูร  
(พัสดุ e-CPP กรมบัญชีกลำง)  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรเชิงรกุ 
และมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรดิจิทลั (Smart Ministry) 
- หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในขององค์กร  
: ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 1 หลักสูตร (ระบบกำรควบคมุภำยใน) 
- กิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจรติ : ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
2 หลักสูตร (กำรป้องกันกำรทุจรติ/ วิธียื่นบัญชีทรัพยส์ิน) 
- กิจกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนดำ้นคุณธรรมและจริยธรรม :อยู่ระหว่ำงทบทวนหลักสูตร 
(จัดอบรม กบข. แล้ว 1 ครั้ง) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารโน้มน้าว : อยู่ระหว่ำงทบทวนหลักสตูร 

 
 



ปงีบ 2565

ก.ย.-64
ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1.การจัดจ้างทีป่รึกษา

1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ พร้อมขออนุมัติกรรมกำรจดัท ำ TOR 1 ก.ย. 64

3 แต่งต้ังคณะกรรมกำรจดัจำ้งและคณะกรรมกำรตรวจรับ 15 ต.ค. 64

2 จดัท ำและขออนุมัติขอบเขตกำรจำ้ง (TOR) / รำคำกลำง 9 ต.ค. 64

4 ด ำเนินกำรจำ้ง (โดยวธิคัีดเลือก) / ลงนำมสัญญำจำ้งทีป่รึกษำ 24 ธ.ค. 64

2.ทีป่รึกษาด าเนินการตาม TOR

5 ทีป่รึกษำฯ จดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนโดยละเอยีดเสนอกรรมกำรตรวจรับ 21 ม.ค.65

337,500         

6

ด ำเนินกำรกระบวนกำรคัดเลือกวสิำหกจิชุมชนต้นแบบ :        ลงพืน้ที่

เกบ็รวมรวมข้อมูลวสิำหกจิชุมชนเป้ำหมำย  2 กลุ่ม (สินค้ำ 1 กลุ่ม และ

บริกำร 1 กลุ่ม) 

จ ำนวน 2 คร้ังๆ ละ 2 วนั 1 คืน

คร้ังที ่1                  

 3-4 ม.ีค.65

คร้ังที ่2                  

10-11 ม.ีค.65

 

7

จดักจิกรรมบ่มเพำะและพฒันำศักยภำพวสิำหกจิชุมชนต้นแบบทีไ่ด้รับ

กำรคัดเลือก 2 กลุ่ม (สินค้ำ 1 กลุ่ม และบริกำร 1 กลุ่ม) จ ำนวน 2 คร้ังๆ 

ละ 3 วนั 2 คืน

 คร้ังที ่1 (กลุ่มสินค้ำ)        

    28-30 ม.ีค.65

8

ลงพืน้ทีติ่ดตำมควำมคืบหน้ำกจิกรรมบ่มเพำะและพฒันำวสิำหกจิชุมชน

ต้นแบบ 2 กลุ่ม (สินค้ำ 1 กลุ่ม และบริกำร 1 กลุ่ม) จ ำนวน 2 คร้ังๆ ละ 3

 วนั 2 คืน

13
จดัสัมมนำเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนระหวำ่งหน่วยงำนส่วนกลำง และ

หำรือแนวทำงสนับสนุนเชิงนโยบำย เพือ่พฒันำศักยภำพวสิำหกจิชุมชน

         607,500

14
จดัท ำรำยงำนกำรถอดบทเรียนกจิกรรมกำรบ่มเพำะและพฒันำวสิำหกจิ

ชุมชนต้นแบบทัง้ 2 กลุ่ม

405000

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (บำท) 1,350,000      

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (%) 100%

Action Plan โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทยในยคุหลังโควิด 19 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุม่พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า

  งบประมำณรวม 1,650,000 บำท (หนึง่ล้ำนหกแสนหำ้หมืน่บำทถ้วน) (วงเงินท าสัญญา 1,350,000 บาท)

กิจกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม งปม.
ด าเนินการเสร็จเมือ่...

(กรณีบรรลุตามแผน)

สถานะ/ปัญหา

(กรณีไม่บรรลุ

ตามแผน)

ตรวจรับงานงวดที ่2 (45%)

ตรวจรับงานงวดที ่1 (25 %) (รายงานตรวจรับ วันที ่9 กพ.65 และเบกิจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

ตรวจรับงานงวดที ่3 งวดสุดทา้ย (30%)

0% 25% 45% 30%

0 337,500 607,500 405,000



ปงีบ 2565

ก.ย.-64
ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65กิจกรรม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม งปม.
ด าเนินการเสร็จเมือ่...

(กรณีบรรลุตามแผน)

สถานะ/ปัญหา

(กรณีไม่บรรลุ

ตามแผน)

ตวัชี้วัด / ผลงาน

1. เชิงปรมิาณ

1.1 มีต้นแบบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกจิของวิสำหกจิชุมชน จ ำนวน  2 กลุ่ม 

(ภำคกำรค้ำ 1 กลุ่ม และบริกำร จ ำนวน 1 กลุ่ม) พร้อมถ่ำยทอดผ่ำนกำรเล่ำเร่ืองใน

รูปแบบคลิปวีดีโอจ ำนวน 2 คลิป

1.2 มีรำยงำนกำรถอดบทเรียนกำรพัฒนำวิสำหกจิชุมชนต้นแบบ 1 ฉบับ ซ่ึงมี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพือ่กำรพัฒนำศักยภำพวิสำหกจิชุมชนทั้งภำคกำรค้ำและ

บริกำร ที่ส่งผลต่อกำรยกระดับเศรษฐกจิฐำนรำกไทยในยคุหลังโควิด 19 เสนอต่อ

ผู้บริหำรกระทรวงพำณิชย ์ 

2. เชิงคุณภาพ

2.1 มีข้อเสนอแนะ/แนวทำง/แบบจ ำลอง/นวัตกรรม ที่สำมำรถมอบให้กลุ่มวิสำหกจิ

ชุมชนอืน่ ๆ ทั้งภำคกำรค้ำและบริกำรน ำไปประยกุต์ใช้กบักลุ่มได้

2.2 ส ำนักงำนนโยบำยและยทุธศำสตร์มีเครือข่ำยพันธมิตรทำงกำรค้ำที่มีกำรบูรณำ

กำรงำนร่วมกนัในระดับพืน้ที่ เพือ่กำรขับเคล่ือนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรค้ำให้

สัมฤทธิ์ผล

ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2565

 -  จดักจิกรรมบ่มเพำะและพัฒนำศักยภำพวิสำหกจิชุมชน

ต้นแบบภำคสินค้ำที่ได้รับกำรคัดเลือก (วิสำหกจิชุมชน

เกษตรผสมผสำนสู่กำรแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้ำวน้ ำจ ำ)) 

คร้ังที่ 1  วันที่ 28-30 มีนำคม 2565 ณ จงัหวัดพะเยำ โดย

จดัอบรมเชิงปฎิบัติกำร (Workshop) ให้ควำมรู้ เพือ่พัฒนำ

ศักยภำพของวิสำหกจิชุมชน อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพ

กระบวนกำรผลิต (Processing) กำรพัฒนำบรรจภุัณฑ์ 

(Packaging) กำรสร้ำงเร่ืองรำว (Storytelling) กำรสร้ำงแบ

รนด์ (Branding) กำรจดัท ำระบบสต๊อกสินค้ำ (Stock) กำร

จดัท ำบัญชี (Financing) และกำรจดัจ ำหน่ำยโดยเฉพำะ

รูปแบบ E-commerce รวมถึงกำรท ำกำรตลำด เป็นต้น ซ่ึง

เป็นกำรพัฒนำต้ังแต่ ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ ที่ตอบสนอง

ต่อพฤติกรรมตลำดและวิถีชีวิตยคุใหม่

ผลงาน

- ตรวจรบังานงวดที ่1 (25 %) (รายงานตรวจรบั วันที ่

9 กพ.65 และเบิกจา่ยเรยีบรอ้ยแล้ว)

- ลงพ้ืนทีด่ าเนินกระบวนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน

ตน้แบบ 2 ครั้ง

ครั้งที ่1 วิสำหกจิชุมชนภำคกำรค้ำสินค้ำในภำคเหนือ วันที่

 3-4 มีนำคม 2565 ณ  เชียงรำย และพะเยำ จ ำนวน 6 

กลุ่ม และลงพืน้ที่ด ำเนินกระบวนกำร

ครั้งที ่2 วิสำหกจิชุมชนต้นแบบภำคบริกำรในภำคใต้ วันที่ 

10-11 มีนำคม 2565 ณ จงัหวัดกระบี่ และ

นครศรีธรรมรำช จ ำนวน 5 กลุ่ม เพือ่สัมภำษณ์ แนว

ทำงกำรด ำเนินงำนของวิสำหกจิชุมชนในปัจจบุัน เป้ำหมำย

กำรพัฒนำ ปัญหำกำรด ำเนินงำน รวมถึงควำมต้องกำรกำร

ช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ 

ผลงาน

ด ำเนินกำรขออนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ พร้อม

ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมกำรจดัท ำ TOR  

จดัท ำและขออนุมัติขอบเขตกำรจำ้ง (TOR) /

 รำคำกลำง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจดัจำ้ง

และคณะกรรมกำรตรวจรับ และด ำเนินกำร

จำ้ง (โดยวธิคัีดเลือก) ลงนำมสัญญำจำ้งที่

ปรึกษำฯ วนัที ่24 ธนัวำคม 2564 (วงเงิน 

1,350,000 บำท)



ด ำเนินกำรเสร็จเมือ่...... สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไมบ่รรลุดำมแผน) 1-ต.ค. 1-พ.ย. 1-ธ.ค. 1-ม.ค. 1-ก.พ. 1-มี.ค. 1-เม.ย. 1-พ.ค. 1-มิ.ย. 1-ก.ค. 1-ส.ค. 1-ก.ย.

1 ขออนมุัติด ำเนนิโครงกำรฯ แต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, รำคำกลำง, จัดจ้ำง 

และตรวจรับ

อนมุัติเมื่อ 6 ก.ย. 64

2 จัดท ำและขออนมุัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) ก ำหนดรำคำกลำง อนมุัติเมื่อ 20 ก.ย. 64

3 ด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนกำรจ้ำง (โดยวธิเีจำะจง) และท ำสัญญำจ้ำง 4,920,000 บำท 

(ส่ีล้ำนเก้ำแสนหกหมื่นสองพนับำทถ้วน)

ลงนำม 19 พ.ย. 64

4 ผู้รับจ้ำงด ำเนนิกำรตำม TOR 20 พ.ย. 64

5 จัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำนโครงกำร 3 ธ.ค. 64

6 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (30%) TOR 4 ธ.ค. 64 / รำยงำน

ตรวจรับพัสด ุครัง้ที่ 1 22 

ธ.ค. 64 1,476,000

7 ศึกษำค้นควำ้ข้อมูล แนวทำง วธิกีำร และเคร่ืองมือ ในกำรจัดเก็บข้อมูล และ

เชื่อมโยงฐำนข้อมูล

ศึกษำแล้วเสร็จและทีป่รึกษำ

น ำเสนอ แนวทำงกำร

สังเครำะหข์้อมูลเมื่อวนัที ่15 

ก.พ. 2565

8 รวบรวมข้อมูล จัดประชุมหำรือ แลกเปล่ียนควำมคิดเหน็กับหนว่ยงำนทีเ่กี่ยวข้อง  - จัดประชุม Focus Group 

จำกหนว่ยงำนทีเ่กี่ยวข้อง แล้ว

เสร็จจ ำนวน 8 คร้ัง กวำ่ 15 

หนว่ยงำน แล้วเสร็จเมื่อวนัที ่

25 ก.พ. 2565  

 - จัดประชุมร่วมกับหนว่ยงำน

เจ้ำของข้อมูล เพิม่เติมกวำ่ 11

 หนว่ยงำน แล้วเสร็จเมื่อวนัที่

 18 มี.ค. 2565

9 พฒันำแบบส ำรวจ เก็บข้อมูล และวเิครำะห ์กำรใช้งำนของฐำนข้อมูลในรูปแบบ 

Online Survey

ด ำเนนิกำร Online Survey 

ไปยังหนว่ยงำนทีเ่กี่ยวข้องกวำ่

 75 หนว่ยงำน (ส้ินสุดเมื่อ

วนัที ่18 ก.พ. 2565)

10 จัดท ำสรุปผลควำมต้องกำรระบบฐำนข้อมูล จำกกำรประชุม กำรเข้ำพบหำรือ/

สัมภำษณ์/เก็บข้อมูล กับหนว่ยงำนทีเ่กี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ควำมเหน็จำก Online Survey

สรุปผลฯ แล้วเสร็จและควำม

พร้อมของข้อมูล โดยปรึกษำ

น ำเสนอ เมื่อวนัที ่22 มี.ค. 

2565

11 พฒันำโครงสร้ำงฐำนข้อมูลระยะที ่2  - ทีป่รึกษำน ำเสนอและ

หำรือร่ำงผลกำรออกแบบ

ฐำนข้อมูลระยะที ่2 เมื่อวนัที ่

24 มี.ค. 2565 และร่ำงกำร

ปรับปรุงฐำนข้อมูลระยะที ่1 

เมื่อวนัที ่30 มี.ค. 2565

Action Plan ปงีบประมำณ 2565 กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ

โครงกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำธรุกิจบริกำร ระยะที ่2 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

  งบประมำณรวม วงเงิน 4,962,000 บำท (ส่ีล้ำนเก้ำแสนหกหมื่นสองพนับำทถ้วน)

กิจกรรม ก.ย. 64
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.



ด ำเนินกำรเสร็จเมือ่...... สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไมบ่รรลุดำมแผน) 1-ต.ค. 1-พ.ย. 1-ธ.ค. 1-ม.ค. 1-ก.พ. 1-มี.ค. 1-เม.ย. 1-พ.ค. 1-มิ.ย. 1-ก.ค. 1-ส.ค. 1-ก.ย.
กิจกรรม ก.ย. 64

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
รวม งปม.

12 จัดท ำต้นแบบรำยงำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำบริกำร

13 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (45%) 2,214,000

11 จัดท ำเอกสำรคู่มือแนะน ำกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอย่ำงละเอียด

12 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเจ้ำหนำ้ที ่สนค. และหนว่ยงำนใน พณ.

14 จัดกำรประชุมเผยแพร่ผลกำรศึกษำของโครงกำรฯ

15 จัดท ำเล่มรำยงำนฉบบัสมบรูณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร

16 ตรวจรับงานงวดที่ 3 (25%) 1,230,000

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดือน (บำท) 0 0 1,476,000 0 0 0 0   2,214,000 0 0 0   1,230,000

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 4,920,000      

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%)

ตวัชีว้ัด / ผลงำน 1. อนมุัติ TOR เมื่อ 20

 กันยำยน 2564

2. ฝ่ำยพสัดุบนัทกึข้อมูล

ใน e-GP รำยงำนขอซ้ือ

ขอจ้ำง แต่งต้ัง

กรรมกำรจัดจ้ำง/ตรวจ

รับ (22 ก.ย. 64)

3. ผอ.สนค.อนมุัติ

รำยงำนขอซ้ือขอจ้ำง 

(27 ก.ย. 64)

หมำยเหตุ

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

2. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

 - ทีป่รึกษำน ำเสนอและ

หำรือร่ำงผลกำรออกแบบ

ฐำนข้อมูลระยะที ่2 เมื่อวนัที ่

24 มี.ค. 2565 และร่ำงกำร

ปรับปรุงฐำนข้อมูลระยะที ่1 

เมื่อวนัที ่30 มี.ค. 2565

1. เร่ิมด ำเนนิกระบวนกำรจัด

จ้ำงแบบวธิเีฉพำะเจำะจง

2.กำรจัดจ้ำงแล้วเสร็จ  

กำรด ำเนนิกำรครอบคลุมตำม 

TOR และเปน็ไปตำมระเบยีบ

พสัดุฯ

3. มีแนวทำงและวธิกีำร

ด ำเนนิกำรโดยละเอียด 

ครอบคลุมแผนกำรด ำเนนิ

กิจกรรมพร้อมกรอบระยะเวลำ 

และสำมำรถตรวจรับงำนงวดที ่1

 ได้

1. มีกำรพฒันำฐำนข้อมูลจำกระยะที่

 1 โดยประกอบไปด้วยข้อมูลและ

สถิติกำรค้ำโลจิสติกส์ ทัง้เชิงปริมำณ

และคุณภำพ และพฒันำโครงสร้ำง

ข้อมูลใหส้อดคล้องกับฐำนข้อมูล

ปลำยทำง

2. มีกำรประชุมหำรือกับทัง้ภำครัฐ 

ภำคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้อง พร้อมจัดท ำแบบส ำรวจ

ควำมเหน็ Online Survey เพือ่

ส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนข้อมูล และ

หำรือเกี่ยวกับข้อมูลทีแ่ต่ละ

หนว่ยงำนมีอยู ่รวมทัง้แนวทำงในกำร

เชื่อมโยงฐำนข้อมูลจำกแต่ละ

หนว่ยงำน ซ่ึงสำมำรถน ำมำวำง

แผนกำรพฒันำฐำนข้อมูลของ

โครงกำรฯ ระยะที ่2 ได้อย่ำงมี

ประสิทธภิำพ

1. มีกำรจัดท ำร่ำงต้นแบบกำร

แสดงผล Dashboard ของระบบ

รำยงำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ

กำรค้ำบริกำร และร่ำงโครงสร้ำง

ฐำนข้อมูล 

2. มีกำรประชุมหำรือกับส่วนได้

ส่วนเสีย เพือ่ปรับปรุงร่ำงต้นแบบ

ใหเ้หมำะสมกับกำรใช้งำน 

3. มีกำรด ำเนนิกำรครบถ้วนตำม

กรอบระยะเวลำเวลำ และ

สำมำรถตรวจรับงำนงวดที ่2 ได้

1. จัดท ำ/พฒันำเปน็ Dashboard

 ทีส่มบรูณ์ และกำรน ำเข้ำข้อมูล

ในฐำนข้อมูลจริง

2. มีกำรอบรมเผยแพร่ควำมรู้

ใหก้ับเจ้ำหนำ้ทีก่ระทรวงพำณิชย์

 และผู้สนใจ และจัดงำนเพือ่

ประชำสัมพนัธก์ำรใช้งำนระบบฯ

3.  สำมำรถด ำเนนิกิจกรรม

ทัง้หมดของโครงกำรฯ ได้อย่ำง

ครบถ้วน และมีกำรเบกิจ่ำย

งบประมำณครบถ้วน 100%

                        1,476,000                                        -                           2,214,000                         1,230,000

30                                        -                                     45                                   25

สถานะปัจจบุนั 



ด ำเนินกำรเสร็จเมือ่ สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไมบ่รรลุตำมแผน) ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1 ขออนมุัติด ำเนนิโครงกำรฯ แต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, จัดจ้ำง 

และตรวจรับ

ผอ. สนค. อนมุัติขอด ำเนนิโครงกำรฯ เมื่อวนัที ่20 กันยำยน 

2564 โดยมีค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรฯ ลงวนัที ่7 ตุลำคม 

2564 และค ำส่ังแก้ไขรำยชื่อคณะกรรมกำรฯ ลงวนัที ่25 

ตุลำคม 2564
0

2 จัดท ำและขออนมุัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) ก ำหนดรำคำกลำง ผอ.สนค. เหน็ชอบ TOR และรำคำกลำง เมื่อวนัที ่5 ตุลำคม 

2564 0

3 ด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนกำรจ้ำงทีป่รึกษำ (โดยวธิเีฉพำะเจำะจง) และ

ท ำสัญญำจ้ำง

ด ำเนนิกำรจัดจ้ำงทีป่รึกษำและท ำสัญญำจ้ำง เมื่อวนัที ่27 

ธนัวำคม 2564 0

4 ทีป่รึกษำด ำเนนิกำรตำม TOR 0

5 ประชุมน ำเสนอแผนกำรด ำเนนิโครงกำรฯ      

6 ส่งงำนงวดที ่1 ภำยใน 45 วนั  (40%) ทีป่รึกษำส่งงำนงวดที ่1 เมื่อวนัที ่9 กุมภำพนัธ ์2565 โดย

คณะกรรมกำรตรวจรับฯ มีมติตรวจรับรำยงำนขัน้ต้นฉบบั

ปรับปรุงคร้ังที ่2 และอนมุัติเบกิจ่ำยเงินเมื่อวนัที ่9 มีนำคม 

2565

      420,880

7 จัดท ำแบบส ำวจควำมเหน็/ควำมพงึพอใจ/ประโยชนท์ีไ่ด้รับ จำกผู้เคย

เข้ำร่วมงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประชุม CLMVT Forum 

และกำรด ำเนนิงำนต่อเนือ่ง

8 สัมภำษณ์เชิงลึก ระดมควำมเหน็จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประชุม 

 CLMVT Forum และกำรด ำเนนิงำนต่อเนือ่ง

9 จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ

10 ส่งงำนงวดที ่2 ภำยใน 105 วนั (30%) 315,660      

11 จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำ

12 ส่งงำนงวดที ่3 ภำยใน 150 วนั  (30%) 315,660      

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยงวดงำน (บำท)     420,880     315,660     315,660 1,052,200    

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยงวดงำน (%) 40            30             30 100            

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)              -   1,052,200    

ตวัชีว้ัด / ผลงำน

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

รำยงำนควำมกำ้วหน้ำผลกำรจดัท ำแบบส ำรวจ

ควำมเหน็และแผนกำรส ำรวจและรวบรวมข้อมูล/

ควำมเหน็ในประเทศและต่ำงประเทศ

 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำรโครงกำรได้รับกำรอนุมัติและจดัท ำขอบเขตงำน

จำ้ง (TOR) ก ำหนดรำคำกลำง และจดัจำ้งแล้วเสร็จ

                                       420,880                                       631,320

Action Plan ปงีบประมำณ 2565 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

โครงกำร CLMVT Forum และผลตอบแทนทำงสังคมจำกกำรลงทนุ (Social Return on Investment: SROI) 

  งบประมำณรวม 1,100,000 บำท (หนึง่ล้ำนหนึง่แสนบำทถ้วน) (วงเงินท ำสัญญำ 1,052,200 บำท)

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

 

 

 

 



ด ำเนินกำรเสร็จเมือ่ สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไมบ่รรลุตำมแผน) ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1 ขออนมุัติด ำเนนิโครงกำรฯ แต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, จัด

จ้ำง และตรวจรับ

21 ก.ย. 64 อนมุัติด ำเนนิโครงกำรฯ

27 ก.ย. 64 แต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR 0

2 จัดท ำและขออนมุัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) ก ำหนดรำคำกลำง 18 ต.ค. 64 อนมุัติ TOR

20 ต.ค. 64 แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนนิงำนจ้ำงที่

ปรึกษำโดยวธิเีฉพำะเจำะจง และคณะกรรมกำรตรวจ

รับพสัดุในงำนทีป่รึกษำฯ
0

3 ด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนกำรจ้ำงทีป่รึกษำ (โดยวธิเีฉพำะเจำะจง) 

และท ำสัญญำจ้ำง

26 พ.ย. 64 ด ำเนนิงำนจ้ำงทีป่รึกษำ

14 ธ.ค. 64 ลงนำมในสัญญำจ้ำง 0

4 ทีป่รึกษำด ำเนนิกำรตำม TOR 15 ธ.ค.64 - 11 ส.ค. 65 0

5 ประชุมน ำเสนอแผนกำรด ำเนนิโครงกำรฯ 5 ม.ค. 65       0

9 ส่งงำนงวดที ่1 (20%) 13 ม.ค. 65 ทีป่รึกษำส่งงำนงวดที ่1

19 ม.ค. 65 คกก.ตรวจรับฯ ประชุมพจิำรณำรำยงำน

ขัน้ต้น และตรวจรับงำนงวดที ่1

24 ม.ค. 65 คกก.ตรวจรับฯ รำยงำนผลกำรตรวจรับ

งำนงวดที ่1

   560,000

10 จัดสัมมนำและฝึกอบรม เพือ่เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ

ต้นแบบฯ แสวงหำควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต่อ

ยอดขยำยจ ำนวนผู้ใช้งำนของระบบ TraceThai.com

17 มี.ค. - 27 พ.ค. 65 17 ก.พ. 65 ประชุมพจิำรณำก ำหนดกำรสัมมนำและ

อบรมในส่วนภมูิภำค

17 มี.ค. 65 ประชุมเตรียมกำรสัมมนำและอบรมในส่วน

ภมูิภำค

28 มี.ค. 65 สัมมนำคร้ังที ่1 ณ จังหวดัขอนแก่น
0

15 จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำและรับฟงัควำมคิดเหน็ร่วมจำก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 0

17 ส่งงำนงวดที ่2 (80%) ######

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยงวดงำน (บำท) ######

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยงวดงำน (%) 100        

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) ######

ตวัชีว้ัด / ผลงำน

หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

                    560,000

                           20

                    560,000

                                                                                                  2,240,000

                                                                                                            80

                                                                                                  2,240,000

โครงกำรได้รับกำรอนุมัติและ

จดัท ำขอบเขตงำนจำ้ง (TOR) 

ก ำหนดรำคำกลำง และจดัจำ้ง

แล้วเสร็จ

ผลกำรขยำยฐำนผู้ใช้งำนระบบ และรำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร แผนกำรด ำเนินงำน และผลกำร

สัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เกีย่วกบั

ระบบฯ

Action Plan ปงีบประมำณ 2565 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ

โครงกำรประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที ่3 ประจ ำปงีบประมำณ 2565

  งบประมำณรวม 2,961,700 บำท (สองล้ำนเก้ำแสนหกหมื่นหนึง่พนัเจ็ดร้อยบำทถ้วน)

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

 

 



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ...... สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไม่บรรลุตำมแผน) ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1 ขออนุมัติโครงกำร อนุมัติเมื่อวันที่ 3 ก.ย.64

2 จดัท ำรำ่งขอบเขตงำน ตำมบันทึกที่ 1105/1434 ลว. 23 

ก.ย.64

3 สรรหำผู้รบัจำ้ง  - ยกเลิกกำรจดัจำ้งรอบที่ 1 โดยวิธี

 e-bidding พ.ย.64 เน่ืองจำก มีผู้

ยืน่ 1 รำย 

 - ยกเลิกกำรจดัจำ้งรอบที่ 2 โดยวิธี

 e-bidding ธ.ค.64 เน่ืองจำกไม่มีผู้

ยืน่

 - จดัจำ้งรอบที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 

จะประชุมพิจำรณำผลในวันที่ 13 

ม.ค.65

4 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล พิจำรณำผล 17 ม.ค.65

5 สรปุผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ รำยงำนผล 17 ม.ค.65

6 ลงนำมในสัญญำ สัญญำเลขที่ 15/2565 ลว.9 ก.พ.65

 วงเงนิ 1,300,000 บ.

7 ตรวจรบังำนงวดที่ 1 ผู้รบัจำ้งส่งมอบงำนงวดที่ 1 วันที่ 23

 ม.ีค.65 และกรรมกำรตรวจรบั

ด ำเนินกำรตรวจรบังำน 25 ม.ีค.65

260,000.00      

8 ตรวจรบังำนงวดที่ 2

9 ตรวจรบังำนงวดที่ 3

10 ตรวจรบังำนงวดที่ 4

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยเดือน (บำท)            -              -              -              -              -         260,000.00

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (บำท)

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (%)

ตัวชี้วัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

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

2. ก ำหนดกำร วงเงนิงบประมำณ และแผนกำรเบิกจำ่ยอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้

 Action Plan ปี 2565 กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรบูรณำกำรระบบดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที ่4 ประจ ำปี งบประมำณ 2565

  งบประมำณรวม 1,442,000 บำท  (หน่ึงล้ำนสี่แสนสี่หมืน่สองพันบำทถ้วน) 

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.

                                              -                                               260,000

0.00% 0.95%

ผลงำน: ได้แผนกำรด ำเนินงำนโดยละเอียด 

และรำยงำนผลกำรออกแบบและจดัท ำ

แนวคิด (Conceptual Design)

ผลงำน: ผลงำน:ผลงำน: ได้ประเด็น/เน้ือหำส ำคัญ เพ่ือ

จดัท ำรำ่งขอบเขต TOR เพ่ือกำรจดัจำ้ง



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ...... สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไม่บรรลุตำมแผน) ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1 ขออนุมัติโครงกำร อนุมัติเมื่อวันที่ 3 ก.ย.64

2 จดัท ำรำ่งขอบเขตงำน ตำมบันทึกที่ 1105/1434 ลว. 23 

ก.ย.64

3 สรรหำผู้รบัจำ้ง  - ยกเลิกกำรจดัจำ้งรอบที่ 1 โดยวิธี

 e-bidding พ.ย.64 เน่ืองจำก มีผู้

ยืน่ 1 รำย 

 - ยกเลิกกำรจดัจำ้งรอบที่ 2 โดยวิธี

 e-bidding ธ.ค.64 เน่ืองจำกไม่มีผู้

ยืน่

 - จดัจำ้งรอบที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 

จะประชุมพิจำรณำผลในวันที่ 13 

ม.ค.65

4 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล พิจำรณำผล 17 ม.ค.65

5 สรปุผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ รำยงำนผล 17 ม.ค.65

6 ลงนำมในสัญญำ สัญญำเลขที่ 15/2565 ลว.9 ก.พ.65

 วงเงนิ 1,300,000 บ.

7 ตรวจรบังำนงวดที่ 1 ผู้รบัจำ้งส่งมอบงำนงวดที่ 1 วันที่ 23

 ม.ีค.65 และกรรมกำรตรวจรบั

ด ำเนินกำรตรวจรบังำน 25 ม.ีค.65

260,000.00      

8 ตรวจรบังำนงวดที่ 2

9 ตรวจรบังำนงวดที่ 3

10 ตรวจรบังำนงวดที่ 4

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยเดือน (บำท)            -              -              -              -              -         260,000.00

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (บำท)

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (%)

ตัวชี้วัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

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

2. ก ำหนดกำร วงเงนิงบประมำณ และแผนกำรเบิกจำ่ยอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้

                                              -                                               260,000

0.00% 0.95%

ผลงำน: ได้แผนกำรด ำเนินงำนโดยละเอียด 

และรำยงำนผลกำรออกแบบและจดัท ำ

แนวคิด (Conceptual Design)

ผลงำน: ผลงำน:ผลงำน: ได้ประเด็น/เน้ือหำส ำคัญ เพ่ือ

จดัท ำรำ่งขอบเขต TOR เพ่ือกำรจดัจำ้ง

 Action Plan ปี 2565 กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรบูรณำกำรระบบดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที ่4 ประจ ำปี งบประมำณ 2565

  งบประมำณรวม 1,442,000 บำท  (หน่ึงล้ำนสี่แสนสี่หมืน่สองพันบำทถ้วน) 

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.



ด ำเนินกำรเสรจ็เมือ่...... สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณบีรรลุตำมแผน) (กรณไีม่บรรลุตำมแผน) ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1 จำ้งส ำรวจ จดัเก็บข้อมูล เพ่ือจดัท ำดชันี

เศรษฐกิจกำรค้ำ ครัง้ที ่1 (ต.ค.64 - ม.ีค.65)

อนุมัตกิำรด ำเนินกำรจำ้งตำมหนังสือที ่

1105/1513 ลว.4 ต.ค.64

2,229,900.00     2,229,900.00     2,229,900.00     2,229,900.00     2,229,900.00     2,229,900.00     

2 จำ้งส ำรวจ จดัเก็บข้อมูล เพ่ือจดัท ำดชันี
เศรษฐกิจกำรค้ำ ครัง้ที ่2 (เม.ย. - ก.ย. 65)

อยูร่ะหวำ่งเสนอรำ่งขอบเขตงำนจำ้งฯ

3 พัฒนำและปรบัปรงุแหล่งจดัเก็บข้อมูลและ
รำยกำรสินค้ำ ส ำหรบักำรจดัท ำดชันี
เศรษฐกิจกำรค้ำ

อนุมัตแิผนกิจกรรมพัฒนำฯ ไตรมำส 1 ตำม
หนังสือ ที ่1105/1623 ลว.27 ต.ค.64

1,720.00           1,960.00           49,384.00          35,880.00          

4 กำรฝึกอบรมและสัมมนำ 5,955.00           700.00              2,450.00           700.00              700.00              1,400.00           

4.1 ประชุมระดมควำมคิดเหน็ (คกก.พัฒนำ
ดชันีฯ) และกำรจดัแถลงข่ำว

แถลงข่ำวเงนิเฟ้อประจ ำเดอืน 5,955.00           700.00              2,450.00           700.00              700.00              1,400.00           

4.2 โครงกำรอบรมเศรษฐมิตเิพ่ือวเิครำะห์
เศรษฐกิจกำรค้ำ

มีแผนจะด ำเนินกำรไตรมำส 4

4.3 โครงกำรเสรมิสรำ้งศักยภำพบคุลำกร 
เพ่ือยกระดบัและพัฒนำเครือ่งชีว้ดัเศรษฐกิจ
กำรค้ำ

ด ำเนินกำรไปแล้วทัง้หมด 5 ครัง้ ตำมหวัข้อดงัน้ี
 1) กำรสรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจถึงภำรกิจของ
องค์กร เมือ่วนัที ่25 พ.ย. 64 2) ควำมส ำคัญ
และกำรจดัท ำเครือ่งชีว้ดัเศรษฐกิจกำรค้ำ ครัง้ที ่
1 :วนัที ่24 ม.ค. 65 ครัง้ที ่2 :วนัที ่22 ธ.ค. 64 
และครัง้ที ่3 :วนัที ่23 ธ.ค. 64 และ 4) จดั
ประชุมแลกเปลีย่นควำมคิดเหน็ฯ กับสภำผู้ส่ง

สินค้ำทำงเรอืแหง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่17 ม.ีค.
65 

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยเดอืน (บำท)      2,235,855.00      2,232,320.00      2,234,310.00      2,279,284.00

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยไตรมำส (บำท)

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยไตรมำส (%)

ตวัชีว้ดั / ผลงำน

หมำยเหตุ

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

2. ก ำหนดกำร วงเงนิงบประมำณ และแผนกำรเบกิจำ่ยอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้

                                                             6,702,485

24.59%

ผลงำน: ผลงำน: ผลงำน:ผลงำน: เครือ่งชีว้ดัเศรษฐกิจกำรค้ำ ไดร้บักำรพัฒนำและ
ปรบัปรงุใหม้ีควำมทนัสมัย ถูกตอ้งแม่นย ำตำมมำตรฐำนสำกล

 Action Plan ปี 2565 กองดชันีเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรพัฒนำเครื่องชีว้ดัเศรษฐกิจกำรค้ำ ประจ ำปี งบประมำณ 2565

  งบประมำณรวม 27,261,800 บำท  (ยีส่บิเจด็ลำ้นสองแสนหกหมืน่หน่ึงพันแปดร้อยบำทถ้วน) 

กิจกรรม
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.



ด ำเนินกำรเสรจ็เมือ่...... สถำนะ/ปญัหำ 

(กรณบีรรลุดำมแผน) (กรณไีมบ่รรลุดำมแผน) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ซ้ือขอ้มลู Global Trade Atlas (GTA)

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 25 ส.ค. 64

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

11 พ.ย. 64

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR 16 พ.ย. 64

 - ประสำนกำรจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออนุมัติจัดซ้ือ 3 ธ.ค. 64

 - จัดท ำสัญญำจ้ำง 7 ธ.ค. 64

 - อบรมกำรใช้ข้อมูล 15 มี.ค. 65

 - จ่ำยเงิน 25 ม.ค. 65

ภำยใน 30 วัน นับจำกเปดิใชง้ำนขอ้มลู

 - ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 65

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูล & ครบตำมก ำหนดสัญญำซ้ือ)

2 ซ้ือขอ้มลู CEIC Data

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 25 ส.ค. 64

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

28 ธ.ค. 65

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR 13 ม.ค. 65

 - ประสำนกำรจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออนุมัติจัดซ้ือ 17 ก.พ. 65

 - จัดท ำสัญญำจ้ำง 22 ก.พ. 65

 - อบรมกำรใช้ข้อมูล ยังไม่ก ำหนด

 - จ่ำยเงิน เร่ิมกระบวนกำรตรวจรับได้หลังเปดิกำรใช้งำน
ภำยใน 30 วัน นับจำกเปดิใชง้ำนขอ้มลู

 - ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล 26 มี.ค. 65 - 25 มี.ค 66

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูล & ครบตำมก ำหนดสัญญำซ้ือ)

3 ซ้ือขอ้มลู Kompass

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 25 ส.ค. 64

 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

7 มี.ค. 65

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR 14 มี.ค. 65

 - ประสำนกำรจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออนุมัติจัดซ้ือ 21 มี.ค. 65

 - จัดท ำสัญญำจ้ำง

 - จ่ำยเงิน

ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซ้ือ

 - ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูลครบตำมก ำหนดสัญญำซ้ือ)

4 ซ้ือขอ้มลู  Country Analysis Avanced Global (CAA) 

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 25 ส.ค. 64

Action Plan ปงีบประมำณ 2565 ศูนย์ขอ้มลูเศรษฐกิจกำรค้ำ 

โครงกำรจัดซ้ือขอ้มลูกำรค้ำส ำคัญ เพ่ือวิเครำะหแ์ละตดิตำมสถำนกำรณก์ำรค้ำโลก 

  งบประมำณรวม 12,547,900 บำท

กิจกรรม
ไตรมำส 1/65 ไตรมำส 2/65 ไตรมำส 3/65 ไตรมำส 4/65 ไตรมำส 1/66 ไตรมำส 2/66 ไตรมำส 3/66 ไตรมำส 4/66

รวม งปม.

1 ป ี(เริ่ม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 65)

 946,308

จ่ำยจรงิ 946,000 )

1 ป ี(เริ่ม 26 ม.ีค. 65 - 25 ม.ีค. 66)

 10,202,500

(จ่ำยจรงิ 9,021,866.25 )

                        500,271

1 ป ี(เริ่ม 27 พ.ค. 65- 26 พ.ค. 66)

898,821                        



 - ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ

 - ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

 - ประสำนกำรจัดซ้ือ, จัดซ้ือ, ขออนุมัติจัดซ้ือ

 - จัดท ำสัญญำจ้ำง

 - อบรมกำรใช้ข้อมูล

 - จ่ำยเงิน

ภำยใน 30 วัน นับจำกวันทีใ่นใบแจ้งหน้ี

 - ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

 - ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูล & ครบตำมก ำหนดสัญญำซ้ือ)

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดือน (บำท)

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 12,547,900                   

แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%)
100%

ตวัชีว้ัด

ลงนำมสัญญำได้ก่อนเปดิใช้จริง 10 วนั จ ำนวน 4 ข้อมูล

898,821                        

1 ป ี(นับจำก 1 ม.ิย. 65- 31 พ.ค. 66)

ผลงำน

1. รำยละเอยีดคุณลักษณะเฉพำะของขอ้มูล จ ำนวน 4 ขอ้มูล 

2. รำคำกลำง 4 ขอ้มูล

3. สัญญำซ้ือ/ใบส่ังซ้ือ ขอ้มูล 4 ขอ้มูล

4. ระยะเวลำกำรใช้งำนแต่ละขอ้มูล คือ 1 ปี

5. เบกิจำ่ยเงินได้ตำมที่ก ำหนด

            10,202,500               2,345,400

81.31% 18.69%                          -   



ด ำเนินกำรเสร็จเมือ่...... สถำนะ/ปญัหำ 
(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไมบ่รรลุตำมแผน) ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1 ขออนมุัติด ำเนนิโครงกำร ขออนมุัติโครงกำรเมื่อวนัที ่25 สิงหำคม 2564 หวัหนำ้ส่วนรำชกำร
เหน็ชอบเมื่อวนัที ่9 กันยำยน 2564

X

3,252,400
2 ขออนมุัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, 

คณะกรรมกำรจัดซ้ือ, คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ
แต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตของงำนจ้ำงจัดท ำระบบธรรมำภบิำล
ข้อมูลก ำหนดชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set) และนโยบำยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล ของ สนค. ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำม
ค ำส่ังส ำนกังำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ที ่97/2564 ลงวนัที ่
22 กันยำยน 2564

X X

3
จัดท ำขอบเขตงำน จัดท ำรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (TOR) ระหวำ่งวนัที ่22 กันยำยน

 - 1 ตุลำคม 2564
X X X

4
คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเหน็ชอบ TOR ขอควำมเหน็ชอบรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะเมื่อวนัที ่1 ตุลำคม 

2564
X

5 ขออนมุัติจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวธิคัีดเลือก
ขออนมุัติจัดจ้ำงโดยวธิคัีดเลือกและแต่งต้ังคณะกรรมกำรจ้ำงโดยวธิี
คัดเล่ือก ตำมค ำส่ัง สนค. ที ่118/2564 เมื่อวนัที ่5 พฤศจิกำยน 
2564

X

6 จัดท ำหนงัสือเชิญชวนเข้ำร่วมยืน่ข้อเสนอ
จัดท ำหนงัสือเชิญชวนผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมยืน่ข้อเสนอ จ ำนวน 6 รำย 
เมื่อวนัที ่29 พฤศจิกำยน 2564

X

7
บริษัททีไ่ด้รับหนงัสือเชิญชวนจัดเตรียมเอกสำร

บริษัททีไ่ด้รับหนงัสือเชิญชวนจัดเตรียมเอกสำร ต้ังแต่วนัที ่29 
พฤศจิกำยน - 12 ธนัวำคม 2564

X X

8 ยื่นเอกสำร ก ำหนดยื่นเอกสำรในวันจันทร์ที่ 13 ธันวำคม 2564 X

9 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพจิำรณำ/ทรำบ
คกก.จ้ำงโดยวธิคัีดเลือกประชุมและพจิำรณำผลกำรจ้ำงโดยวธิคัีดเลือก 
เมื่อวนัที ่27 ธนัวำคม 2564

X

10
ลงนำมในสัญญำ

สัญญำเลขที ่12/2565 ลงวนัที ่10 มกรำคม 2565 วงเงินตำม
สัญญำจ้ำง 3,000,0๐๐.- บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน)

X X

11 11.1 ด ำเนนิงำนงวดที ่1

1. บริษัท นวตักรรมมหำนคร จ ำกัด ผู้รับจ้ำง ขอเชิญประชุมเปดิ
โครงกำร (Kickoff) ตำมหนงัสือเลขที ่BD.2565-001 ลงวนัที ่18 
มกรำคม 2565 โดยคณะกรรมกำรฯ ร่วมประชุมเมื่อวนัที ่20 
มกรำคม 2565 และมีมติทีป่ระชุม ใหป้รับแก้แผนทีน่ ำเสนอและส่ง
แผนฉบบัสมบรูณ์ภำยในวนัที ่25 มกรำคม 2565
2. บริษัท นวตักรรมมหำนคร จ ำกัด ผู้รับจ้ำง ส่งแผนกำรด ำเนนิ
โครงกำร ตำมหนงัสือเลขที ่BD.2565-002 ลงวนัที ่25 มกรำคม 
2565 คณะกรรมกำรฯ ร่วมประชุมพจิำรณำ เมื่อวนัที ่3 กุมภำพนัธ ์
2565 มีมติเหน็ชอบแผนกำรด ำเนนิโครงกำรของผู้รับจ้ำง

X X

Action Plan ป ี2565 ศูนย์ขอ้มลูเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรจัดท ำธรรมำภบิำลขอ้มลูก ำหนดชดุขอ้มลูหลัก (Master Data Set) และนโยบำยกำรคุ้มครองขอ้มลูส่วนบคุคล สนค. ระยะที่ 1 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

 งบประมำณ 3,252,400 บำท (สำมล้ำนสองแสนห้ำหมืน่สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน)

กิจกรรม
ไตรมำส 4/2564 ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

รวม งปม.



11.2 ตรวจรับงำนงวดที ่1

1. บริษัท นวตักรรมมหำนคร จ ำกัด ผู้รับจ้ำง ส่งมอบงำน
งวดที ่1 ตำมหนงัสือเลขที ่BD.2564-011 ลงวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์
2565
2. คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมประชุมเพือ่พจิำรณำเอกสำรส่งมอบงำนงวด
ที ่1 เมื่อวนัที ่3 มีนำคม 2565 
เหน็วำ่ ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนถูกต้องและครบถ้วนเปน็ไปตำมเง่ือนไขที่
ก ำหนด และเพือ่ใหร้ำยงำนมีควำมละเอียดยิง่ขึน้ทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรฯ มีมติใหผู้้รับจ้ำงด ำเนนิกำรปรับปรุงรำยงำนผลกำร
ด ำเนนิงำนงวดที ่1
3. บริษัทฯ ได้ด ำเนนิกำรปรับปรุงแก้ไขงำนดังกล่ำว เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วนัที ่9 มีนำคม 2565ตำมเอกสำรหนงัสือเลขที ่BD.2565-013 ลง
วนัที ่9 มีนำคม 2565
4. คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมประชุมเพือ่พจิำรณำเอกสำรงำนงวดที ่1 
(ฉบบัปรับปรุง) เมื่อวนัที ่10 มีนำคม 2565 และเหน็วำ่ผู้รับจ้ำง ส่ง
มอบงำนถูกต้องและครบถ้วน เปน็ไปตำมเง่ือนไขทีก่ ำหนด มีมติเปน็เอก
ฉันทเ์หน็ชอบตรวจรับงำนงวดที ่1
5. เบกิจ่ำยงวดที ่1 เมื่อวนัที ่23 มีนำคม 2565

X

600,000
11.3 ด ำเนนิงำนงวดที ่2 X X X X

11.4 ตรวจรับงำนงวดที ่2 X 750,000
11.5 ด ำเนนิงำนงวดที ่3 X X X

11.6 ตรวจรับงำนงวดที ่3 X 1,350,000
11.7 ด ำเนนิงำนงวดที ่4 X X X

11.8 ตรวจรับงำนงวดที ่4 X 300,000
แผนกำรเบกิจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 3,000,000
แผนกำรเบกิจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชี้วดั / ผลงำน

หมำยเหตุ
1. เปำ้หมำยเบกิจ่ำยของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตำมไตรมำส 35:20:25:20
2. ก ำหนดกำร วงเงินงบประมำณ และแผนกำรเบกิจ่ำยอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

600,000 750,000 1,650,000

20% 25% 55%
ผลงำน:
รำยงำนผลกำรจ้ำงโดยวธิี
คัดเลือก

ผลงำน:
1. แผนกำรบริหำรโครงกำร 
2. เอกสำรวเิครำะหร์ะบบ
เบือ้งต้น

ผลงำน: ผลงำน:

สถานะปัจจบุนั 



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ...... สถำนะ/ปัญหำ 
(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไม่บรรลุตำมแผน) ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร ขออนุมัติโครงกำรเมื่อวนัที่ 25 สิงหำคม 2564 หวัหน้ำ

ส่วนรำชกำรเหน็ชอบเมื่อวนัที่ 9 กันยำยน 2564

X

520,000

2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจำ้งที่ปรึกษำ

X X

3 จดัท ำขอบเขตงำน X X X

4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเหน็ชอบ TOR X

5 ขออนุมัติจดัซ้ือจดัจำ้งโดยวธิคัีดเลือก X

6 จดัท ำหนังสือเชิญชวนเข้ำร่วมยื่นข้อเสนอ X

7 บริษัทที่ได้รับหนังสือเชิญชวนจดัเตรียมเอกสำร X

8 ยื่นเอกสาร X

9 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ X

10 ลงนำมในสัญญำ สัญญำเลขที่ 10/2565 ลงวนัที่ 1 ธนัวำคม 2564 X X

11 11.1 ด ำเนินงำนงวดที่ 1

1. จดัประชุมเร่ิมโครงกำร (Kick-off Meeting) ระหวำ่ง

 ที่ปรึกษำฯ กับ คณะกรรมกำรตรวจรับฯ เมื่อวนัศุกร์ที่ 

3 ธนัวำคม 2564

2. จดัส่งแผนกำรบริหำรโครงกำรของที่ปรึกษำฯ (ภำยใน

 15 วนั) เมื่อวนัที่ 16 ธนัวำคม 2564

3. คกก.ตรวจรับพัสดุจำ้งที่ปรึกษำฯ ประชุมพิจำรณำ

แผนกำรบริหำรโครงกำร เมื่อวนัที่ 21 ธนัวำคม 2564

4. ที่ปรึกษำฯ ส่งรำยงำนกำรปฏบิติังำนประจ ำเดือน

ธนัวำคม 2564 เมื่อวนัที่ 14 มกรำคม 2565

5. ที่ปรึกษำฯ ส่งรำยงำนกำรปฏบิติังำนประจ ำเดือน

มกรำคม 2565 เมื่อวนัที่ 15 กุมภำพันธ ์65

X X X X

11.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 1

1. ที่ปรึกษำฯ ส่งมอบงำนงวดที่ 1 เมื่อวนัที่ 28 

กุมภำพันธ ์2565

2. คณะกรรมกำรตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับงำนงวดที่ 1

 เมื่อวนัที่ 1 มีนำคม 2565 โดยรำยละเอียดงำนมี ดังนี้

   2.1 แผนกำรบริหำรโครงกำรของที่ปรึกษำฯ ตำม

ขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อ 3.1

   2.2 เอกสำรรำยงำน ตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อ 

3.2 ถึงข้อ 3.4

X

156,000

11.3 ด ำเนินงำนงวดที่ 2
1. ที่ปรึกษำฯ ส่งรำยงำนกำรปฏบิติังำนประจ ำเดือน

กุมภำพันธ ์2565 เมื่อวนัที่ 15 มีนำคม 65

X X X X

11.4 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 X 156,000

11.5 ด ำเนินงำนงวดที่ 3 X X X X

11.6 ตรวจรับงำนงวดที่ 3 X 208,000

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยเดือน (บำท)

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยไตรมำส (บำท) 520,000      

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยไตรมำส (%)

156,000 156,000                        208,000

30% 30% 40%

Action Plan ป ี2565 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

โครงการจ้างที่ปรึกษาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

  งบประมาณ 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

กิจกรรม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม งปม.
ไตรมาส 4/2564

สถานะปัจจบุนั 



ตวัชี้วัด / ผลงาน

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

ผลงาน:
รายงานแผนการด าเนิน
โครงการจ้างที่ปรึกษา

ผลงาน:
1. แผนการบริหาร
โครงการของที่ปรึกษาฯ
 ตามขอบเขตการ
ด าเนินงานข้อ 3.1
2. เอกสารรายงาน 
ตามขอบเขตการ
ด าเนินงานข้อ 3.2 ถึง
ข้อ 3.4

ผลงาน: ผลงาน:



ด ำเนินกำรเสร็จเมื่อ...... สถำนะ/ปัญหำ 
(กรณีบรรลุตำมแผน) (กรณีไม่บรรลุตำมแผน) ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64 ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร ขออนุมัติโครงกำรเมื่อวนัที่ 25 สิงหำคม 2564 หัวหน้ำส่วนรำชกำรเห็นชอบเมื่อวนัที่ 9 กนัยำยน 2564 X X 2,943,100
2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจดัซ้ือ, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรจดัท ำรำยละเอยีดคุณลักษณะเฉพำะ เมื่อวนัที่ 21 กนัยำยน 2564และแต่งต้ังเมื่อวนัที่ 22 กนัยำยน
 2564 ตำมค ำส่ัง สนค. ที่ 94

X X

3 จดัท ำขอบเขตงำน จดัท ำรำยละเอยีดคุณลักษณะเฉพำะ (TOR) ระหวำ่งวนัที่ 22 กนัยำยน - 1 ตุลำคม 2564 X X
4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบ TOR ขอควำมเห็นชอบรำยละเอยีดคุณลักษณะเฉพำะเมื่อวนัที่ 1 ตุลำคม 2564 X
5 ขออนุมัติจดัซ้ือจดัจำ้ง ขออนุมัติจดัจำ้งโดยวธิปีระกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส์ เมื่อวนัที่ 3 - 5 พฤศจกิำยน 2564 X
6 จดัท ำ/ขออนุมัติ--ร่ำงประกำศฯ จดัท ำ/ขออนุมัติร่ำงประกำศฯ ระหวำ่งวนัที่ 3 - 5พฤศจกิำยน 2564 X
7 ประกำศฯ ยืนยัน TOR (ในระเบียบให้แจง้ทุกรำยเป็นหนังสือ) จดัท ำ/ขออนุมัติร่ำงประกำศฯ ระหวำ่งวนัที่ 3 - 5พฤศจกิำยน 2565 X
8 ประกำศประกวดรำคำ ทำงเวบ็ไซต์ (เชิญชวน / บ.เตรียมเอกสำร) ประกำศประกวดรำคำด้วยวธิอีเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหวำ่งวนัที่ 5 - 14 พฤศจกิำยน 2564 X
9 ยื่นเอกสำร ก ำหนดยื่นเอกสำรประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิำยน 2564 X

10 คณะกรรมกำรพจิำรณำผล คณะกรรมกำรพจิำรณำผลประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส์ ระหวำ่งวนัที่ 16 - 18 พฤศจกิำยน 2564 X
11 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพจิำรณำ/ทรำบ คณะกรรมกำรพจิำรณำผลกำรประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส์ เมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิำยน 2564 X
12 ลงนำมในสัญญำ สัญญำเลขที่ 8/2565 ลงวนัที่ 7 ธนัวำคม 2564 ผู้รับจำ้งบริษทั บิสซิเนสอะไลฟ ์จ ำกดั X
13 13.1 ด ำเนินงำนงวดที่ 1 1. คกก. ตรวจรับประชุม kick off เพื่อเร่ิมต้นโครงกำรเมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 16 ธนัวำคม 2564

2. บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ ์จ ำกดั (ผู้รับจำ้ง) ได้น ำส่งมีหนังสือพร้อมเอกสำรรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำน เลขที่ BA M12-005 ลง
วนัที่ 22 ธนัวำคม 2564 เร่ือง เอกสำรรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรงำนจำ้งพฒันำและปรับปรุงเวบ็ไซต์ ส ำนักงำนนโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
3. บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ ์จ ำกดั (ผู้รับจำ้ง) ได้น ำส่งหนังสือ เลขที่ BA M12-015 ลงวนัที่ 24 ธนัวำคม 2564 เร่ือง ขอเชิญ
ประชุมด ำเนินกำรส ำรวจ รวบรวมควำมต้องกำร ศึกษำ วเิครำะห์และจดักจิกรรมระดมควำมคิดเห็น (Design Thinking) งำนจำ้ง
พฒันำและปรับปรุงเวบ็ไซต์ ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
4. บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ ์จ ำกดั (ผู้รับจำ้ง) ร่วมกบั กอง นข. และ ศศ. ด ำเนินกำรจดัประชุมเพื่อรวบรวมควำมต้องกำรกำรปรับปรุง
เวบ็ไซต์ สนค. เมื่อวนัที่ 27 ธนัวำคม 2564

X X

13.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 ภำยใน 45 วนั นับถัดจำกวนัลงนำมใน
สัญญำ

1. คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุฯ ได้ประชุมเมื่อวนัที่ 6 มกรำคม 2565 เพื่อพจิำรณำแผนแล้วมีมติให้แกไ้ขและให้บริษทัส่งแผน
ฉบับแกไ้ขให้ คกก. ภำยในวนัที่ 10 มกรำคม 2565
2. บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ ์จ ำกดั (ผู้รับจำ้ง) ได้มีหนังสือเลขที่ BA M01-003 ลงวนัที่ 10 มกรำคม 2565 เร่ือง เอกสำรรำยงำน
แผนกำรด ำเนินงำน โครงกำรงำนจำ้งพฒันำและปรับปรุงเวบ็ไซต์ ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ฉบับปรับแกไ้ข และคณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุฯ ได้ประชุมเมื่อวนัที่ 12 มกรำคม 2565 เพื่อพจิำรณำแผนฉบับปรับ
แกไ้ขแล้วและมีมติเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำน
3.บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ ์จ ำกดั (ผู้รับจำ้ง) ได้มีหนังสือเลขที่ BATPSO-2022-001/2565 ลงวนัที่ 21 มกรำคม 2565 เร่ือง ขอ
ส่งมอบงำนงวดที่ 1 โครงกำรจำ้งพฒันำและปรับปรุงเวบ็ไซต์ ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565
4. คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุงำนจำ้งฯ ได้ประชุมเมื่อวนัที่ 31 มกรำคม 2565 เพื่อพจิำรณำเอกสำรรำยงำนงวดที่ 1 แล้วมีควำม
ถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำจำ้ง จงึมีมติเป็นเอกฉันท์ตรวจรับงำนงวดที่ 1 คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุงำนจำ้งฯ พจิำรณำแล้วจงึเห็น
ควรให้ผู้รับจำ้งน ำควำมเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุฯ ไปเพิ่มเติมในรำยละเอยีดเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นส ำหรับ
กำรส่งงวดงำนที่ 1 (ฉบับปรับแกไ้ข) และส่งกลับให้คณะกรรมกำรฯ ภำยในวนัที่ 3 กมุภำพนัธ ์2565
5. บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ ์จ ำกดั (ผู้รับจำ้ง) ได้มีหนังสือเลขที่ BATPSO-2022-002/2565 ลงวนัที่ 3 กมุภำพนัธ ์2565 เร่ือง 
เอกสำรส่งมอบงำนงวดที่ 1 ฉบับปรับแกไ้ข โครงกำรจำ้งพฒันำและปรับปรุงเวบ็ไซต์ ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และเอกสำรรำยงำนงวดที่ 1 (ฉบับปรับแกไ้ข)
6. คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุงำนจำ้งฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ตรวจรับงำน โครงกำรจำ้งพฒันำและปรับปรุงเวบ็ไซต์ ส ำนักงำนนโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1
7. เบิกจำ่ยเงินงวดที่ 1 เมื่อวนัที่ 28 กมุภำพนัธ ์2565

X 680,000

13.3 ด ำเนินงำนงวดที่ 2 X X X X X
13.4 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 ภำยใน 165 วนั นับถัดจำกวนัลงนำมใน
สัญญำ

X 1,360,000

13.5 ด ำเนินงำนงวดที่ 3 X X X
13.6 ตรวจรับงำนงวดที่ 3 ภำยใน 210 วนั นับถัดจำกวนัลงนำมใน
สัญญำ

X 680,000

แผนกำรเบิกจำ่ยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (บำท) 2,720,000
แผนกำรเบิกจำ่ยรำยไตรมำส (%)

680,000 1,360,000 680,000
25% 50% 25%

Action Plan ปี 2565 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกจิกำรค้ำ
โครงกำรพฒันำและปรับปรุงเวบ็ไซต์ ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

  งบประมำณรวม 2,943,100 บำท (สองล้ำนเกำ้แสนส่ีหมื่นสำมพนัหนึ่งร้อยบำทถ้วน)
กจิกรรม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 รวม งปม.ไตรมำส 4/2564

สถานะปัจจบุนั 



ตัวชี้วดั / ผลงำน

หมำยเหตุ
1. เป้ำหมำยเบิกจำ่ยของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตำมไตรมำส 35:20:25:20
2. ก ำหนดกำร วงเงินงบประมำณ และแผนกำรเบิกจำ่ยอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้

ผลงำน:
1. รำยงำนแผนกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรจำ้ง
พฒันำและปรับปรุงเวบ็ไซต์
 สนค. ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2565
2. ก ำหนดกำรจดัประชุม
ระดมควำมคิดเห็น เพื่อ
รวบรวมข้อมูลในกำรพฒันำ
และปรับปรุงเวบ็ไซต์ สนค.

ผลงำน: ผลงำน: ผลงำน:



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ...... สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64 ม.ค.-65 ก.พ.-65 ม.ีค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 ม.ีค.-66

1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ 24 ธันวำคม 2564 X 10,390,000

2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตงำน 24 ธันวำคม 2564 X -

3 จดัท ำขอบเขตงำน มกรำคม 2565 X -

4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเหน็ชอบขอบเขตงำน มกรำคม 2565 X -

5 ขออนุมัติจดัซ้ือจดัจำ้ง กมุภำพันธ์ 2565 X -

6 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรจำ้งโดยวิธีคัดเลือก, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
กมุภำพันธ์ 2565

X
-

7 จดัท ำหนังสือเชิญชวนฯ มีนำคม 2565 X -

8 บริษัทจดัเตรียมเอกสำรเพือ่ยื่นข้อเสนอ มีนำคม 2565 X -

9 ยื่นเอกสำร มีนำคม 2565 X -

10 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล มีนำคม 2565 X -

11 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ มีนำคม 2565 X -

12 ลงนำมในสัญญำ มีนำคม 2565 X -

13 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 กรกฎำคม 2565 X 3,117,000

14 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 ตุลำคม 2565 X 4,156,000

15 ตรวจรับงำนงวดที่ 3 มีนำคม 2566 X 3,117,000

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยเดือน (บำท) - - - - - - - - - - - - -

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยไตรมำส (บำท) 10,390,000   

แผนกำรเบกิจำ่ยรำยไตรมำส (%) 100%

ตัวชีว้ัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

X ด ำเนินกำรแล้ว

X อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร

3,117,000

30.00%

Action Plan ปีงบประมำณ 2565 กอง/ศูนยข์อ้มูลเศรษฐกิจกำรค้ำ

 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเชงิลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที ่5 ประจ ำปีงบประมำณ 2565

 งบประมำณทีจ่ัดสรร 11,057,092 บำท / งบประมำณทีใ่ชจ้รงิ 10,390,000 บำท

กิจกรรม
ไตรมำส 1/2565 ไตรมำส 2/2565 ไตรมำส 3/2565 ไตรมำส 4/2565

รวม งปม.
ไตรมำส 1/2566 ไตรมำส 2/2566

1. เอกสำรรำยงำนและระบบ

สมบรูณ์ ทั้งหมดในโครงกำรพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำน

เศรษฐกจิกำรค้ำ ระยะที่ 5 

ประจ ำปงีบประมำณ 2565 

ประกอบด้วย

1. แผนกำรด ำเนินงำน

2. รำยชื่อทีมงำน

3. เอกสำรรำยงำนกำรออกแบบ

ระบบ ทั้งหมดในโครงกำรพัฒนำ

ระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำน

เศรษฐกจิกำรค้ำ ระยะที่ 5 

1. เอกสำรรำยงำนและร่ำงระบบ

ส ำหรับทดสอบ ทั้งหมดใน

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ

เชิงลึกด้ำนเศรษฐกจิกำรค้ำ ระยะที่

 5 ประจ ำปงีบประมำณ 2565 

ประกอบด้วย

3,117,000 4,156,000

30.00% 40.00%



ด ำเนินกำรเสรจ็เมื่อ...... สถำนะ/ปัญหำ 

(กรณีบรรลุดำมแผน) (กรณีไม่บรรลุดำมแผน) ม.ค.-65 ก.พ.-65 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66

1 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรฯ มีนำคม 2565 X 5,060,000

2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตงำน มีนำคม 2565 X -

3 จัดท ำขอบเขตงำน เมษำยน 2565 X X -

4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบขอบเขตงำน เมษำยน 2565 X -

5 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง พฤษภำคม 2565 X -

6 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรจ้ำงโดยวธิคัีดเลือก, 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
พฤษภำคม 2565

X
-

7 จัดท ำหนังสือเชิญชวนฯ พฤษภำคม 2565 X -

8 บริษัทจัดเตรียมเอกสำรเพือ่ยื่นข้อเสนอ พฤษภำคม 2565 X -

9 ยื่นเอกสำร พฤษภำคม 2565 X -

10 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล พฤษภำคม 2565 X -

11 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ พฤษภำคม 2565 X -

12 ลงนำมในสัญญำ พฤษภำคม 2565 X -

13 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 กนัยำยน 2565 X 1,518,000

14 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 ธนัวำคม 2565 X 2,024,000

15 ตรวจรับงำนงวดที่ 3 มีนำคม 2566 X 1,518,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท) - - - - - - - - - -

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท) 5,060,000    

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%) 100%

ตวัชี้วัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

Action Plan ปีงบประมำณ 2565 กอง/ศูนยข์้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ

โครงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูลดชันีเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศไทย (Economic Index Dashboard)

 งบประมำณที่ไดร้บัจัดสรร 5,060,000 บำท

กิจกรรม
ไตรมำส 2/2565 ไตรมำส 3/2565 ไตรมำส 4/2565

รวม งปม.
ไตรมำส 1/2566 ไตรมำส 2/2566

1,518,000

30.00%

1. แผนกำรด ำเนินงำน

2. รำยชื่อทีมงำน

3. เอกสำรรำยงำนกำรออกแบบ 

ระบบวเิครำะห์ข้อมูลดัชนี

เศรษฐกจิกำรค้ำของประเทศไทย 

(Economic Index Dashboard)

2,024,000

40.00%

1. เอกสำรรำยงำนและร่ำงระบบ

ส ำหรับทดสอบ ระบบวเิครำะห์

ข้อมูลดัชนีเศรษฐกจิกำรค้ำของ

ประเทศไทย (Economic Index 

Dashboard)

1,518,000

30.00%

1. เอกสำรรำยงำนและระบบ

สมบูรณ์ ระบบวเิครำะห์ข้อมูลดัชนี

เศรษฐกจิกำรค้ำของประเทศไทย 

(Economic Index Dashboard) 

2. เอกสำรรำยงำนผลกำร

ด ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้แก่

เจ้ำหน้ำที่ สนค.

3. คู่มือของระบบที่พัฒนำใน



ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ค่าใช้จา่ย วงเงิน ใช้ไป

ต.
ค.

 6
4

พ.
ย.

 6
4

ธ.ค
. 6

4

ม.
ค.

 6
5

ก.
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 6
5

มี.
ค.

 6
5

เม
.ย

. 6
5

พ.
ค.

 6
5

มิ.
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 6
5

ก.
ค.

 6
5

ส.
ค.

 6
5

ก.
ย.

 6
5

จดัเอง  /         หน่วยงานภายนอก

ยทุธศาสตร์ที ่1 ด้านการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นผู้น าองค์กรดิจทิัล

1 หลักสูตรพัฒนาด้านนวัตกรรม

และการด าเนินธุรกจิในยคุแห่ง

การเปล่ียนแปลง

2 รุ่นๆ 1 คน

 (ผู้บริหาร

ระดับกลาง-สูง)

รุ่นละ

6 เดือน

8,550 17,100       -

 

ชื่อหลักสูตร Top Executive Program for Creative & Amazing Thai 

Services: ToPCATS รุ่นที่ 3 

ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 16 ม.ีค.-31 ส.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งบประมาณ 99,500 บาท (เบิกจ่ายจากงบประมาณ สจบ.)

รายชื่อผู้อบรม  นางพรพรรณนิล ศตวรรษธ ารง ผอ.นข.

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม

- ชื่อหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 96 

ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 20 ม.ิย.-30 ส.ค.65

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงาน ก.พ.

งบประมาณ -

รายชื่อผู้อบรม  นางสาวนลินทิพทย ์หอมวิเศษวงษา

ผู้อ านวยการกองนโยบายระบบการค้า

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม

ชื่อหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26)

ระยะเวลา 14 ม.ิย. 2565 - ม.ีค.2566

หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณ ประมาณ 25,000 บาท

รายชื่อผู้อบรม  นายรณรงค์  พูลพิพัฒน์

ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างรอประกาศผลคัดเลือก

2 หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน

นวัตกรรมและการด าเนิน

ธุรกจิในยคุแห่งการเปล่ียนแปลง 

2 คน 30 วัน - ชื่อหลักสูตร การพัฒนาผู้น าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจ าปี 2565 

ระยะเวลา วันที่ 21 ม.ีค.-19 ส.ค. 2565 แบบไม่ต่อเนื่อง (30 วัน) 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงาน ก.พ.

งบประมาณ  -

รายชื่อผู้อบรม  (ส่งรายชื่อ 2 คน ได้รับคัดเลือก 1 คน)

นางสาวทิพยเ์กษม เมฆจรูญ นักวิชาการพาณิชย ์ชก. 

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม

3 หลักสูตรเสริมสร้างทักษะ

การพัฒนาสู่การเป็นผู้น า

ทัศนคติเชิงบวก

ขา้ราชการ

ทุกระดับ 

30 คน

3 เดือน 136,800     84,000        โครงการพัฒนานักยทุธศาสตร์การค้า (Smart Trade Strategist Program)

21 ม.ีค.-21 ม.ิย. 2565

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม

ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้า

แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนานักยทุธศาสตร์การค้าของส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า ประจ าปี พ.ศ. 2565
“ด้านทักษะดิจทิัลเพ่ือมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจทิัล 4.0”

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 จาก 6 ขอ้มลู ณ วันที ่30 มนีาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)



ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ค่าใช้จา่ย วงเงิน ใช้ไป
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ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยทุธศาสตร์ที ่2 ด้านพัฒนาทักษะเชิงยทุธศาสตร์อยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking Skill)
1 หลักสูตร GTAP 101 Course (online) ระดับปฏิบัติ

การขึ้นไป

8 สัปดาห์ 53,200     53,200       -

2 หลักสูตร GTAP Preferential Trade 

Agreements Mini-Course(online)

ระดับปฏิบัติ

การขึ้นไป ผ่าน

หลักสูตรGTAP 

101

8 สัปดาห์ 38,000     38,000       -

3 โครงการพัฒนาาศักยภาพบุคลากรด้าน

การส่ือสารสมัยใหม่ด้วยส่ือ Infographic

 และ VDO

25 คน 2 วัน -  โครงการพัฒนาาศักยภาพบุคลากรด้านการส่ือสารสมัยใหม่

ด้วยส่ือ Infographic และ VDO

เม.ย.-พ.ค. 2565

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร

ยทุธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะ
1 กจิกรรมพัฒนาความรู้ด้านเศรษฐกจิ 2 คน 1 วัน 25,740       4,900        ชื่อหลักสูตร Carbon Credit: โอกาสทางธุรกจิในยคุเศรษฐกจิสีเขยีว

ระยะเวลา 30 พ.ย. 2564

หน่วยงานรับผิดชอบ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง

งบประมาณ 4,900 บาท

รายชื่อผู้อบรม

1) นายณัฐพงศ์  ยี่สุ่น นักวิชาการพาณิชย ์ชก.

2) นางสาวฒาลิศา ทาศรีภู นักวิชาการพาณิชย ์ปก.

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเกบ็ประเมินขอ้มูล 

พร้อมรวบรวม KM

3 คน 3 วัน - ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์

ระยะเวลา (ตามรายชื่อหัวขอ้)

หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การเพิม่ผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)

งบประมาณ -

รายชื่อผู้อบรม

1) นางสาวศุภาภัสร์ จองค า นักวิชาการพาณิชย ์ชก.

หัวขอ้ Workshop on the Circular Economy for the SDGs 

ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 2564

2) นางศุจิรัตน์ สิทธิโรจน์ นักวิชาการพาณิชย ์ปก.

หัวขอ้ Workshop on Innovative Business Models 

for Industry 4.0 ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 2564

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเกบ็ประเมินขอ้มูล 

พร้อมรวบรวม KM

2 จาก 6 ขอ้มลู ณ วันที ่30 มนีาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)



ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ค่าใช้จา่ย วงเงิน ใช้ไป
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ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

10 คน 1วัน  หลักสูตรการน าเขา้ขอ้มูลส าหรับจัดท าดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคา

ส่งออก-น าเขา้

ม.ีค. 2565

2 กจิกรรมพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล 40 คน (ผู้บริหาร

และบุคลากร)

1 คร้ัง 25,740       - ชื่อหลักสูตร ด้านสถติิและเทคโนโลยดิีจิทัล 

ระยะเวลา (ตามรายชื่อหัวขอ้)

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสถติิแห่งชาติ

งบประมาณ -

รายชื่อผู้อบรม 

1) นางสาวศิรินภา  ช่วยตรึกตรอง นักวิชาการพาณิชย ์ชก .

หัวขอ้ Advanced Microsoft Excel รุ่นที่ 10 

วันที่ 5-7 มกราคม 2565 (Onsite)

2) นางสาววศินี  ใหญ่สว่าง นักวิชาการพาณิชย ์ปก. 

หัวขอ้ การประยกุต์ใช้โปรแกรม Power Bl Desktop เพือ่การน าเสนอขอ้มูล

อยา่งมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4 

วันที่ 12-14 มกราคม 2565 (Onsite)

3) นายชินโชติ เถรปัญญาภรณ์ นักวิชาการพาณิชย ์ปก. 

หัวขอ้ การท าแผนที่เฉดสีด้วยโปรแกรม QGIS รุ่นที่ 4 

วันที่ 17-18 กมุภาพันธ์ 2565 (Online)

4) นางสาวธิดาพร ทองเรือง นักวิชาการพาณิชย ์ชก. 

หัวขอ้ การบริหารจัดการฐานขอ้มูลด้วย SQL รุ่นที่ 5 

วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 (Online)

5) นางสาวทิพยเ์กษม  เมฆจรูญ นักวิชาการพาณิชย ์ชก. 

หัวขอ้ การใช้งานโปรแกรม R เบือ้งต้น รุ่นที่ 5 

วันที่ 8-10 มีนาคม 2565 (Online)

6) นางสาวกนกวรรณ  ลอยจันทร์แจ่ม นักวิชาการพาณิชย ์ชก . 

หัวขอ้ การวิเคราะห์ขอ้มูลสถติิ รุ่นที่ 7 

วันที่ 14-18 มีนาคม 2565 (Onsite)

ผลการด าเนินงาน แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากส านักงานสถติิแห่งชาติแล้ว 

(ส่งสมัคร 7 คน ได้อบรม 6 คน) และเตรียมเกบ็ประเมินขอ้มูลหลังจากอบรม 

พร้อมรวบรวม KM

3 จาก 6 ขอ้มลู ณ วันที ่30 มนีาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)



ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ค่าใช้จา่ย วงเงิน ใช้ไป
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ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

2 คน 2 วัน - - ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์

ระยะเวลา 2 วัน (รุ่นที่ 2 21-22 ก.พ.2565 และรุ่นที่ 3 24-25 ก.พ.2565)

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานสถติิแห่งชาติ

งบประมาณ  -

รายชื่อผู้อบรม

1) นางสาวกลัป์มภัค ภักดีจิรภิรมย ์นักวิชาการพาณิชย ์ชก.(รุ่นที่ 2)

2) นางสาวฐานะมาศ เพ็งแพ่ง นักวิชาการพาณิชย ์ชก. (รุ่นที่ 3)

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเกบ็ประเมินขอ้มูล พร้อมรวบรวม KM

3 กจิกรรมพัฒนาทักษะเฉพาะทางอื่น 2 คน 6 วัน - ชื่อหลักสูตร Active Trainer Building

ระยะเวลา ก.พ. 2565 (6 วันแบบไม่ต่อเนื่อง)

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงาน ก.พ.

งบประมาณ -

รายชื่อผู้อบรม

1) นางสาววนิดา ศักด์ิสงวนมนูญ นักวิชาการพาณิชย ์ชพ.

2) นางเพ็ญวนา อคัรคุปต์ นักวิชาการพาณิชย ์ชก.

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเกบ็ประเมินขอ้มูล 

พร้อมรวบรวม KM

2 คน 6 วัน - ชื่อหลักสูตร สัมมนาส่วนราชการเพือ่ยกระดับกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ

ระยะเวลา ก.พ. 2565 3 วัน และ พ.ค. 2565 3 วัน (6 วันแบบไม่ต่อเนื่อง)

หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงาน ก.พ.

งบประมาณ -

รายชื่อผู้อบรม

1) นางภควรรณ ศรีนคร นักทรัพยากรบุคคล ชก.

2) นางเพ็ญวนา อคัรคุปต์ นักวิชาการพาณิชย ์ชก.

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม

4 จาก 6 ขอ้มลู ณ วันที ่30 มนีาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)
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ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

3 คน 2-3 เดือน 6,300        ชื่อหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP)

ระยะเวลา (ตามรายชื่อหัวขอ้)

หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง

งบประมาณ -

รายชื่อผู้อบรม

1) นางสาววีนัส  แดนโพธิ์  นักวิชาการพัสดุ ปก.

หัวขอ้ B1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (41 วิชา) ภายใน 3 เดือน

2) นางสาววีนัส  แดนโพธิ์  นักวิชาการพัสดุ ปก.

หัวขอ้ B1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (41 วิชา) ภายใน 3 เดือน

3) นางสาวสิริกร  เลิศชัยตระกลู  จพง.พัสดุ ชง.

หัวขอ้ B2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (45 วิชา) ภายใน 3 เดือน    

ผลการด าเนินงาน รอประกาศผลการคัดเลือก 24 ก.พ. 2565 และ 11 เม.ย. 2565

5 จาก 6 ขอ้มลู ณ วันที ่30 มนีาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)



ที่ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ค่าใช้จา่ย วงเงิน ใช้ไป
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จดัเอง  /         หน่วยงานภายนอก

ผลการด าเนินงาน/ ความก้าวหน้าไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ยทุธศาสตร์ที ่4 ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรดิจทิัล (Smart Ministry)
1 หลักสูตรการบริหารจัดการความเส่ียง

และการควบคุมภายในขององค์กร

35 คน 2 วัน 54,810       34,500        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบริหารความเส่ียงเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพระบบการ

ควบคุมภายใน”

17-18 ม.ีค. 2565

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างแปลผลการประเมิน

2 กจิกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

35 คน 2 วัน 25,740       34,500        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ” 

17-18 ก.พ. 2565

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างแปลผลการประเมิน

1 คน 2 วัน 3,900        ชื่อหลักสูตร วิธียื่นบัญชีทรัพยสิ์นและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอยา่งถกูต้อง หลักเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITA การแกป้ัญหา

การถกูไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. รุ่นที่ 2 

ระยะเวลา วันที่ 10-11 ก.พ. 2565

หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร

งบประมาณ 3,900 บาท  -

รายชื่อผู้อบรม นางสาวฐานะมาศ เพ็งแพ่ง 

นักวิชาการพาณิชย ์ชก.

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเกบ็ประเมินขอ้มูล 

พร้อมรวบรวม KM

3 กจิกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม

40 คน (ผู้บริหาร

และบุคลากร)

1 คร้ัง 25,740       - อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร

40 คน (ผู้บริหาร

และบุคลากร)

คร่ึงวัน -           -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. และวางแผนการออมดี 

มีแต่ได้” 

25 ม.ีค. 2565

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างแปลผลการประเมิน

ยทุธศาสตร์ที ่5 ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารโน้มน้าว (Communicating and Influencing)
1 หลักสูตรภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร

ทั่วไป 

20 คน (ผู้บริหาร

และบุคลากร)

20 ชั่วโมง 7,200 144,000     - อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร

2 หลักสูตรเทคนิคการเขยีนหนังสือ

ราชการอยา่งเป็นทาง ฉบับภาษาองักฤษ

และไทย

40 คน 1 วัน 53,130       -  เทคนิคการเขยีนหนังสือราชการ

เม.ย. 2565

600,000    168,100          28.02   

431,900          

หมายเหต:ุ รายละเอยีดกจิกรรมและค่าใช้จ่ายสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม และขอถวัเฉล่ียค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ

รวมยอดค่าใช้จา่ยทัง้สิ้น

6 จาก 6 ขอ้มลู ณ วันที ่30 มนีาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)


