สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
กอง ลาดับ
นข.

นร.

ดศ.

โครงการ

1

โครงกำรพัฒนำศักยภำพของวิสำหกิจชุมชนเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกไทยในยุคหลังโควิด 19

2

โครงกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
ธุรกิจบริกำร (ฐำนข้อมูลกำรค้ำธุรกิจบริกำรโลจิสติกส์
ระยะที่ 2)

3

โครงกำร CLMVT Forum และผลตอบแทนทำงสังคม
จำกกำรลงทุน (SROI)

4

โครงกำรประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจ
กำรค้ำ ระยะที่ 3

5

โครงกำรบูรณำกำรระบบดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
ระยะที่ 4

= ดาเนินการได้ตามแผนงาน
= ล่าช้า (เฝ้าระวัง) เร่งรัด/ปรับแผนงาน
= ล่าช้า (วิกฤต) กระทบต่อการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ

งบประมาณ วงเงินตามสัญญา สถานะ
รายละเอียดการดาเนินการรายไตรมาส
(บาท)
(บาท)
โครงการ
1,650,000
1,350,000
ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 65 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ลงพื้นที่ดาเนินกระบวนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว
- ครั้งที่ 1 วิสำหกิจชุมชนภำคกำรค้ำสินค้ำในภำคเหนือ วันที่ 3-4 มี.ค. 65
จ.เชียงรำย และ จ.พะเยำ จำนวน 6 กลุ่ม
- ครั้งที่ 2 วิสำหกิจชุมชนต้นแบบภำคบริกำรในภำคใต้ วันที่ 10-11 มี.ค. 65
จ.กระบี่ และ จ.นครศรีธรรมรำช จำนวน 5 กลุ่ม
จัดกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบภาคสินค้า
- ครั้งที่ 1 วิสำหกิจชุมชนเกษตรผสมผสำนสู่กำรแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้ำวน้ำจำ)
วันที่ 28 - 30 มี.ค. 65 จ.พะเยำ
4,962,000
4,920,000
- ที่ปรึกษำนำเสนอแนวทำงกำรสังเครำะห์ข้อมูล เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 65
- จัดประชุม Focus Group หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 65
- จัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 65
- ดำเนินกำร Online Survey และจัดทำสรุปผลฯแล้วเสร็จ โดยที่ปรึกษำนำเสนอและ
หำรื อ ร่ ำ งผลกำรออกแบบฐำนข้ อ มู ล ระยะที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 24 มี . ค. 65 และร่ ำ งกำร
ปรับปรุงฐำนข้อมูลระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65
1,100,000
1,052,200
- ตรวจรับงำนงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว
- จัดทำแบบสำรวจควำมคิดเห็นจำกผู้เคยเข้ำร่วมงำน/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประชุม
CLMVT Forum เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรสัมภำษณ์เชิงลึก
- อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำรำยงำนกำรศึกษำ คำดว่ำจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 11 เม.ย. 65
2,961,700
2,800,000
- ที่ปรึกษำนำเสนอแผนกำรดำเนินงำนโครงกำร เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 65
- ตรวจรับงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2565 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างจัดสัมมนาและฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบต้นแบบฯ และ
ขยายจานวนผู้ใช้งานของระบบ TraceThai.com ดาเนินการจัดสัมมนาไปแล้ว 1 ครั้ง
เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 65 จ.ขอนแก่น
1,442,000
1,300,000
- ลงนำมสัญญำ เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64
- อยู่ระหว่ำงตรวจรับงำนงวดที่ 1 โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ำยได้
ภำยในเดือน เม.ย. 65

กอง ลาดับ

โครงการ

ดศ.

6

โครงกำรพัฒนำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ

ศศ.

7

โครงกำรจัดซื้อข้อมูลสำคัญ
- GTA
- CEIC
- Kompass
- CAA
โครงกำรจัดทำระบบธรรมำภิบำลข้อมูลกำหนด
ชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set)
และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระยะที่ 1
โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร

8
9
10

โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงำนนโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรค้ำ

11

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจ
กำรค้ำ ระยะที่ 5
โครงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจ
กำรค้ำของประเทศไทย (Economic Index
Dashboard)
โครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์กำรค้ำด้ำนทักษะดิจิทลั
เพื่อมุ่งสู่กำรปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 4.0

12
สล.

13

งบประมาณ วงเงินตามสัญญา สถานะ
รายละเอียดการดาเนินการรายไตรมาส
(บาท)
(บาท)
โครงการ
27,261,800
อยู่ระหว่างเสนอร่างขอบเขตงานจ้างสารวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทาดัชนีเศรษฐกิจ
การค้า ครั้งที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 65)
การดาเนินงานตามแผนการฝึกอบรมและสัมมนา
- ประชุมระดมควำมคิดเห็นคณะกรรมกำรพัฒนำดัชนีฯ และกำรจัดแถลงข่ำวเงินเฟ้อเป็น
ประจำทุกเดือนแล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร เพื่อยกระดับและพัฒนำ
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ โดยดำเนินกำรจัดประชุมและสัมมนำไปแล้ว 5 ครั้ง
- โครงกำรอบรมเศรษฐมิติเพื่อวิเครำะห์เศรษฐกิจกำรค้ำ มีแผนจะดำเนินกำรไตรมำส 4
12,547,900
10,202,500
9,021,866
- เบิกจ่ำยแล้ว (25 ม.ค. 65) ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
946,308
946,000
- ลงนำมสัญญำจ้ำง (22 ก.พ. 65) ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล 26 มี.ค. 65 – 25 มี.ค. 66
500,271
- ขออนุมัติจัดซื้อ (21 มี.ค. 65) คำดว่ำจะลงนำมสัญญำจ้ำง ภำยในเดือน เม.ย. 65
898,821
- อยู่ระหว่ำงแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR/ จัดซื้อ/ ตรวจรับพัสดุ
3,252,400
3,000,000
- ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (แผนกำรดำเนินโครงกำร) เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 65 และเบิกจ่ำย
เรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่ำงดำเนินงำนงวดที่ 2
550,000
520,000
- ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (แผนกำรบริหำรโครงกำรของที่ปรึกษำ) เมือ่ วันที่ 1 มี.ค. 65
และเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่ำงดำเนินงำนงวดที่ 2
2,943,100
2,720,000
- ตรวจรับงำนงวดที่ 1 (รำยงำนแผนกำรดำเนินโครงกำร) เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 65 และ
เบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่ำงดำเนินงำนงวดที่ 2
16,619,600
10,390,000
- ลงนำมสัญญำ เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 65
- คำดว่ำจะตรวจรับงำนงวดที่ 1 ในเดือน ก.ค. 65
- ดำเนินกำรขออนุมัตดิ ำเนินโครงกำร และขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR
ในเดือน มี.ค. 65 แล้วเสร็จ
- คำดว่ำจะลงนำมสัญญำ ภำยในเดือนพฤษภำคม 65
600,000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นผู้นาองค์กรดิจทิ ัล
- หลักสูตรพัฒนำด้ำนนวัตกรรม : อยู่ระหว่ำงอบรม 2 หลักสูตร (ToPCATS/ นบส.1)
และรอประกำศผลคัดเลือก 1 หลักสูตร (ปปร.26)

กอง ลาดับ

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

วงเงินตามสัญญา
(บาท)

สถานะ
โครงการ

รายละเอียดการดาเนินการรายไตรมาส
- หลักสูตรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญด้ำนนวัตกรรม : อยู่ระหว่ำงอบรม 1 หลักสูตร
(New Wave ก.พ.)
- หลักสูตรเสริมสร้ำงทักษะกำรพัฒนำสู่กำรเป็นผู้นำ : อยู่ระหว่ำงอบรม 1 หลักสูตร
(โครงกำรพัฒนำนักยุทธศำสตร์กำรค้ำ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาทักษะเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
- อยู่ระหว่ำงทบทวนหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะ
- กิจกรรมพัฒนำควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ : ดำเนินกำรแล้วเสร็จ (Carbon Credit/ องค์กำร
เพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย/ นำเข้ำข้อมูลดัชนีรำคำผูผ้ ลิต ดัชนีรำคำส่งออก-นำเข้ำ)
- กิจกรรมพัฒนำควำมรู้ด้ำนดิจิทลั : ดำเนินกำรแล้วเสร็จ (สำนักงำนสถิติแห่งชำติ)
- กิจกรรมพัฒนำทักษะเฉพำะทำงอื่น : ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 1 หลักสูตร (Trainer ก.พ.)
อยู่ระหว่ำงอบรม 1 หลักสูตร (HR ก.พ.) และรอประกำศผลคัดเลือก 1 หลักสูตร
(พัสดุ e-CPP กรมบัญชีกลำง)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก
และมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรดิจิทลั (Smart Ministry)
- หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในขององค์กร
: ดำเนินกำรแล้วเสร็จ 1 หลักสูตร (ระบบกำรควบคุมภำยใน)
- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต : ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
2 หลักสูตร (กำรป้องกันกำรทุจริต/ วิธียื่นบัญชีทรัพย์สิน)
- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม :อยู่ระหว่ำงทบทวนหลักสูตร
(จัดอบรม กบข. แล้ว 1 ครั้ง)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารโน้มน้าว : อยู่ระหว่ำงทบทวนหลักสูตร

Action Plan โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทยในยุคหลังโควิด 19
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุม่ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า
งบประมำณรวม 1,650,000 บำท (หนึง่ ล้ำนหกแสนห้ำหมืน่ บำทถ้วน) (วงเงินทาสัญญา 1,350,000 บาท)
กิจกรรม

ดาเนินการเสร็จเมือ่ ...
(กรณีบรรลุตามแผน)

สถานะ/ปัญหา
(กรณีไม่บรรลุ
ตามแผน)

ปีงบ 2565
ก.ย.-64

ไตรมาส 1
ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64

ไตรมาส 2
ม.ค.-65

ก.พ.-65

ไตรมาส 3
มี.ค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ไตรมาส 4
มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

รวม งปม.

1.การจัดจ้างทีป่ รึกษา
1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำรฯ พร้อมขออนุมัติกรรมกำรจัดทำ TOR

1 ก.ย. 64

3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดจ้ำงและคณะกรรมกำรตรวจรับ

15 ต.ค. 64

2 จัดทำและขออนุมัติขอบเขตกำรจ้ำง (TOR) / รำคำกลำง

9 ต.ค. 64

4 ดำเนินกำรจ้ำง (โดยวิธคี ัดเลือก) / ลงนำมสัญญำจ้ำงทีป่ รึกษำ

24 ธ.ค. 64

2.ทีป่ รึกษาดาเนินการตาม TOR
5 ทีป่ รึกษำฯ จัดทำแผนกำรดำเนินงำนโดยละเอียดเสนอกรรมกำรตรวจรับ

21 ม.ค.65

ดำเนินกำรกระบวนกำรคัดเลือกวิสำหกิจชุมชนต้นแบบ :
ลงพืน้ ที่
เก็บรวมรวมข้อมูลวิสำหกิจชุมชนเป้ำหมำย 2 กลุ่ม (สินค้ำ 1 กลุ่ม และ
6 บริกำร 1 กลุ่ม)
จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 2 วัน 1 คืน

ครั้งที่ 1
3-4 มี.ค.65
ครั้งที่ 2
10-11 มี.ค.65

จัดกิจกรรมบ่มเพำะและพัฒนำศักยภำพวิสำหกิจชุมชนต้นแบบทีไ่ ด้รับ
7 กำรคัดเลือก 2 กลุ่ม (สินค้ำ 1 กลุ่ม และบริกำร 1 กลุ่ม) จำนวน 2 ครั้งๆ
ละ 3 วัน 2 คืน

ครั้งที่ 1 (กลุ่มสินค้ำ)
28-30 มี.ค.65

ตรวจรับงานงวดที่ 1 (25 %) (รายงานตรวจรับ วันที่ 9 กพ.65 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว )

337,500

ตรวจรับงานงวดที่ 2 (45%)

607,500

ลงพืน้ ทีต่ ิดตำมควำมคืบหน้ำกิจกรรมบ่มเพำะและพัฒนำวิสำหกิจชุมชน
8 ต้นแบบ 2 กลุ่ม (สินค้ำ 1 กลุ่ม และบริกำร 1 กลุ่ม) จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 3
วัน 2 คืน
13

จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำง และ
หำรือแนวทำงสนับสนุนเชิงนโยบำย เพือ่ พัฒนำศักยภำพวิสำหกิจชุมชน

จัดทำรำยงำนกำรถอดบทเรียนกิจกรรมกำรบ่มเพำะและพัฒนำวิสำหกิจ
14 ชุมชนต้นแบบทัง้ 2 กลุ่ม
ตรวจรับงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย (30%)

405000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

0

337,500

607,500

405,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

0%

25%

45%

30%

1,350,000
100%

กิจกรรม
ตัวชี้วัด / ผลงาน
1. เชิงปริมาณ
1.1 มีตน้ แบบควำมสำเร็จในกำรดำเนินธุรกิจของวิสำหกิจชุมชน จำนวน 2 กลุ่ม
(ภำคกำรค้ำ 1 กลุ่ม และบริกำร จำนวน 1 กลุ่ม) พร้อมถ่ำยทอดผ่ำนกำรเล่ำเรื่องใน
รูปแบบคลิปวีดโี อจำนวน 2 คลิป
1.2 มีรำยงำนกำรถอดบทเรียนกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนต้นแบบ 1 ฉบับ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพือ่ กำรพัฒนำศักยภำพวิสำหกิจชุมชนทั้งภำคกำรค้ำและ
บริกำร ที่ส่งผลต่อกำรยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกไทยในยุคหลังโควิด 19 เสนอต่อ
ผู้บริหำรกระทรวงพำณิชย์
2. เชิงคุณภาพ
2.1 มีข้อเสนอแนะ/แนวทำง/แบบจำลอง/นวัตกรรม ที่สำมำรถมอบให้กลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนอืน่ ๆ ทั้งภำคกำรค้ำและบริกำรนำไปประยุกต์ใช้กบั กลุ่มได้
2.2 สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์มีเครือข่ำยพันธมิตรทำงกำรค้ำที่มีกำรบูรณำ
กำรงำนร่วมกันในระดับพืน้ ที่ เพือ่ กำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำให้
สัมฤทธิ์ผล

ดาเนินการเสร็จเมือ่ ...
(กรณีบรรลุตามแผน)

สถานะ/ปัญหา
(กรณีไม่บรรลุ
ตามแผน)

ปีงบ 2565
ก.ย.-64

ไตรมาส 1
ต.ค.-64 พ.ย.-64 ธ.ค.-64

ผลงาน
ดำเนินกำรขออนุมัติดำเนินโครงกำรฯ พร้อม
ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรจัดทำ TOR
จัดทำและขออนุมัติขอบเขตกำรจ้ำง (TOR) /
รำคำกลำง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดจ้ำง
และคณะกรรมกำรตรวจรับ และดำเนินกำร
จ้ำง (โดยวิธคี ัดเลือก) ลงนำมสัญญำจ้ำงที่
ปรึกษำฯ วันที่ 24 ธันวำคม 2564 (วงเงิน
1,350,000 บำท)

ไตรมาส 2
ม.ค.-65

ก.พ.-65

ไตรมาส 3
มี.ค.-65

ผลงาน
- ตรวจรับงานงวดที่ 1 (25 %) (รายงานตรวจรับ วันที่
9 กพ.65 และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
- ลงพืน้ ทีด่ าเนินกระบวนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วิสำหกิจชุมชนภำคกำรค้ำสินค้ำในภำคเหนือ วันที่
3-4 มีนำคม 2565 ณ เชียงรำย และพะเยำ จำนวน 6
กลุ่ม และลงพืน้ ที่ดำเนินกระบวนกำร
ครั้งที่ 2 วิสำหกิจชุมชนต้นแบบภำคบริกำรในภำคใต้ วันที่
10-11 มีนำคม 2565 ณ จังหวัดกระบี่ และ
นครศรีธรรมรำช จำนวน 5 กลุ่ม เพือ่ สัมภำษณ์ แนว
ทำงกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในปัจจุบัน เป้ำหมำย
กำรพัฒนำ ปัญหำกำรดำเนินงำน รวมถึงควำมต้องกำรกำร
ช่วยเหลือในด้ำนต่ำง ๆ

- จัดกิจกรรมบ่มเพำะและพัฒนำศักยภำพวิสำหกิจชุมชน
ต้นแบบภำคสินค้ำที่ได้รับกำรคัดเลือก (วิสำหกิจชุมชน
เกษตรผสมผสำนสู่กำรแปรรูปเชิงนวัตกรรม (ข้ำวน้ำจำ))
ครั้งที่ 1 วันที่ 28-30 มีนำคม 2565 ณ จังหวัดพะเยำ โดย
จัดอบรมเชิงปฎิบัตกิ ำร (Workshop) ให้ควำมรู้ เพือ่ พัฒนำ
ศักยภำพของวิสำหกิจชุมชน อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพ
กระบวนกำรผลิต (Processing) กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์
(Packaging) กำรสร้ำงเรื่องรำว (Storytelling) กำรสร้ำงแบ
รนด์ (Branding) กำรจัดทำระบบสต๊อกสินค้ำ (Stock) กำร
จัดทำบัญชี (Financing) และกำรจัดจำหน่ำยโดยเฉพำะ
รูปแบบ E-commerce รวมถึงกำรทำกำรตลำด เป็นต้น ซึ่ง
เป็นกำรพัฒนำตัง้ แต่ ต้นน้ำ กลำงน้ำ ปลำยน้ำ ที่ตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมตลำดและวิถีชีวิตยุคใหม่

ข้อมูล ณ 31 มีนำคม 2565

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ไตรมาส 4
มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

รวม งปม.

Action Plan ปีงบประมำณ 2565 กองนโยบำยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรค้ำ
โครงกำรเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำธุรกิจบริกำร ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
งบประมำณรวม วงเงิน 4,962,000 บำท (สี่ล้ำนเก้ำแสนหกหมื่นสองพันบำทถ้วน)
กิจกรรม
1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำรฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, รำคำกลำง, จัดจ้ำง
และตรวจรับ
2 จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) กำหนดรำคำกลำง

ดำเนินกำรเสร็จเมือ่ ......

(กรณีบรรลุดำมแผน)
อนุมัติเมื่อ 6 ก.ย. 64

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ก.ย. 64

ไตรมำส 1
1-ต.ค.

1-พ.ย.

ไตรมำส 2
1-ธ.ค.

1-ม.ค.

1-ก.พ.

ไตรมำส 3
1-มี.ค.

1-เม.ย.

1-พ.ค.

ไตรมำส 4
1-มิ.ย.

1-ก.ค.

1-ส.ค.

1-ก.ย.

รวม งปม.

อนุมัติเมื่อ 20 ก.ย. 64

3 ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรจ้ำง (โดยวิธเี จำะจง) และทำสัญญำจ้ำง 4,920,000 บำท ลงนำม 19 พ.ย. 64
(สี่ล้ำนเก้ำแสนหกหมื่นสองพันบำทถ้วน)
4 ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรตำม TOR

20 พ.ย. 64

5 จัดทำแผนกำรดำเนินงำนโครงกำร

3 ธ.ค. 64

6 ตรวจรับงานงวดที่ 1 (30%)

TOR 4 ธ.ค. 64 / รำยงำน
ตรวจรับพัสดุ ครัง้ ที่ 1 22
ธ.ค. 64

7 ศึกษำค้นคว้ำข้อมูล แนวทำง วิธกี ำร และเครื่องมือ ในกำรจัดเก็บข้อมูล และ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูล

ศึกษำแล้วเสร็จและทีป่ รึกษำ
นำเสนอ แนวทำงกำร
สังเครำะห์ข้อมูลเมื่อวันที่ 15
ก.พ. 2565

8 รวบรวมข้อมูล จัดประชุมหำรือ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง

- จัดประชุม Focus Group
จำกหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง แล้ว
เสร็จจำนวน 8 ครั้ง กว่ำ 15
หน่วยงำน แล้วเสร็จเมื่อวันที่
25 ก.พ. 2565
- จัดประชุมร่วมกับหน่วยงำน
เจ้ำของข้อมูล เพิม่ เติมกว่ำ 11
หน่วยงำน แล้วเสร็จเมื่อวันที่
18 มี.ค. 2565

9 พัฒนำแบบสำรวจ เก็บข้อมูล และวิเครำะห์ กำรใช้งำนของฐำนข้อมูลในรูปแบบ
Online Survey

ดำเนินกำร Online Survey
ไปยังหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้องกว่ำ
75 หน่วยงำน (สิ้นสุดเมื่อ
วันที่ 18 ก.พ. 2565)

10 จัดทำสรุปผลควำมต้องกำรระบบฐำนข้อมูล จำกกำรประชุม กำรเข้ำพบหำรือ/
สัมภำษณ์/เก็บข้อมูล กับหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ควำมเห็นจำก Online Survey

สรุปผลฯ แล้วเสร็จและควำม
พร้อมของข้อมูล โดยปรึกษำ
นำเสนอ เมื่อวันที่ 22 มี.ค.
2565

11 พัฒนำโครงสร้ำงฐำนข้อมูลระยะที่ 2

- ทีป่ รึกษำนำเสนอและ
หำรือร่ำงผลกำรออกแบบ
ฐำนข้อมูลระยะที่ 2 เมื่อวันที่
24 มี.ค. 2565 และร่ำงกำร
ปรับปรุงฐำนข้อมูลระยะที่ 1
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565

1,476,000

กิจกรรม

24 มี.ค. 2565 และร่ำงกำร
ปรับปรุงฐำนข้อมูลระยะที่ 1
นกำรเสร็
เมือ่ ......
เมื่อวันดำเนิ
ที่ 30
มี.ค. จ2565
(กรณีบรรลุดำมแผน)

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ก.ย. 64

ไตรมำส 1
1-ต.ค.

1-พ.ย.

ไตรมำส 2
1-ธ.ค.

1-ม.ค.

1-ก.พ.

ไตรมำส 3
1-มี.ค.

1-เม.ย.

1-พ.ค.

ไตรมำส 4
1-มิ.ย.

1-ก.ค.

1-ส.ค.

1-ก.ย.

รวม งปม.

12 จัดทำต้นแบบรำยงำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำบริกำร
สถานะปั จจุบน
ั

13 ตรวจรับงานงวดที่ 2 (45%)

2,214,000

11 จัดทำเอกสำรคู่มือแนะนำกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอย่ำงละเอียด
12 จัดกิจกรรมฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ สนค. และหน่วยงำนใน พณ.
14 จัดกำรประชุมเผยแพร่ผลกำรศึกษำของโครงกำรฯ
15 จัดทำเล่มรำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร
16 ตรวจรับงานงวดที่ 3 (25%)

1,230,000
0

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

0

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

1,476,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชีว้ ัด / ผลงำน

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

1,476,000

30
1. อนุมัติ TOR เมื่อ 20
กันยำยน 2564
2. ฝ่ำยพัสดุบนั ทึกข้อมูล
ใน e-GP รำยงำนขอซื้อ
ขอจ้ำง แต่งตั้ง
กรรมกำรจัดจ้ำง/ตรวจ
รับ (22 ก.ย. 64)
3. ผอ.สนค.อนุมัติ
รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง
(27 ก.ย. 64)

1. เริ่มดำเนินกระบวนกำรจัด
จ้ำงแบบวิธเี ฉพำะเจำะจง
2.กำรจัดจ้ำงแล้วเสร็จ
กำรดำเนินกำรครอบคลุมตำม
TOR และเป็นไปตำมระเบียบ
พัสดุฯ
3. มีแนวทำงและวิธกี ำร
ดำเนินกำรโดยละเอียด
ครอบคลุมแผนกำรดำเนิน
กิจกรรมพร้อมกรอบระยะเวลำ
และสำมำรถตรวจรับงำนงวดที่ 1
ได้

0

0

0

0

2,214,000

0

0

0

1,230,000

-

2,214,000

1,230,000

-

45

25

1. มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลจำกระยะที่
1 โดยประกอบไปด้วยข้อมูลและ
สถิติกำรค้ำโลจิสติกส์ ทัง้ เชิงปริมำณ
และคุณภำพ และพัฒนำโครงสร้ำง
ข้อมูลให้สอดคล้องกับฐำนข้อมูล
ปลำยทำง
2. มีกำรประชุมหำรือกับทัง้ ภำครัฐ
ภำคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำแบบสำรวจ
ควำมเห็น Online Survey เพือ่
สำรวจควำมต้องกำรด้ำนข้อมูล และ
หำรือเกี่ยวกับข้อมูลทีแ่ ต่ละ
หน่วยงำนมีอยู่ รวมทัง้ แนวทำงในกำร
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลจำกแต่ละ
หน่วยงำน ซึ่งสำมำรถนำมำวำง
แผนกำรพัฒนำฐำนข้อมูลของ
โครงกำรฯ ระยะที่ 2 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

1. มีกำรจัดทำร่ำงต้นแบบกำร
แสดงผล Dashboard ของระบบ
รำยงำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ
กำรค้ำบริกำร และร่ำงโครงสร้ำง
ฐำนข้อมูล
2. มีกำรประชุมหำรือกับส่วนได้
ส่วนเสีย เพือ่ ปรับปรุงร่ำงต้นแบบ
ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน
3. มีกำรดำเนินกำรครบถ้วนตำม
กรอบระยะเวลำเวลำ และ
สำมำรถตรวจรับงำนงวดที่ 2 ได้

1. จัดทำ/พัฒนำเป็น Dashboard
ทีส่ มบูรณ์ และกำรนำเข้ำข้อมูล
ในฐำนข้อมูลจริง
2. มีกำรอบรมเผยแพร่ควำมรู้
ให้กับเจ้ำหน้ำทีก่ ระทรวงพำณิชย์
และผู้สนใจ และจัดงำนเพือ่
ประชำสัมพันธ์กำรใช้งำนระบบฯ
3. สำมำรถดำเนินกิจกรรม
ทัง้ หมดของโครงกำรฯ ได้อย่ำง
ครบถ้วน และมีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณครบถ้วน 100%

4,920,000

Action Plan ปีงบประมำณ 2565 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ
โครงกำร CLMVT Forum และผลตอบแทนทำงสังคมจำกกำรลงทุน (Social Return on Investment: SROI)
งบประมำณรวม 1,100,000 บำท (หนึง่ ล้ำนหนึง่ แสนบำทถ้วน) (วงเงินทำสัญญำ 1,052,200 บำท)
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมือ่

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุตำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุตำมแผน)

ไตรมำส 1
ต.ค.-64

พ.ย.-64

ไตรมำส 2
ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ไตรมำส 3
มี.ค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ไตรมำส 4
มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

รวม งปม.

1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำรฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, จัดจ้ำง
และตรวจรับ

ผอ. สนค. อนุมัติขอดำเนินโครงกำรฯ เมื่อวันที่ 20 กันยำยน
2564 โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ลงวันที่ 7 ตุลำคม
2564 และคำสั่งแก้ไขรำยชื่อคณะกรรมกำรฯ ลงวันที่ 25
ตุลำคม 2564

2 จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) กำหนดรำคำกลำง

ผอ.สนค. เห็นชอบ TOR และรำคำกลำง เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม
2564

0

3 ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรจ้ำงทีป่ รึกษำ (โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง) และ
ทำสัญญำจ้ำง

ดำเนินกำรจัดจ้ำงทีป่ รึกษำและทำสัญญำจ้ำง เมื่อวันที่ 27
ธันวำคม 2564

0

0

4 ทีป่ รึกษำดำเนินกำรตำม TOR

0

5 ประชุมนำเสนอแผนกำรดำเนินโครงกำรฯ
6 ส่งงำนงวดที่ 1 ภำยใน 45 วัน (40%)


ทีป่ รึกษำส่งงำนงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2565 โดย
คณะกรรมกำรตรวจรับฯ มีมติตรวจรับรำยงำนขัน้ ต้นฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2 และอนุมัติเบิกจ่ำยเงินเมื่อวันที่ 9 มีนำคม
2565

420,880



7 จัดทำแบบสำวจควำมเห็น/ควำมพึงพอใจ/ประโยชน์ทไี่ ด้รับ จำกผู้เคย
เข้ำร่วมงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประชุม CLMVT Forum
และกำรดำเนินงำนต่อเนือ่ ง
8 สัมภำษณ์เชิงลึก ระดมควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประชุม
CLMVT Forum และกำรดำเนินงำนต่อเนือ่ ง
9 จัดทำรำยงำนกำรศึกษำ
10 ส่งงำนงวดที่ 2 ภำยใน 105 วัน (30%)



315,660

11 จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำ
12 ส่งงำนงวดที่ 3 ภำยใน 150 วัน (30%)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (บำท)

420,880

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (%)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
ตัวชีว้ ัด / ผลงำน

หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้

40
โครงกำรได้รับกำรอนุมัติและจัดทำขอบเขตงำน
จ้ำง (TOR) กำหนดรำคำกลำง และจัดจ้ำงแล้วเสร็จ

420,880
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรจัดทำแบบสำรวจ
ควำมเห็นและแผนกำรสำรวจและรวบรวมข้อมูล/
ควำมเห็นในประเทศและต่ำงประเทศ

315,660


315,660

30

30

315,660
1,052,200
100
631,320

รำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร

1,052,200

Action Plan ปีงบประมำณ 2565 กองนโยบำยระบบกำรค้ำ
โครงกำรประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที่ 3 ประจำปีงบประมำณ 2565
งบประมำณรวม 2,961,700 บำท (สองล้ำนเก้ำแสนหกหมื่นหนึง่ พันเจ็ดร้อยบำทถ้วน)
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมือ่

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุตำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุตำมแผน)

ไตรมำส 1
ต.ค.-64

พ.ย.-64

ไตรมำส 2
ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ไตรมำส 3
มี.ค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ไตรมำส 4
มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ก.ย.-65

รวม งปม.

1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำรฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, จัด 21 ก.ย. 64 อนุมัติดำเนินโครงกำรฯ
จ้ำง และตรวจรับ
27 ก.ย. 64 แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR
2 จัดทำและขออนุมัติขอบเขตงำนจ้ำง (TOR) กำหนดรำคำกลำง

0

18 ต.ค. 64 อนุมัติ TOR
20 ต.ค. 64 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนจ้ำงที่
ปรึกษำโดยวิธเี ฉพำะเจำะจง และคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุในงำนทีป่ รึกษำฯ

0

3 ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรจ้ำงทีป่ รึกษำ (โดยวิธเี ฉพำะเจำะจง) 26 พ.ย. 64 ดำเนินงำนจ้ำงทีป่ รึกษำ
และทำสัญญำจ้ำง
14 ธ.ค. 64 ลงนำมในสัญญำจ้ำง
4 ทีป่ รึกษำดำเนินกำรตำม TOR

15 ธ.ค.64 - 11 ส.ค. 65

5 ประชุมนำเสนอแผนกำรดำเนินโครงกำรฯ

5 ม.ค. 65

9 ส่งงำนงวดที่ 1 (20%)

13 ม.ค. 65 ทีป่ รึกษำส่งงำนงวดที่ 1
19 ม.ค. 65 คกก.ตรวจรับฯ ประชุมพิจำรณำรำยงำน
ขัน้ ต้น และตรวจรับงำนงวดที่ 1
24 ม.ค. 65 คกก.ตรวจรับฯ รำยงำนผลกำรตรวจรับ
งำนงวดที่ 1

10 จัดสัมมนำและฝึกอบรม เพือ่ เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
ต้นแบบฯ แสวงหำควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต่อ
ยอดขยำยจำนวนผู้ใช้งำนของระบบ TraceThai.com

17 มี.ค. - 27 พ.ค. 65

0
0


0


560,000

17 ก.พ. 65 ประชุมพิจำรณำกำหนดกำรสัมมนำและ
อบรมในส่วนภูมิภำค
17 มี.ค. 65 ประชุมเตรียมกำรสัมมนำและอบรมในส่วน
ภูมิภำค
28 มี.ค. 65 สัมมนำครั้งที่ 1 ณ จังหวัดขอนแก่น

0

15 จัดสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำและรับฟังควำมคิดเห็นร่วมจำก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



17 ส่งงำนงวดที่ 2 (80%)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยงวดงำน (%)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
ตัวชีว้ ัด / ผลงำน

หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้

โครงกำรได้รับกำรอนุมัติและ
จัดทำขอบเขตงำนจ้ำง (TOR)
กำหนดรำคำกลำง และจัดจ้ำง
แล้วเสร็จ

0
######

560,000


2,240,000

20

80

100

560,000

2,240,000

######

แผนกำรดำเนินงำน และผลกำร
สัมมนำเผยแพร่ควำมรู้เกีย่ วกับ
ระบบฯ

ผลกำรขยำยฐำนผู้ใช้งำนระบบ และรำยงำนฉบับสมบูรณ์ พร้อมบทสรุปผู้บริหำร

######

Action Plan ปี 2565 กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรบูรณำกำรระบบดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที่ 4 ประจำปี งบประมำณ 2565
งบประมำณรวม 1,442,000 บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนสี่หมืน่ สองพันบำทถ้วน)
กิจกรรม
1 ขออนุมัติโครงกำร
2 จัดทำร่ำงขอบเขตงำน

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......
(กรณีบรรลุตำมแผน)
อนุมัติเมื่อวันที่ 3 ก.ย.64

6 ลงนำมในสัญญำ
7 ตรวจรับงำนงวดที่ 1

(กรณีไม่บรรลุตำมแผน)

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ไตรมำส 2
ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ไตรมำส 3
มี.ค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ไตรมำส 4
มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ตำมบันทึกที่ 1105/1434 ลว. 23
ก.ย.64

3 สรรหำผู้รบั จ้ำง

4 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
5 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ

ไตรมำส 1

สถำนะ/ปัญหำ

- ยกเลิกกำรจัดจ้ำงรอบที่ 1 โดยวิธี
e-bidding พ.ย.64 เนื่องจำก มีผู้
ยืน่ 1 รำย
- ยกเลิกกำรจัดจ้ำงรอบที่ 2 โดยวิธี
e-bidding ธ.ค.64 เนื่องจำกไม่มีผู้
ยืน่
- จัดจ้ำงรอบที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
จะประชุมพิจำรณำผลในวันที่ 13
ม.ค.65
พิจำรณำผล 17 ม.ค.65
รำยงำนผล 17 ม.ค.65
สัญญำเลขที่ 15/2565 ลว.9 ก.พ.65
วงเงิน 1,300,000 บ.
ผู้รบั จ้ำงส่งมอบงำนงวดที่ 1 วันที่ 23
มี.ค.65 และกรรมกำรตรวจรับ
ดำเนินกำรตรวจรับงำน 25 มี.ค.65

260,000.00

8 ตรวจรับงำนงวดที่ 2
9 ตรวจรับงำนงวดที่ 3
10 ตรวจรับงำนงวดที่ 4
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชี้วัด / ผลงำน

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

-

-

-

0.00%

260,000.00
260,000

0.95%

ผลงำน: ได้ประเด็น/เนื้อหำสำคัญ เพื่อ ผลงำน: ได้แผนกำรดำเนินงำนโดยละเอียด
จัดทำร่ำงขอบเขต TOR เพื่อกำรจัดจ้ำง และรำยงำนผลกำรออกแบบและจัดทำ
แนวคิด (Conceptual Design)

ผลงำน:

ผลงำน:

ส.ค.-65

ก.ย.-65

รวม งปม.

Action Plan ปี 2565 กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรบูรณำกำรระบบดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที่ 4 ประจำปี งบประมำณ 2565
งบประมำณรวม 1,442,000 บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนสี่หมืน่ สองพันบำทถ้วน)
กิจกรรม
1 ขออนุมัติโครงกำร
2 จัดทำร่ำงขอบเขตงำน

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......
(กรณีบรรลุตำมแผน)
อนุมัติเมื่อวันที่ 3 ก.ย.64

6 ลงนำมในสัญญำ
7 ตรวจรับงำนงวดที่ 1

(กรณีไม่บรรลุตำมแผน)

ต.ค.-64

พ.ย.-64

ไตรมำส 2
ธ.ค.-64

ม.ค.-65

ก.พ.-65

ไตรมำส 3
มี.ค.-65

เม.ย.-65

พ.ค.-65

ไตรมำส 4
มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ตำมบันทึกที่ 1105/1434 ลว. 23
ก.ย.64

3 สรรหำผู้รบั จ้ำง

4 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
5 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ

ไตรมำส 1

สถำนะ/ปัญหำ

- ยกเลิกกำรจัดจ้ำงรอบที่ 1 โดยวิธี
e-bidding พ.ย.64 เนื่องจำก มีผู้
ยืน่ 1 รำย
- ยกเลิกกำรจัดจ้ำงรอบที่ 2 โดยวิธี
e-bidding ธ.ค.64 เนื่องจำกไม่มีผู้
ยืน่
- จัดจ้ำงรอบที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก
จะประชุมพิจำรณำผลในวันที่ 13
ม.ค.65
พิจำรณำผล 17 ม.ค.65
รำยงำนผล 17 ม.ค.65
สัญญำเลขที่ 15/2565 ลว.9 ก.พ.65
วงเงิน 1,300,000 บ.
ผู้รบั จ้ำงส่งมอบงำนงวดที่ 1 วันที่ 23
มี.ค.65 และกรรมกำรตรวจรับ
ดำเนินกำรตรวจรับงำน 25 มี.ค.65

260,000.00

8 ตรวจรับงำนงวดที่ 2
9 ตรวจรับงำนงวดที่ 3
10 ตรวจรับงำนงวดที่ 4
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชี้วัด / ผลงำน

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

-

-

-

0.00%

260,000.00
260,000

0.95%

ผลงำน: ได้ประเด็น/เนื้อหำสำคัญ เพื่อ ผลงำน: ได้แผนกำรดำเนินงำนโดยละเอียด
จัดทำร่ำงขอบเขต TOR เพื่อกำรจัดจ้ำง และรำยงำนผลกำรออกแบบและจัดทำ
แนวคิด (Conceptual Design)

ผลงำน:

ผลงำน:

ส.ค.-65

ก.ย.-65

รวม งปม.

Action Plan ปี 2565 กองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรพัฒนำเครื่องชีว้ ดั เศรษฐกิจกำรค้ำ ประจำปี งบประมำณ 2565
งบประมำณรวม 27,261,800 บำท (ยีส่ บิ เจ็ดล้ำนสองแสนหกหมืน่ หนึง่ พันแปดร้อยบำทถ้วน)
กิจกรรม
1 จ้ำงสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพือ่ จัดทำดัชนี
เศรษฐกิจกำรค้ำ ครัง้ ที่ 1 (ต.ค.64 - มี.ค.65)

ดำเนินกำรเสร็จเมือ่ ......
(กรณีบรรลุตำมแผน)
อนุมัตกิ ำรดำเนินกำรจ้ำงตำมหนังสือที่
1105/1513 ลว.4 ต.ค.64

2 จ้ำงสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพือ่ จัดทำดัชนี
เศรษฐกิจกำรค้ำ ครัง้ ที่ 2 (เม.ย. - ก.ย. 65)

อยูร่ ะหว่ำงเสนอร่ำงขอบเขตงำนจ้ำงฯ

3 พัฒนำและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและ
รำยกำรสินค้ำ สำหรับกำรจัดทำดัชนี
เศรษฐกิจกำรค้ำ

อนุมัตแิ ผนกิจกรรมพัฒนำฯ ไตรมำส 1 ตำม
หนังสือ ที่ 1105/1623 ลว.27 ต.ค.64

4 กำรฝึกอบรมและสัมมนำ
4.1 ประชุมระดมควำมคิดเห็น (คกก.พัฒนำ
ดัชนีฯ) และกำรจัดแถลงข่ำว

แถลงข่ำวเงินเฟ้อประจำเดือน

4.2 โครงกำรอบรมเศรษฐมิตเิ พือ่ วิเครำะห์
เศรษฐกิจกำรค้ำ

มีแผนจะดำเนินกำรไตรมำส 4

4.3 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร
เพือ่ ยกระดับและพัฒนำเครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจ
กำรค้ำ

ดำเนินกำรไปแล้วทัง้ หมด 5 ครัง้ ตำมหัวข้อดังนี้
1) กำรสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจถึงภำรกิจของ
องค์กร เมือ่ วันที่ 25 พ.ย. 64 2) ควำมสำคัญ
และกำรจัดทำเครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจกำรค้ำ ครัง้ ที่
1 :วันที่ 24 ม.ค. 65 ครัง้ ที่ 2 :วันที่ 22 ธ.ค. 64
และครัง้ ที่ 3 :วันที่ 23 ธ.ค. 64 และ 4) จัด
ประชุมแลกเปลีย่ นควำมคิดเห็นฯ กับสภำผูส้ ่ง
สินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 17 มี.ค.
65

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุตำมแผน)

ไตรมำส 1
พ.ย.-64
2,229,900.00

ธ.ค.-64
2,229,900.00

ม.ค.-65
2,229,900.00

ไตรมำส 2
ก.พ.-65
2,229,900.00

1,720.00

1,960.00

49,384.00

35,880.00

5,955.00

700.00

2,450.00

700.00

700.00

1,400.00

5,955.00

700.00

2,450.00

700.00

700.00

1,400.00

2,235,855.00

2,232,320.00

2,234,310.00

2,279,284.00

ต.ค.-64
2,229,900.00

มี.ค.-65
เม.ย.-65
2,229,900.00

ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
รวม งปม.
พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
6,702,485
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชีว้ ดั / ผลงำน

หมำยเหตุ
1.เป้ำหมำยเบิกจ่ำยของกรม 6 และ 12 เดือน คือ (55:45) แยกตำมไตรมำส 35:20:25:20
2. กำหนดกำร วงเงินงบประมำณ และแผนกำรเบิกจ่ำยอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้

24.59%
ผลงำน: เครือ่ งชีว้ ดั เศรษฐกิจกำรค้ำ ได้รบั กำรพัฒนำและ
ผลงำน:
ปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย ถูกต้องแม่นยำตำมมำตรฐำนสำกล

ผลงำน:

ผลงำน:

Action Plan ปีงบประมำณ 2565 ศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรจัดซื้อข้อมูลกำรค้ำสำคัญ เพือ่ วิเครำะห์และติดตำมสถำนกำรณ์กำรค้ำโลก
งบประมำณรวม 12,547,900 บำท
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมือ่ ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1/65
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมำส 2/65
ม.ค

ก.พ.

ไตรมำส 3/65

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมำส 4/65
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ไตรมำส 1/66
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ไตรมำส 2/66
ม.ค.

ก.พ.

ไตรมำส 3/66

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมำส 4/66
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

รวม งปม.

1 ซื้อข้อมูล Global Trade Atlas (GTA)
- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

25 ส.ค. 64

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

11 พ.ย. 64

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

16 พ.ย. 64

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ

3 ธ.ค. 64

- จัดทำสัญญำจ้ำง

7 ธ.ค. 64

- อบรมกำรใช้ข้อมูล

15 มี.ค. 65

- จ่ำยเงิน

25 ม.ค. 65
ภำยใน 30 วัน นับจำกเปิดใช้งำนข้อมูล

- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 65
1 ปี (เริ่ม 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 65)

10,202,500
(จ่ำยจริง 9,021,866.25 )

- ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูล & ครบตำมกำหนดสัญญำซื้อ)
2 ซื้อข้อมูล CEIC Data
- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

25 ส.ค. 64

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

28 ธ.ค. 65

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

13 ม.ค. 65

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ

17 ก.พ. 65

- จัดทำสัญญำจ้ำง

22 ก.พ. 65

- อบรมกำรใช้ข้อมูล

ยังไม่กำหนด

- จ่ำยเงิน

เริ่มกระบวนกำรตรวจรับได้หลังเปิดกำรใช้งำน
ภำยใน 30 วัน นับจำกเปิดใช้งำนข้อมูล

- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล

26 มี.ค. 65 - 25 มี.ค 66
1 ปี (เริ่ม 26 มี.ค. 65 - 25 มี.ค. 66)

- ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูล & ครบตำมกำหนดสัญญำซื้อ)

946,308
จ่ำยจริง 946,000 )

3 ซื้อข้อมูล Kompass
- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

25 ส.ค. 64

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

7 มี.ค. 65

- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR

14 มี.ค. 65

- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ

21 มี.ค. 65

- จัดทำสัญญำจ้ำง
- จ่ำยเงิน
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อ
- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล
1 ปี (เริ่ม 27 พ.ค. 65- 26 พ.ค. 66)
- ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูลครบตำมกำหนดสัญญำซื้อ)

500,271

4 ซื้อข้อมูล Country Analysis Avanced Global (CAA)
- ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

25 ส.ค. 64

- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
- ร่ำง และ ขออนุมัติ TOR
- ประสำนกำรจัดซื้อ, จัดซื้อ, ขออนุมัติจัดซื้อ
- จัดทำสัญญำจ้ำง
- อบรมกำรใช้ข้อมูล
- จ่ำยเงิน
ภำยใน 30 วัน นับจำกวันทีใ่ นใบแจ้งหนี้
- ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล
1 ปี (นับจำก 1 มิ.ย. 65- 31 พ.ค. 66)
- ตรวจรับ (หลังจำกใช้ข้อมูล & ครบตำมกำหนดสัญญำซื้อ)

898,821

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชีว้ ัด
ลงนำมสัญญำได้ก่อนเปิดใช้จริง 10 วัน จำนวน 4 ข้อมูล

10,202,500
81.31%

2,345,400
18.69%

ผลงำน
1. รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของข้อมูล จำนวน 4 ข้อมูล
2. รำคำกลำง 4 ข้อมูล
3. สัญญำซื้อ/ใบสั่งซื้อ ข้อมูล 4 ข้อมูล
4. ระยะเวลำกำรใช้งำนแต่ละข้อมูล คือ 1 ปี
5. เบิกจ่ำยเงินได้ตำมที่กำหนด

12,547,900
-

100%

กิจกรรม
1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำร
2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR,
คณะกรรมกำรจัดซื้อ, คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

3
4

จัดทำขอบเขตงำน
คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบ TOR

5 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธคี ัดเลือก
6 จัดทำหนังสือเชิญชวนเข้ำร่วมยืน่ ข้อเสนอ
7

บริษัททีไ่ ด้รับหนังสือเชิญชวนจัดเตรียมเอกสำร

8 ยื่นเอกสำร
9 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ
10

ลงนำมในสัญญำ

Action Plan ปี 2565 ศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรจัดทำธรรมำภิบำลข้อมูลกำหนดชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set) และนโยบำยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สนค. ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
งบประมำณ 3,252,400 บำท (สำมล้ำนสองแสนห้ำหมืน่ สองพันสี่ร้อยบำทถ้วน)
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
ดำเนินกำรเสร็จเมือ่ ......
สถำนะ/ปัญหำ
ไตรมำส 4/2564
(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 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65
ขออนุมัติโครงกำรเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2564 หัวหน้ำส่วนรำชกำร
X
เห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2564
แต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตของงำนจ้ำงจัดทำระบบธรรมำภิบำล
X
X
ข้อมูลกำหนดชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set) และนโยบำยคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ของ สนค. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำม
คำสั่งสำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ที่ 97/2564 ลงวันที่
22 กันยำยน 2564

จัดทำรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (TOR) ระหว่ำงวันที่ 22 กันยำยน
- 1 ตุลำคม 2564
ขอควำมเห็นชอบรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม
2564

X

X

X
X

ขออนุมัติจัดจ้ำงโดยวิธคี ัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมกำรจ้ำงโดยวิธี
คัดเลื่อก ตำมคำสั่ง สนค. ที่ 118/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน
2564

X

จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกำรเข้ำร่วมยืน่ ข้อเสนอ จำนวน 6 รำย
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2564
บริษัททีไ่ ด้รับหนังสือเชิญชวนจัดเตรียมเอกสำร ตั้งแต่วนั ที่ 29
พฤศจิกำยน - 12 ธันวำคม 2564
กำหนดยื่นเอกสำรในวันจันทร์ที่ 13 ธันวำคม 2564
คกก.จ้ำงโดยวิธคี ัดเลือกประชุมและพิจำรณำผลกำรจ้ำงโดยวิธคี ัดเลือก
เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2564
สัญญำเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 10 มกรำคม 2565 วงเงินตำม
สัญญำจ้ำง 3,000,0๐๐.- บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน)

X
X

X
X
X
X

X
X

11 11.1 ดำเนินงำนงวดที่ 1

1. บริษัท นวัตกรรมมหำนคร จำกัด ผู้รับจ้ำง ขอเชิญประชุมเปิด
โครงกำร (Kickoff) ตำมหนังสือเลขที่ BD.2565-001 ลงวันที่ 18
มกรำคม 2565 โดยคณะกรรมกำรฯ ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 20
มกรำคม 2565 และมีมติทปี่ ระชุม ให้ปรับแก้แผนทีน่ ำเสนอและส่ง
แผนฉบับสมบูรณ์ภำยในวันที่ 25 มกรำคม 2565
2. บริษัท นวัตกรรมมหำนคร จำกัด ผู้รับจ้ำง ส่งแผนกำรดำเนิน
โครงกำร ตำมหนังสือเลขที่ BD.2565-002 ลงวันที่ 25 มกรำคม
2565 คณะกรรมกำรฯ ร่วมประชุมพิจำรณำ เมื่อวันที่ 3 กุมภำพันธ์
2565 มีมติเห็นชอบแผนกำรดำเนินโครงกำรของผู้รับจ้ำง

X

รวม งปม.
3,252,400

X

11.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 1

1. บริษัท นวัตกรรมมหำนคร จำกัด ผู้รับจ้ำง ส่งมอบงำน
งวดที่ 1 ตำมหนังสือเลขที่ BD.2564-011 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์
2565
2. คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมประชุมเพือ่ พิจำรณำเอกสำรส่งมอบงำนงวด
ที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มีนำคม 2565
เห็นว่ำ ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตำมเงื่อนไขที่
กำหนด และเพือ่ ให้รำยงำนมีควำมละเอียดยิง่ ขึน้ ทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรฯ มีมติให้ผู้รับจ้ำงดำเนินกำรปรับปรุงรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนงวดที่ 1
3. บริษัทฯ ได้ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขงำนดังกล่ำว เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 9 มีนำคม 2565ตำมเอกสำรหนังสือเลขที่ BD.2565-013 ลง
วันที่ 9 มีนำคม 2565
4. คณะกรรมกำรฯ ได้ร่วมประชุมเพือ่ พิจำรณำเอกสำรงำนงวดที่ 1
(ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2565 และเห็นว่ำผู้รับจ้ำง ส่ง
มอบงำนถูกต้องและครบถ้วน เป็นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด มีมติเป็นเอก
ฉันท์เห็นชอบตรวจรับงำนงวดที่ 1
5. เบิกจ่ำยงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2565

สถานะปั จจุบน
ั

600,000
X

11.3 ดำเนินงำนงวดที่ 2
11.4 ตรวจรับงำนงวดที่ 2
11.5 ดำเนินงำนงวดที่ 3
11.6 ตรวจรับงำนงวดที่ 3
11.7 ดำเนินงำนงวดที่ 4
11.8 ตรวจรับงำนงวดที่ 4
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)
ตัวชี้วดั / ผลงำน

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

ผลงำน:
รำยงำนผลกำรจ้ำงโดยวิธี
คัดเลือก

X

X

X
X
X

750,000
X

X
X
X

1,350,000
X

600,000

750,000

1,650,000

20%

25%

55%

ผลงำน:
ผลงำน:
1. แผนกำรบริหำรโครงกำร
2. เอกสำรวิเครำะห์ระบบ
เบือ้ งต้น

ผลงำน:

X
X

300,000
3,000,000

Action Plan ปี 2565 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณ 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
กิจกรรม
1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำร

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......
(กรณีบรรลุตำมแผน)
ขออนุมัติโครงกำรเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2564 หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2564

สถำนะ/ปัญหำ
(กรณีไม่บรรลุตำมแผน)

ไตรมาส 4/2564

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

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 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65

รวม งปม.

X
520,000

2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR,
คณะกรรมกำรดำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำ

X

3 จัดทำขอบเขตงำน

X
X

X

X

4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบ TOR

X

5 ขออนุมัติจดั ซื้อจัดจ้ำงโดยวิธคี ัดเลือก

X

6 จัดทำหนังสือเชิญชวนเข้ำร่วมยื่นข้อเสนอ

X

7 บริษัทที่ได้รับหนังสือเชิญชวนจัดเตรียมเอกสำร

X

8 ยื่นเอกสาร

X

9 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ
10 ลงนำมในสัญญำ

11 11.1 ดำเนินงำนงวดที่ 1

11.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 1

X
สัญญำเลขที่ 10/2565 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2564
1. จัดประชุมเริ่มโครงกำร (Kick-off Meeting) ระหว่ำง
ที่ปรึกษำฯ กับ คณะกรรมกำรตรวจรับฯ เมื่อวันศุกร์ที่
3 ธันวำคม 2564
2. จัดส่งแผนกำรบริหำรโครงกำรของที่ปรึกษำฯ (ภำยใน
15 วัน) เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2564
3. คกก.ตรวจรับพัสดุจำ้ งที่ปรึกษำฯ ประชุมพิจำรณำ
แผนกำรบริหำรโครงกำร เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2564
4. ที่ปรึกษำฯ ส่งรำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนประจำเดือน
ธันวำคม 2564 เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2565
5. ที่ปรึกษำฯ ส่งรำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนประจำเดือน
มกรำคม 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 65

X

X
X

X

X

X

1. ที่ปรึกษำฯ ส่งมอบงำนงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 28
กุมภำพันธ์ 2565
2. คณะกรรมกำรตรวจรับฯ ประชุมตรวจรับงำนงวดที่ 1
เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2565 โดยรำยละเอียดงำนมี ดังนี้
2.1 แผนกำรบริหำรโครงกำรของที่ปรึกษำฯ ตำม
ขอบเขตกำรดำเนินงำนข้อ 3.1
2.2 เอกสำรรำยงำน ตำมขอบเขตกำรดำเนินงำนข้อ
3.2 ถึงข้อ 3.4

X

1. ที่ปรึกษำฯ ส่งรำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนประจำเดือน
กุมภำพันธ์ 2565 เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 65

X

156,000
11.3 ดำเนินงำนงวดที่ 2

X

X

X

11.4 ตรวจรับงำนงวดที่ 2

X

11.5 ดำเนินงำนงวดที่ 3

X

สถานะปั จจุบน
ั

156,000
X

X

11.6 ตรวจรับงำนงวดที่ 3

X
X

208,000

208,000

520,000

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

156,000
30%

156,000
30%

40%

ตัวชี้วัด / ผลงาน

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

ผลงาน:
ผลงาน:
ผลงาน:
รายงานแผนการดาเนิน 1. แผนการบริหาร
โครงการจ้างที่ปรึกษา โครงการของที่ปรึกษาฯ
ตามขอบเขตการ
ดาเนินงานข้อ 3.1
2. เอกสารรายงาน
ตามขอบเขตการ
ดาเนินงานข้อ 3.2 ถึง
ข้อ 3.4

ผลงาน:

กิจกรรม
1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำร
2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำง TOR, คณะกรรมกำรจัดซื้อ,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
3 จัดทำขอบเขตงำน
4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบ TOR
5 ขออนุมัติจดั ซื้อจัดจ้ำง
6 จัดทำ/ขออนุมัต-ิ -ร่ำงประกำศฯ
7 ประกำศฯ ยืนยัน TOR (ในระเบียบให้แจ้งทุกรำยเป็นหนังสือ)
8 ประกำศประกวดรำคำ ทำงเว็บไซต์ (เชิญชวน / บ.เตรียมเอกสำร)
9 ยื่นเอกสำร
10 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
11 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ/ทรำบ
12 ลงนำมในสัญญำ
13 13.1 ดำเนินงำนงวดที่ 1

13.2 ตรวจรับงำนงวดที่ 1 ภำยใน 45 วัน นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำ

Action Plan ปี 2565 ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
งบประมำณรวม 2,943,100 บำท (สองล้ำนเก้ำแสนสี่หมื่นสำมพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน)
ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......
สถำนะ/ปัญหำ
ไตรมำส 4/2564
ไตรมำส 1
ไตรมำส 2
ไตรมำส 3
ไตรมำส 4
รวม งปม.
(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 มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65
ขออนุมัติโครงกำรเมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2564 หัวหน้ำส่วนรำชกำรเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 กันยำยน 2564
X
X
2,943,100
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2564และแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 กันยำยน
X
X
2564 ตำมคำสั่ง สนค. ที่ 94
จัดทำรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ (TOR) ระหว่ำงวันที่ 22 กันยำยน - 1 ตุลำคม 2564
X
X
ขอควำมเห็นชอบรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะเมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2564
X
ขออนุมัติจดั จ้ำงโดยวิธปี ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤศจิกำยน 2564
X
จัดทำ/ขออนุมัติร่ำงประกำศฯ ระหว่ำงวันที่ 3 - 5พฤศจิกำยน 2564
X
จัดทำ/ขออนุมัติร่ำงประกำศฯ ระหว่ำงวันที่ 3 - 5พฤศจิกำยน 2565
X
ประกำศประกวดรำคำด้วยวิธอี เิ ล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่ำงวันที่ 5 - 14 พฤศจิกำยน 2564
X
กำหนดยื่นเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2564
X
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่ำงวันที่ 16 - 18 พฤศจิกำยน 2564
X
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564
X
สัญญำเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2564 ผู้รับจ้ำงบริษทั บิสซิเนสอะไลฟ์ จำกัด
X
1. คกก. ตรวจรับประชุม kick off เพื่อเริ่มต้นโครงกำรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวำคม 2564
X
X
2. บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ์ จำกัด (ผู้รับจ้ำง) ได้นำส่งมีหนังสือพร้อมเอกสำรรำยงำนแผนกำรดำเนินงำน เลขที่ BA M12-005 ลง
วันที่ 22 ธันวำคม 2564 เรื่อง เอกสำรรำยงำนแผนกำรดำเนินงำน โครงกำรงำนจ้ำงพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงำนนโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
3. บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ์ จำกัด (ผู้รับจ้ำง) ได้นำส่งหนังสือ เลขที่ BA M12-015 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2564 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมดำเนินกำรสำรวจ รวบรวมควำมต้องกำร ศึกษำ วิเครำะห์และจัดกิจกรรมระดมควำมคิดเห็น (Design Thinking) งำนจ้ำง
พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
4. บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ์ จำกัด (ผู้รับจ้ำง) ร่วมกับ กอง นข. และ ศศ. ดำเนินกำรจัดประชุมเพื่อรวบรวมควำมต้องกำรกำรปรับปรุง
เว็บไซต์ สนค. เมื่อวันที่ 27 ธันวำคม 2564

1. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 6 มกรำคม 2565 เพื่อพิจำรณำแผนแล้วมีมติให้แก้ไขและให้บริษทั ส่งแผน
ฉบับแก้ไขให้ คกก. ภำยในวันที่ 10 มกรำคม 2565
2. บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ์ จำกัด (ผู้รับจ้ำง) ได้มีหนังสือเลขที่ BA M01-003 ลงวันที่ 10 มกรำคม 2565 เรื่อง เอกสำรรำยงำน
แผนกำรดำเนินงำน โครงกำรงำนจ้ำงพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ฉบับปรับแก้ไข และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2565 เพื่อพิจำรณำแผนฉบับปรับ
แก้ไขแล้วและมีมติเห็นชอบแผนกำรดำเนินงำน
3.บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ์ จำกัด (ผู้รับจ้ำง) ได้มีหนังสือเลขที่ BATPSO-2022-001/2565 ลงวันที่ 21 มกรำคม 2565 เรื่อง ขอ
ส่งมอบงำนงวดที่ 1 โครงกำรจ้ำงพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565
4. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุงำนจ้ำงฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2565 เพื่อพิจำรณำเอกสำรรำยงำนงวดที่ 1 แล้วมีควำม
ถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำจ้ำง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ตรวจรับงำนงวดที่ 1 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุงำนจ้ำงฯ พิจำรณำแล้วจึงเห็น
ควรให้ผู้รับจ้ำงนำควำมเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุฯ ไปเพิ่มเติมในรำยละเอียดเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับ
กำรส่งงวดงำนที่ 1 (ฉบับปรับแก้ไข) และส่งกลับให้คณะกรรมกำรฯ ภำยในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2565
5. บริษทั บิสซิเนสอะไลฟ์ จำกัด (ผู้รับจ้ำง) ได้มีหนังสือเลขที่ BATPSO-2022-002/2565 ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2565 เรื่อง
เอกสำรส่งมอบงำนงวดที่ 1 ฉบับปรับแก้ไข โครงกำรจ้ำงพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และเอกสำรรำยงำนงวดที่ 1 (ฉบับปรับแก้ไข)
6. คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุงำนจ้ำงฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ตรวจรับงำน โครงกำรจ้ำงพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงำนนโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรค้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1
7. เบิกจ่ำยเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565

X

680,000

สถานะปั จจุบน
ั

13.3 ดำเนินงำนงวดที่ 2
13.4 ตรวจรับงำนงวดที่ 2 ภำยใน 165 วัน นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำ
13.5 ดำเนินงำนงวดที่ 3
13.6 ตรวจรับงำนงวดที่ 3 ภำยใน 210 วัน นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำ
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

X

X

X

X

X
X
X

680,000
25%

1,360,000
50%

1,360,000
X

X
X

680,000

680,000
25%

2,720,000

ตัวชี้วดั / ผลงำน

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

ผลงำน:
ผลงำน:
1. รำยงำนแผนกำร
ดำเนินงำนโครงกำรจ้ำง
พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์
สนค. ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565
2. กำหนดกำรจัดประชุม
ระดมควำมคิดเห็น เพื่อ
รวบรวมข้อมูลในกำรพัฒนำ
และปรับปรุงเว็บไซต์ สนค.

ผลงำน:

ผลงำน:

Action Plan ปีงบประมำณ 2565 กอง/ศูนย์ขอ้ มูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที่ 5 ประจำปีงบประมำณ 2565
งบประมำณทีจ่ ัดสรร 11,057,092 บำท / งบประมำณทีใ่ ช้จริง 10,390,000 บำท
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 1/2565
ต.ค.-64

พ.ย.-64

ไตรมำส 2/2565

ธ.ค.-64

ม.ค.-65

1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำรฯ
2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตงำน

24 ธันวำคม 2564

X

24 ธันวำคม 2564

X

3 จัดทำขอบเขตงำน
4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบขอบเขตงำน

มกรำคม 2565

X

มกรำคม 2565

X

5 ขออนุมัติจดั ซื้อจัดจ้ำง
6 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก,

กุมภำพันธ์ 2565

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

ก.พ.-65

ไตรมำส 3/2565

มี.ค.-65

เม.ย.-65 พ.ค.-65

ไตรมำส 4/2565

มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ไตรมำส 1/2566

ก.ย.-65

ต.ค.-65

พ.ย.-65

ธ.ค.-65

ไตรมำส 2/2566
ม.ค.-66

ก.พ.-66

มี.ค.-66

รวม งปม.
10,390,000
-

X

-

X

กุมภำพันธ์ 2565

-

7 จัดทำหนังสือเชิญชวนฯ
8 บริษัทจัดเตรียมเอกสำรเพือ่ ยื่นข้อเสนอ

มีนำคม 2565

X

-

มีนำคม 2565

X

-

9 ยื่นเอกสำร
10 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล

มีนำคม 2565

X

-

มีนำคม 2565

X

-

11 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ
12 ลงนำมในสัญญำ

มีนำคม 2565

X

-

มีนำคม 2565

X

-

13 ตรวจรับงำนงวดที่ 1
14 ตรวจรับงำนงวดที่ 2
15 ตรวจรับงำนงวดที่ 3
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

X

กรกฎำคม 2565

3,117,000
X

ตุลำคม 2565

4,156,000
X

มีนำคม 2566
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

3,117,000

4,156,000

3,117,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

30.00%

40.00%

30.00%

ตัวชีว้ ัด / ผลงำน

1. แผนกำรดำเนินงำน
2. รำยชื่อทีมงำน
3. เอกสำรรำยงำนกำรออกแบบ
ระบบ ทั้งหมดในโครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำน
เศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที่ 5

หมำยเหตุ
X

ดำเนินกำรแล้ว

X

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร

1. เอกสำรรำยงำนและร่ำงระบบ
1. เอกสำรรำยงำนและระบบ
สำหรับทดสอบ ทั้งหมดใน
สมบูรณ์ ทั้งหมดในโครงกำรพัฒนำ
โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำน
เชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที่
เศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที่ 5
5 ประจำปีงบประมำณ 2565
ประจำปีงบประมำณ 2565
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย

3,117,000
10,390,000
100%

Action Plan ปีงบประมำณ 2565 กอง/ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ
โครงกำรพัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศไทย (Economic Index Dashboard)
งบประมำณที่ได้รบั จัดสรร 5,060,000 บำท
กิจกรรม

ดำเนินกำรเสร็จเมื่อ......

สถำนะ/ปัญหำ

(กรณีบรรลุดำมแผน)

(กรณีไม่บรรลุดำมแผน)

ไตรมำส 2/2565
ม.ค.-65

ก.พ.-65

ไตรมำส 3/2565

มี.ค.-65

1 ขออนุมัติดำเนินโครงกำรฯ
2 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงขอบเขตงำน

มีนำคม 2565

X

มีนำคม 2565

X

3 จัดทำขอบเขตงำน
4 คณะกรรมกำรฯ ขอควำมเห็นชอบขอบเขตงำน

เมษำยน 2565

X

5 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง
6 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรจ้ำงโดยวิธคี ัดเลือก,
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

เมษำยน 2565

เม.ย.-65 พ.ค.-65

ไตรมำส 4/2565

มิ.ย.-65

ก.ค.-65

ส.ค.-65

ไตรมำส 1/2566

ก.ย.-65

ต.ค.-65

พ.ย.-65

ไตรมำส 2/2566

ธ.ค.-65

ม.ค.-66

ก.พ.-66

มี.ค.-66

รวม งปม.
5,060,000
-

X

-

X
X

พฤษภำคม 2565

-

X

พฤษภำคม 2565

-

7 จัดทำหนังสือเชิญชวนฯ
8 บริษัทจัดเตรียมเอกสำรเพือ่ ยื่นข้อเสนอ

พฤษภำคม 2565

X

-

พฤษภำคม 2565

X

-

9 ยื่นเอกสำร
10 คณะกรรมกำรพิจำรณำผล

พฤษภำคม 2565

X

-

พฤษภำคม 2565

X

-

11 สรุปผล/รำยงำนผลกำรพิจำรณำ
12 ลงนำมในสัญญำ

พฤษภำคม 2565

X

-

พฤษภำคม 2565

X

-

13 ตรวจรับงำนงวดที่ 1
14 ตรวจรับงำนงวดที่ 2

กันยำยน 2565

15 ตรวจรับงำนงวดที่ 3
แผนกำรเบิกจ่ำยรำยเดือน (บำท)

มีนำคม 2566

X

1,518,000

ธันวำคม 2565

X

2,024,000
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (บำท)

1,518,000

2,024,000

1,518,000

แผนกำรเบิกจ่ำยรำยไตรมำส (%)

30.00%

40.00%

30.00%

ตัวชี้วัด / ผลงำน

หมำยเหตุ

1. แผนกำรดำเนินงำน
2. รำยชื่อทีมงำน
3. เอกสำรรำยงำนกำรออกแบบ
ระบบวิเครำะห์ข้อมูลดัชนี
เศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศไทย
(Economic Index Dashboard)

1. เอกสำรรำยงำนและร่ำงระบบ
1. เอกสำรรำยงำนและระบบ
สำหรับทดสอบ ระบบวิเครำะห์ สมบูรณ์ ระบบวิเครำะห์ข้อมูลดัชนี
ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำของ เศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศไทย
ประเทศไทย (Economic Index (Economic Index Dashboard)
Dashboard)
2. เอกสำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ ก่
เจ้ำหน้ำที่ สนค.
3. คู่มือของระบบที่พัฒนำใน

1,518,000
5,060,000
100%

แผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้าของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจาปี พ.ศ. 2565
“ด้านทักษะดิจทิ ัลเพื่อมุ่งสู่การปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจทิ ัล 4.0”
ผลการดาเนินงาน/ ความก้าวหน้า
ก.ย. 65

ส.ค. 65

ก.ค. 65

ไตรมาส 4
มิ.ย. 65

พ.ค. 65

เม.ย. 65

ไตรมาส 3
มี.ค. 65

ไตรมาส 2
ก.พ. 65

ไตรมาส 1

ใช้ไป

ม.ค. 65

วงเงิน

ธ.ค. 64

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ค่าใช้จา่ ย

พ.ย. 64

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค. 64

ที่

จัดเอง /

หน่วยงานภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นผู้นาองค์กรดิจทิ ัล
1 หลักสูตรพัฒนาด้านนวัตกรรม
และการดาเนินธุรกิจในยุคแห่ง
การเปลี่ยนแปลง

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 มี.ค.-31 ส.ค. 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
งบประมาณ 99,500 บาท (เบิกจ่ายจากงบประมาณ สจบ.)
รายชื่อผู้อบรม นางพรพรรณนิล ศตวรรษธารง ผอ.นข.
ผลการดาเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม

-

ชื่อหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 96
ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย.-30 ส.ค.65
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ก.พ.
งบประมาณ รายชื่อผู้อบรม นางสาวนลินทิพทย์ หอมวิเศษวงษา
ผู้อานวยการกองนโยบายระบบการค้า
ผลการดาเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม
ชื่อหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26)
ระยะเวลา 14 มิ.ย. 2565 - มี.ค.2566
หน่วยงานรับผิดชอบ สถาบันพระปกเกล้า
งบประมาณ ประมาณ 25,000 บาท
รายชื่อผู้อบรม นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์
ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ผลการดาเนินงาน อยู่ระหว่างรอประกาศผลคัดเลือก

2 หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
นวัตกรรมและการดาเนิน
ธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

3 หลักสูตรเสริมสร้างทักษะ
การพัฒนาสู่การเป็นผู้นา
ทัศนคติเชิงบวก

2 คน

30 วัน

ข้าราชการ
ทุกระดับ
30 คน

3 เดือน

-

136,800

ชื่อหลักสูตร การพัฒนาผู้นาคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 27 ประจาปี 2565
ระยะเวลา วันที่ 21 มี.ค.-19 ส.ค. 2565 แบบไม่ตอ่ เนื่อง (30 วัน)
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ก.พ.
งบประมาณ รายชื่อผู้อบรม (ส่งรายชื่อ 2 คน ได้รับคัดเลือก 1 คน)
นางสาวทิพย์เกษม เมฆจรูญ นักวิชาการพาณิชย์ ชก.
ผลการดาเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม

84,000

โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์การค้า (Smart Trade Strategist Program)
21 มี.ค.-21 มิ.ย. 2565
ผลการดาเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม

1 จาก 6

ข ้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)

ผลการดาเนินงาน/ ความก้าวหน้า
ก.ย. 65

ส.ค. 65

ก.ค. 65

ไตรมาส 4
มิ.ย. 65

พ.ค. 65

เม.ย. 65

ไตรมาส 3
มี.ค. 65

ไตรมาส 2
ก.พ. 65

ไตรมาส 1

ใช้ไป

ม.ค. 65

วงเงิน

ธ.ค. 64

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ค่าใช้จา่ ย

พ.ย. 64

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค. 64

ที่

จัดเอง /

หน่วยงานภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาทักษะเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (Systematic and Creative Thinking Skill)
1 หลักสูตร GTAP 101 Course (online)
ระดับปฏิบัติ 8 สัปดาห์
53,200
53,200
การขึ้นไป
2 หลักสูตร GTAP Preferential Trade
Agreements Mini-Course(online)

ระดับปฏิบัติ
การขึ้นไป ผ่าน
หลักสูตรGTAP
101

8 สัปดาห์

25 คน

2 วัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะ
1 กิจกรรมพัฒนาความรู้ดา้ นเศรษฐกิจ
2 คน

1 วัน

3 คน

3 วัน

3 โครงการพัฒนาาศักยภาพบุคลากรด้าน
การสื่อสารสมัยใหม่ดว้ ยสื่อ Infographic
และ VDO

38,000

38,000

-

-

25,740

โครงการพัฒนาาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารสมัยใหม่
ด้วยสื่อ Infographic และ VDO
เม.ย.-พ.ค. 2565
ผลการดาเนินงาน อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร

4,900

ชื่อหลักสูตร Carbon Credit: โอกาสทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจสีเขียว
ระยะเวลา 30 พ.ย. 2564
หน่วยงานรับผิดชอบ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
งบประมาณ 4,900 บาท
รายชื่อผู้อบรม
1) นายณัฐพงศ์ ยี่สุ่น นักวิชาการพาณิชย์ ชก.
2) นางสาวฒาลิศา ทาศรีภู นักวิชาการพาณิชย์ ปก.
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเก็บประเมินข้อมูล
พร้อมรวบรวม KM

-

ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารผ่านระบบออนไลน์
ระยะเวลา (ตามรายชื่อหัวข้อ)
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การเพิม่ ผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)
งบประมาณ รายชื่อผู้อบรม
1) นางสาวศุภาภัสร์ จองคา นักวิชาการพาณิชย์ ชก.
หัวข้อ Workshop on the Circular Economy for the SDGs
ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 2564
2) นางศุจิรัตน์ สิทธิโรจน์ นักวิชาการพาณิชย์ ปก.
หัวข้อ Workshop on Innovative Business Models
for Industry 4.0 ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 2564
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเก็บประเมินข้อมูล
พร้อมรวบรวม KM

2 จาก 6

ข ้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)

2 กิจกรรมพัฒนาความรู้ดา้ นดิจิทัล

10 คน

1วัน

40 คน (ผู้บริหาร
และบุคลากร)

1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน/ ความก้าวหน้า
ก.ย. 65

ส.ค. 65

ก.ค. 65

ไตรมาส 4
มิ.ย. 65

พ.ค. 65

เม.ย. 65

ไตรมาส 3
มี.ค. 65

ไตรมาส 2
ก.พ. 65

ไตรมาส 1

ใช้ไป

ม.ค. 65

วงเงิน

ธ.ค. 64

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ค่าใช้จา่ ย

พ.ย. 64

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค. 64

ที่

จัดเอง /

หน่วยงานภายนอก

หลักสูตรการนาเข้าข้อมูลสาหรับจัดทาดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคา
ส่งออก-นาเข้า
มี.ค. 2565
25,740

-

ชื่อหลักสูตร ด้านสถิตแิ ละเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ระยะเวลา (ตามรายชื่อหัวข้อ)
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
งบประมาณ รายชื่อผู้อบรม
1) นางสาวศิรินภา ช่วยตรึกตรอง นักวิชาการพาณิชย์ ชก.
หัวข้อ Advanced Microsoft Excel รุ่นที่ 10
วันที่ 5-7 มกราคม 2565 (Onsite)
2) นางสาววศินี ใหญ่สว่าง นักวิชาการพาณิชย์ ปก.
หัวข้อ การประยุกต์ใช้โปรแกรม Power Bl Desktop เพือ่ การนาเสนอข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4
วันที่ 12-14 มกราคม 2565 (Onsite)
3) นายชินโชติ เถรปัญญาภรณ์ นักวิชาการพาณิชย์ ปก.
หัวข้อ การทาแผนที่เฉดสีดว้ ยโปรแกรม QGIS รุ่นที่ 4
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 (Online)
4) นางสาวธิดาพร ทองเรือง นักวิชาการพาณิชย์ ชก.
หัวข้อ การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL รุ่นที่ 5
วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 (Online)
5) นางสาวทิพย์เกษม เมฆจรูญ นักวิชาการพาณิชย์ ชก.
หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม R เบือ้ งต้น รุ่นที่ 5
วันที่ 8-10 มีนาคม 2565 (Online)
6) นางสาวกนกวรรณ ลอยจันทร์แจ่ม นักวิชาการพาณิชย์ ชก.
หัวข้อ การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติ รุ่นที่ 7
วันที่ 14-18 มีนาคม 2565 (Onsite)
ผลการดาเนินงาน แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสานักงานสถิตแิ ห่งชาติแล้ว
(ส่งสมัคร 7 คน ได้อบรม 6 คน) และเตรียมเก็บประเมินข้อมูลหลังจากอบรม
พร้อมรวบรวม KM

3 จาก 6

ข ้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)

3 กิจกรรมพัฒนาทักษะเฉพาะทางอื่น

2 คน

2 วัน

2 คน

2 คน

-

ผลการดาเนินงาน/ ความก้าวหน้า
ก.ย. 65

ส.ค. 65

ก.ค. 65

ไตรมาส 4
มิ.ย. 65

พ.ค. 65

เม.ย. 65

ไตรมาส 3
มี.ค. 65

ไตรมาส 2
ก.พ. 65

ไตรมาส 1

ใช้ไป

ม.ค. 65

วงเงิน

ธ.ค. 64

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ค่าใช้จา่ ย

พ.ย. 64

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค. 64

ที่

จัดเอง /

หน่วยงานภายนอก

-

ชื่อหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารผ่านระบบออนไลน์
ระยะเวลา 2 วัน (รุ่นที่ 2 21-22 ก.พ.2565 และรุ่นที่ 3 24-25 ก.พ.2565)
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
งบประมาณ รายชื่อผู้อบรม
1) นางสาวกัลป์มภัค ภักดีจิรภิรมย์ นักวิชาการพาณิชย์ ชก.(รุ่นที่ 2)
2) นางสาวฐานะมาศ เพ็งแพ่ง นักวิชาการพาณิชย์ ชก. (รุ่นที่ 3)
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเก็บประเมินข้อมูล พร้อมรวบรวม KM

6 วัน

-

ชื่อหลักสูตร Active Trainer Building
ระยะเวลา ก.พ. 2565 (6 วันแบบไม่ตอ่ เนื่อง)
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ก.พ.
งบประมาณ รายชื่อผู้อบรม
1) นางสาววนิดา ศักดิ์สงวนมนูญ นักวิชาการพาณิชย์ ชพ.
2) นางเพ็ญวนา อัครคุปต์ นักวิชาการพาณิชย์ ชก.
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเก็บประเมินข้อมูล
พร้อมรวบรวม KM

6 วัน

-

ชื่อหลักสูตร สัมมนาส่วนราชการเพือ่ ยกระดับกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ
ระยะเวลา ก.พ. 2565 3 วัน และ พ.ค. 2565 3 วัน (6 วันแบบไม่ตอ่ เนื่อง)
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน ก.พ.
งบประมาณ รายชื่อผู้อบรม
1) นางภควรรณ ศรีนคร นักทรัพยากรบุคคล ชก.
2) นางเพ็ญวนา อัครคุปต์ นักวิชาการพาณิชย์ ชก.
ผลการดาเนินงาน อยู่ระหว่างการอบรม

4 จาก 6

ข ้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)

3 คน

2-3 เดือน

6,300

ผลการดาเนินงาน/ ความก้าวหน้า
ก.ย. 65

ส.ค. 65

ก.ค. 65

ไตรมาส 4
มิ.ย. 65

พ.ค. 65

เม.ย. 65

ไตรมาส 3
มี.ค. 65

ไตรมาส 2
ก.พ. 65

ไตรมาส 1

ใช้ไป

ม.ค. 65

วงเงิน

ธ.ค. 64

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ค่าใช้จา่ ย

พ.ย. 64

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค. 64

ที่

จัดเอง /

หน่วยงานภายนอก

ชื่อหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement: e-CPP)
ระยะเวลา (ตามรายชื่อหัวข้อ)
หน่วยงานรับผิดชอบ กรมบัญชีกลาง
งบประมาณ รายชื่อผู้อบรม
1) นางสาววีนัส แดนโพธิ์ นักวิชาการพัสดุ ปก.
หัวข้อ B1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (41 วิชา) ภายใน 3 เดือน
2) นางสาววีนัส แดนโพธิ์ นักวิชาการพัสดุ ปก.
หัวข้อ B1 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับต้น (41 วิชา) ภายใน 3 เดือน
3) นางสาวสิริกร เลิศชัยตระกูล จพง.พัสดุ ชง.
หัวข้อ B2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (45 วิชา) ภายใน 3 เดือน
ผลการดาเนินงาน รอประกาศผลการคัดเลือก 24 ก.พ. 2565 และ 11 เม.ย. 2565

5 จาก 6

ข ้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาลสู่องค์กรดิจทิ ัล (Smart Ministry)
1 หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง
35 คน
2 วัน
54,810
34,500
และการควบคุมภายในขององค์กร

2 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

25,740

ผลการดาเนินงาน/ ความก้าวหน้า
ก.ย. 65

ส.ค. 65

ก.ค. 65

มิ.ย. 65

พ.ค. 65

ไตรมาส 4

จัดเอง /

หน่วยงานภายนอก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายใน”
17-18 มี.ค. 2565
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างแปลผลการประเมิน

35 คน

2 วัน

1 คน

2 วัน

40 คน (ผู้บริหาร
และบุคลากร)

1 ครั้ง

25,740

-

อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร

40 คน (ผู้บริหาร
และบุคลากร)

ครึ่งวัน

-

-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. และวางแผนการออมดี
มีแต่ได้”
25 มี.ค. 2565
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างแปลผลการประเมิน

-

อยู่ระหว่างทบทวนหลักสูตร

53,130

-

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
เม.ย. 2565

600,000

168,100

40 คน

รวมยอดค่าใช้จา่ ยทัง้ สิ้น

1 วัน

34,500

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง “การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ”
17-18 ก.พ. 2565
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างแปลผลการประเมิน

3,900

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารโน้มน้าว (Communicating and Influencing)
1 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
20 คน (ผู้บริหาร 20 ชั่วโมง 7,200
144,000
ทั่วไป
และบุคลากร)
2 หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการอย่างเป็นทาง ฉบับภาษาอังกฤษ
และไทย

เม.ย. 65

ไตรมาส 3
มี.ค. 65

ไตรมาส 2
ก.พ. 65

ไตรมาส 1

ใช้ไป

ม.ค. 65

วงเงิน

ธ.ค. 64

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ค่าใช้จา่ ย

พ.ย. 64

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค. 64

ที่

ชื่อหลักสูตร วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหา
การถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. รุ่นที่ 2
ระยะเวลา วันที่ 10-11 ก.พ. 2565
หน่วยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
งบประมาณ 3,900 บาท รายชื่อผู้อบรม นางสาวฐานะมาศ เพ็งแพ่ง
นักวิชาการพาณิชย์ ชก.
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการแล้วเสร็จ และเตรียมเก็บประเมินข้อมูล
พร้อมรวบรวม KM

28.02

431,900

หมายเหตุ: รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
6 จาก 6

ข ้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 (รายงานไตรมาส 2/2565)

