
แบบ คก. 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หน่วยงาน : ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

ณ เดือนเมษำยน 2563 
แผนงานตามยุทธศาสตร์  

    ชื่อโครงการ : โครงกำรยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมสำมำรถกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ด้วยกำรยกระดับศักยภำพสินค้ำ/บริกำรสมัยใหม่ 
สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ (สรุปสั้นๆ กระชับ ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ) ผลส าเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ (โดยสรุป) : เพ่ือจัดท ำยุทธศำสตร์กำรค้ำของ
ประเทศ ให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนด้ำนเศรษฐกิจ
กำรค้ำ มียุทธศำสตร์กำรเพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
ที่ใช้ก ำหนดกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน 
งบประมาณ :  54.8504 ล้ำนบำท 
ตัวช้ีวัด :  
- จ ำนวนนโยบำย/ยุทธศำสตร์กำรค้ำ อย่ำงน้อย 2 ด้ำน 
- มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่มีผู้เข้ำร่วมจำก

ภำคเอกชน/ประชำชนอย่ำงน้อยร้อยละ 50 
ระยะเวลาด าเนินการ : ต.ค. 61 – ก.ย. 62 
กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงำนภำครัฐ/ภำคเอกชน/กลุ่ม
เกษตรกร 
พื้นที่ด าเนินงาน (ระบุจังหวัด/สถำนที่) : ส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค 

1. ผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าบริการ
สมัยใหม่  

1) โครงกำรประมวลยุทธศำสตร์รำยสำขำเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกำรค้ำ
ของประเทศ ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ได้ร่ำงแผนปฏิบัติกำรกำรค้ำของประเทศ 
จ ำนวน 1 ฉบับ 
     2) โครงกำรศึกษำข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด (Demand Driven) และ
พัฒนำต้นแบบกำรค้ำอุตสำหกรรมและธุรกิจบริกำรสมัยใหม่ ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น
แล้ว ไดยุ้ทธศำสตร์สินค้ำบริกำร 3 สำขำ 1) เกษตรอินทรีย์สมัยใหม่ 2) บริกำร
ท่องเที่ยวแพลตฟอร์ม เชิงสุขภำพและรำยได้สูง 3) อุตสำหกรรมอำหำรแห่งอนำคต  
     3) โครงกำร Partnership for Agricultural Trade and Inclusive Growth 
in Thailand  Business Consultation Meeting between Thai 
Government and WEF Grow Asia จัดงำน Hackathon 2019 ไทยแลนด์ฟู้ด
ฮีโร่ เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 24 – 26 เม.ย. 62 จ.เชียงรำย โดยมีผู้เข้ำร่วมงำน
จ ำนวน 60 คน เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือในกำรยกระดับมูลค่ำสินค้ำเกษตรและ
ส่งเสริมนวัตกรรมพำณิชย์ และเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรรำยย่อยให้เข้ำสู่ห่วงโซ่กำร
ผลิตสินค้ำเกษตร โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ Hackathon ระดมสมองค้นหำ
นวัตกรรมและไอเดียที่จะช่วยยกระดับมูลค่ำสินค้ำเกษตร พร้อมจัดท ำข้อเสนอที่
ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์  
 
 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
52,695,766.43 บำท 

2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
2.1) ยุทธศำสตร์สินค้ำบริกำร 

3 สำขำ (1) เกษตรอินทรีย์
สมัยใหม่ (2) บริกำร
ท่องเที่ยวแพลตฟอร์ม เชิง
สุขภำพและรำยได้สูง          
(3) อุตสำหกรรมอำหำรแห่ง
อนำคต 

2.2) มีกระบวนกำรรับฟังควำม
คิดเห็นที่มีผู้เข้ำร่วมจำก
ภำคเอกชน/ประชำชน  
ร้อยละ 74.5 

3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม (ประมาณการเนื้อ
งานคิดเป็นร้อยละ) 

100 
 
 
 



แบบ คก. 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ (สรุปสั้นๆ กระชับ ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ) ผลส าเร็จของโครงการ 
กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการ
จัดท ายุทธศาสตร์การค้า  
     1) โครงกำรจัดซื้อข้อมูลกำรค้ำส ำคัญ เพ่ือวิเครำะห์และติดตำมสถำนกำรณ์
กำรค้ำโลก ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อข้อมูลกำรค้ำส ำคัญเพ่ือวิเครำะห์และติดตำม
สถำนกำรณ์กำรค้ำโลก จ ำนวน 6 ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. Global Trade 
Atlas (GTA) 2. Fitch Solutions Macro Research (BMI Research) 3. CEIC 
Data: Economic Database System 4. GMID 5. Easybusiness 
Worldwide (Kompass) 6.EIU Viewswire – Global  
     2) โครงกำรพัฒนำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ตำมมำตรฐำนสำกล ได้
ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล เพ่ือจัดท ำดัชนี
เศรษฐกิจกำรค้ำ ในส่วนภูมิภำคจ ำนวน 152 คน และในส่วนกลำงจ ำนวน 31 
คน เป็นระยะเวลำ 12 เดือน (ต.ค. 61-ก.ย. 62) และจำกกำรเก็บข้อมูลได้จัดท ำ
และเผยแพร่รำยงำนภำวะเศรษฐกิจกำรค้ำ และภำวะกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เป็น
ประจ ำทุกเดือน ผ่ำนสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ เพจเฟสบุ๊ค Application LINE 
และวำรสำรรำยเดือน TPSO Journal 
     2.1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงข้อมูลที่ใช้เป็น
ตัวแทน มีควำมทันสมัย จ ำนวน 7 เครื่องชี้วัด 
     2.2) มีเครื่องชี้วัดคำดกำรณ์เงินเฟ้อของประเทศ และ 6 ภูมิภำค ส ำหรับเป็น
สัญญำณเตือนภัยทำงเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมขึ้น 1 เครื่องชี้วัด 
     2.3) จัดท ำดัชนีรำคำและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ระดับประเทศ  ภำค และ
จังหวัด ได้ครบถ้วน ทันสมัยและถูกต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ท ำให้มี
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศท่ีมีควำมถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ 
สำมำรถน ำไปก ำหนดนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเผยแพร่
ได้ทันตำมเวลำที่ก ำหนด บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงครบถ้วน 
     3) โครงกำรบูรณำกำรระบบดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว 
ดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ คก. 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ (สรุปสั้นๆ กระชับ ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ) ผลส าเร็จของโครงการ 
     3.1) จัดท ำระบบน้ ำหนักดัชนีรำคำผู้ผลิต โครงสร้ำง CPA และ SOP  
     3.2) จัดท ำระบบดัชนีรำคำผู้ผลิต โครงสร้ำง CPA และ SOP   
     มีผลท ำให้ระบบมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ดังนี้ 1) มีระบบดัชนีรำคำและดัชนี
เศรษฐกิจที่มีควำมทันสมัย รองรับกับกำรท ำงำนผ่ำนระบบ Internet และ
สำมำรถใช้งำนได้ภำยใต้ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่ สนค. ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
รวมถึงมีกำรบูรณำกำรข้อมูลผ่ำนฐำนที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน เกิดควำมคล่องตัว 
และเพ่ิมประสิทธิภำพในกระบวนกำรจัดท ำดัชนีรำคำและดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำให้
มีควำมถูกต้อง รวดเร็ว และลดปัญหำในกำรตรวจสอบข้อมูล รวมถึงผู้รับบริกำร
เข้ำถึงขอ้มูลได้อย่ำงรวดเร็วและครบถ้วน 2) ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำมีควำม
รวดเร็ว ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนด
นโยบำยได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     - 
 

 



แบบ คก. 

 
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน่วยงาน : ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 
ณ กันยำยน 2562 

แผนงานบูรณาการ : แผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 
ชื่อโครงการ :  1. โครงกำรจัดท ำหุ้นส่วนยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำตลำดต่ำงประเทศและเศรษฐกิจภูมิภำคใน CLMVT  
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ (สรุปสั้นๆ กระชับ ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ) ผลส าเร็จของโครงการ 
วัตถุประสงค์ (โดยสรุป) :  
1) เพ่ือกระชับควำมสัมพันธ์ระดับสูงระหว่ำงรัฐของ CLMVT 

และผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ-เอกชน  
2) เพ่ือยกระดับควำมพร้อมในกำรเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่ำ

ระหว่ำง CLMVT และหุ้นส่วนเศรษฐกิจไปสู่ตลำดโลก  
3) เพ่ือสร้ำงประเด็นควำมร่วมมือทำงกำรค้ำระดับภูมิภำคที่  

บูรณำกำรระหว่ำง CLMVT  
งบประมาณ :  29.0997 ลำ้นบำท 
ตัวช้ีวัด : จ ำนวนประเด็น/ข้อเสนอแนะในกำรเชื่อมโยง
กำรค้ำในภูมิภำค CLMV อย่ำงน้อย 2 เรื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ : ต.ค. 61 - ส.ค. 62 
กลุ่มเป้าหมาย : ภำครัฐและภำคเอกชนในภูมิภำค CLMVT 
พื้นที่ด าเนินงาน (ระบุจังหวัด/สถำนที่) : ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพฯ 
 

1. ผลการด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏบิัติกำรและสัมมนำให้ควำมรู้บุคลำกรภำครัฐและ
ภำคเอกชนของ CLMVT จัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร CLMVT เสร็จสิ้นแล้ว โดยจัด
อบรมเชิงปฏิบัติกำร Scale Up Bootcamp for Startups (31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62) 
มีผู้ประกอบกำรจำกภูมิภำค CLMVT เข้ำร่วมจ ำนวน 60 คน โดยเน้นประเดน็     
กำรวำงแผนธุรกิจ กลยุทธ์กำรระดมทุน กำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรน ำเสนอผลงำน 
เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภำพชีวิตของประชำกรของภูมิภำค CLMVT ให้สำมำรถเตบิโตร่วมกันในเศรษฐกิจ
ยุคดิจิทัลได้อยำ่งทั่วถึงและยั่งยนื 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม CLMVT Forum ในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรค้ำ เสร็จสิ้นแล้ว
ดังนี ้
     1.1) จัดงำน CLMVT Forum 2019: CLMVT as the New Value Chain 
Hub of Asia (23 -24 มิ.ย. 62) โดยนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนเปิดงำน มผีู้เข้ำร่วม
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำควิชำกำรกว่ำ 600 คน จำก 14 ประเทศ ผลลพัธ์      
จำกกำรจัดงำนคือแนวทำงกำรร่วมมือเพื่อพัฒนำภูมิภำค CLMVT และผลักดันให้ 
CLMVT เปนศูนยกลำงหวงโซคุณคำยุคใหม่ ได้แก่ 1) ส่งเสริมกำรจัดตั้ง “CLMVT 
Trade Association” 2) ส่งเสริมกำรจัดตั้ง “CLMVT Services Foresight Group”        
3) ริเริ่มโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
“CLMVT Platform Collaborations” 4) ส่งเสริมกำรจัดตั้งเวทีเศรษฐกิจดิจิทัล 
“CLMVT Digital Forum” 5) ต่อยอดโครงกำร “CLMVT Startups Mentoring 
2.0” 6) ต่อยอดโครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและทนุมนษุย์ 
“Human Resource Development Consolidation” 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
27,758,849.56 บำท 

2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
     - ได้ข้อเสนอแนะในกำร
เชื่อมโยงกำรค้ำในภูมิภำค CLMV 
จ ำนวน 2 เรื่อง 
      2.1) ข้อเสนอแนวทำงพัฒนำ
สินค้ำและสร้ำงควำมร่วมมือ 
(MOU) ร่วมกันระหว่ำงกลุ่ม
จังหวัดภำคตะวนัออก 2 ของไทย 
และประเทศเพื่อนบำ้น (กัมพูชำ)    
      2.2) ข้อเสนอแนวทำงพัฒนำ
สินค้ำและสร้ำงควำมร่วมมือ 
(MOU) ร่วมกันระหว่ำงกลุ่ม
จังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ของ
ไทย และประเทศเพื่อนบำ้น (เมยีน
มำ) 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ในภาพรวม (ประมาณการ  
เนื้องานคิดเป็นร้อยละ) 

100 
 
 



แบบ คก. 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ (สรุปสั้นๆ กระชับ ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ) ผลส าเร็จของโครงการ 
     1.2) จัดงำน CLMVT Cross Border Digital Trade (7 ส.ค. 62) มีผู้เข้ำร่วม
งำน 300 คน ผลลัพธ์ของกำรจัดงำน เกิดข้อเสนอด้ำนกำรพฒันำกำรค้ำดิจิทลัข้ำม
พรมแดนใน CLMVT ดังนี ้

(1) ส่งเสริมกำรพัฒนำโครงข่ำยโทรคมนำคมให้ครอบคลุม 
(2) พัฒนำควำมเชื่อมโยงทำงกฎระเบียบระหว่ำงประเทศในอำเซียน 
(3) พัฒนำกฎระเบียบภำยในไทยให้สอดคล้องกับอัตรำเติบโตทีร่วดเร็วของ

ธุรกิจ 
(4) ส่งเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนดิจิทลัและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

กิจกรรมที่ 3 จัดท ำหุ้นส่วนยทุธศำสตร์กำรค้ำสนิค้ำอุตสำหกรรม 4.0 จำก CLMVT  
สู่สำกล (Sister Cluster) ด ำเนนิกิจกรรมกำรสร้ำงหุ้นส่วนยุทธศำสตร์กำรค้ำสนิค้ำ
อุตสำหกรรม ๔.๐ จำก CLMVT สู่สำกล (Sister Cluster) เสร็จสิ้นแล้ว ได้
ข้อเสนอแนะในกำรเชื่อมโยงกำรค้ำในภูมิภำค CLMVT จ ำนวน 2 เร่ือง ดังนี้ 
     1) ข้อเสนอแนวทำงพฒันำสินค้ำและสร้ำงควำมร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่ำง
กลุ่มจังหวัดภำคตะวนัออก 2 ของไทย และประเทศเพื่อนบำ้น (กัมพูชำ) ได้แก ่
มะม่วงแก้วขมิ้นกวนและมังคุดกวนประกบกันในหนึ่งชิ้น และผลิตภัณฑ์ที่ 2 น้ ำ
มะม่วงแก้วขมิ้น ผสมน้ ำสับปะรด และใช้ตรำสินคำ้ร่วมในภูมิภำคชื่อ “ลินจันท์ (Lin 
Chan) 
     2) ข้อเสนอแนวทำงพฒันำสินค้ำและสร้ำงควำมร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่ำง
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 ของไทย และประเทศเพื่อนบำ้น (เมียนมำ) ได้แก่
สเปรย์และ บำล์ม /ขี้ผึ้ง สมนุไพรที่มีส่วนผสมของไพล ขมิน้ ทำนำคำ สรรพคุณแก้
ปวดเมื่อย ผ่อนคลำยและบ ำรุงผิวพรรณ และใช้ตรำสินคำ้ร่วมในภูมิภำคชื่อ “ไตไทย 
(Tai Thai)” 
     ทั้งนี้ได้ผลักดนัให้ภำคีเครือข่ำยและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องน ำไปขบัเคลื่อน                
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูล และขยำยผลสู่จงัหวัดชำยแดนอ่ืนๆ ต่อไป 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
 

 



แบบ คก. 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หน่วยงาน : ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

ณ ธันวำคม 2562 
แผนงานบูรณาการ : แผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ 

    ชื่อโครงการ :  2. โครงกำรประเมินสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำและอุตสำหกรรมศักยภำพเชิงลึก (ระดับรำยสถำนประกอบกำร) 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ (สรุปสั้นๆ กระชับ ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ) ผลส าเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ (โดยสรุป) :  
1) เพ่ือรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลในระดับรำยสถำนประกอบกำร 

เชื่อมโยงข้อมูลและประเมินศักยภำพ 
2) เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถประเมินศักยภำพกำรด ำเนินงำน

ของธุรกิจจำกฐำนข้อมูล Big data และวำงแผนธุรกิจในอนำคต 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร :  3.1581 ล้ำนบำท 
ตัวช้ีวัด :  
- ระบบประเมินสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำและฐำนข้อมูลเชิงลึก 

1 ฐำนข้อมูล (ครอบคลุม 10 สำขำ)  
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผ่ำนเว็บไซต์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
ระยะเวลาด าเนินการ : ต.ค. 61 – ส.ค. 62  
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหำรและนักวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ก ำหนดนโยบำย 
พื้นที่ด าเนินงาน (ระบุจังหวัด/สถำนที่) : ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ 

1. ผลการด าเนินการ 
     ด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว มีระบบประเมินสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ

กำรค้ำและฐำนข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึก ในมิติผู้ประกอบกำรที่มี
ประสิทธิภำพและครอบคลุมทุกมิติ 10 สำขำ 1) ยำนยนต์สมัยใหม ่     
2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) กำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำร
ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ 4) เกษตรเทคโนโลยีชีวภำพ 5) กำรแปรรูปอำหำร
6) หุ่นยนต์เพ่ืออุตสำหกรรม 7) อุตสำหกรรมกำรขนส่งและกำรบิน    
8) อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ 9) อุตสำหกรรมดิจิทัล
10) อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร ระบบสำมำรถน ำเสนอศักยภำพ
ของธุรกิจและอุตสำหกรรมศักยภำพของไทย เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐใช้
ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์และวำงแผนก ำหนดนโยบำยทำงเศรษฐกิจ
กำรค้ำต่อไป 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
กระบวนกำรพิจำรณำให้ข้อมูลของหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลใช้ระยะ

เวลำนำน 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
2,800,000 บำท 

2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
- ระบบประเมินสถำนกำรณ์

เศรษฐกิจกำรค้ำและฐำนข้อมูล
เชิงลึก 1 ฐำนข้อมูล 
(ครอบคลุม 10 สำขำ)  

- ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ผ่ำนเว็บไซต์ร้อยละ 80 

3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม (ประมาณการ  
เนื้องานคิดเป็นร้อยละ) 

100 

 



แบบ คก. 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
หน่วยงาน : ส ำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ 

ณ ธันวำคม 2562 
แผนงานบูรณาการ : แผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

    ชื่อโครงการ : โครงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนินการ (สรุปสั้นๆ 
กระชับ ไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ) 

ผลส าเร็จของโครงการ 

วัตถุประสงค์ (โดยสรุป) :  
วัตถุประสงค์หลัก  
1) เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำน

เศรษฐกิจกำรค้ำ (Trade Intelligence System) โดยมีระบบ
วิเครำะห์ข้อมูล ที่สำมำรถแสดงผลบนแนวคิด Big Data 

2) เพ่ือพัฒนำระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรและนักวิเครำะห์   
ใช้คำดกำรณ์และตัดสินใจเชิงนโยบำยด้ำนกำรพำณิชย์ 

3) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลด้ำนกำรพำณิชย์ 
รวมถึงมีระบบวิเครำะห์ข้อมูลทำงสังคม (Social Analytic)  

งบประมำณ :  12.1645 ล้ำนบำท 
ตัวชี้วัด :  
- จ ำนวนแหล่งข้อมูลด้ำนกำรค้ำท่ีสำมำรถประมวลผลวิเครำะห์

ตรวจสอบและเตือนภัย ไม่น้อยกว่ำ 3 แหล่ง 
-  จ ำนวนประเด็นด้ำนกำรค้ำที่ระบบวิเครำะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ

กำรค้ำเชิงลึก (Big Data) สำมำรถวิเครำะห์และเตือนภัย ไม่
น้อยกว่ำ 4 เรื่อง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร : ต.ค. 61 – ธ.ค. 62   
กลุ่มเป้ำหมำย : ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ 
พ้ืนที่ด ำเนินงำน (ระบุจังหวัด/สถำนที่) : กระทรวงพำณิชย์ 

1. ผลกำรด ำเนินกำร 
     ด ำ เนินกำรพัฒนำระบบน ำร่อง 2 
ระบบ เสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่  
     1.1) ระบบก ำกับและติดตำมนโยบำย
ด้ ำนกำรบริหำรจัดกำรสินค้ ำ เกษตร 
( Agriculture Policy Dashboard) 
ส ำหรับพืช 6 ชนิด ได้แก่ ข้ำว ปำล์มน้ ำมัน  
     1.2) ระบบก ำกับและติดตำมนโยบำย
ด้ำนกำรรับฟังเสียงสะท้อนภำคประชำชน 
(Social Analytics) เพ่ือน ำมำวิเครำะห์
และบริหำรจัดกำรด้ำนกำรค้ำตำมภำรกิจ
ของกระทรวงให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง
จัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำ MOC Big 
Data Roadmap เ พ่ื อ เ ป็ น ก ร อ บ ก ำ ร
ท ำงำนร่วมกันของกระทรวงพำณิชย์  
(2563 - 2567) 

 
2. ปัญหำ อุปสรรค / แนวทำงแก้ไข 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
11,000,000 

2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
-  แหล่งข้อมูลด้ำนกำรค้ำที่สำมำรถประมวลผลวิเครำะห์

ตรวจสอบและเตือน จ ำนวน  6 แหล่ง  
   1) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   2) ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
(องค์กำรมหำชน) (GISTDA) 
   3) กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
   4) กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ 
   5) ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
   6) กรมวิชำกำรเกษตรของสหรัฐอเมริกำ (USDA) 
-  ประเด็นด้ำนกำรค้ำที่ระบบวิเครำะห์ข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำเชิง

ลึก (Big Data) สำมำรถวิเครำะห์และเตือนภัย จ ำนวน 4 เรื่อง 
   1) กำรวิเครำะห์ ผลตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ สินค้ำข้ำว 
   2) กำรวิเครำะห์ ผลตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ ปำล์มน้ ำมัน             
   3) กำรวิเครำะห์ ผลตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ ยำงพำรำ  
   4) รำยงำนเสียงสะท้อนภำคประชำชน ( Social Analytics)  
 “ควำมคิดเห็นต่อนโยบำยประกันรำยได้สินค้ำเกษตร” 
 “ควำมคิดเห็นต่ำงชำติต่อสินค้ำและบริกำรไทย” 

3. ความก้าวหน้าการด าเนินงานในภาพรวม (ประมาณการเนื้อ
งานคิดเป็นร้อยละ) 

100 
 


