สถานะเป้ าหมาย
 ตามเป้ าหมาย
 อยู่ระหว่ างวัดผล
 ต่ากว่ าเป้ าหมาย

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (เดือน ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/ กิจกรรม/ หน่วยงาน
เป้าหมาย
โครงการย่อย/ผลการดาเนินงาน รับผิดชอบ
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผล

สถานะ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
25.93 ลบ.

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนาไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทานโยบายของหน่วยงาน

นข. / นร.
18 เรื่อง
31 เรื่อง
 จำนวนบทวิเครำะห์ ข้อมูล
วศ. / ดศ.
ควำมเห็น และข้อเสนอแนะ
อย่ำงน้อย

นข. / นร.
ร้อยละ 80
ร้อยละ 94
 ร้อยละของบทวิเครำะห์ ที่ถูก
นำไปใช้ประโยชน์/ดำเนินกำรต่อ วศ. / ดศ.
ผลการดาเนินงาน
ดำเนิ น กำรส ำเร็ จ ตำมเป้ ำหมำย ได้เผยแพร่ ข้อมูล ควำมเห็ น บทวิเครำะห์ และข้อเสนอแนะประเด็นส ำคั ญ
ทำงกำรค้ำที่มีผลกระทบต่อกำรค้ำของประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน นำไปใช้ในกำรตัดสินใจ/กำหนด
นโยบำยกำรดำเนินกำร จำนวน 29 เรื่อง
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
3.25 ลบ.
โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการ
 จำนวนฐำนข้อมูลกำรค้ำธุรกิจ
บริกำร

นข.

1 ฐำนข้อมูล

1 ฐำนข้อมูล



ผลการดาเนินงาน
โครงกำรดำเนินแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย ได้ระบบฐำนข้อมูลโลจิสติกส์ โดยมีข้อมูลที่ครอบคลุมสถิติกำรค้ำบริกำร
e-Logistics ที่ ส ำคั ญ เปิ ด ใช้ ง ำนฐำนข้ อ มู ล ผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ คิ ด ค้ ำ .com สำมำรถบ่ ง ชี้ ป ระเด็ น ส ำคั ญ 6 ด้ ำ น ดั ง นี้
1) ขี ด ควำมสำมำรถของโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทยเมื่ อ เที ย บกั บ ต่ ำ งประเทศ 2) สภำพธุ ร กิ จ โลจิ ส ติ ก ส์ ใ นประเทศไทย
3) ศักยภำพกำรเติบโตของธุรกิจในแต่ละพื้นที่ 4) โอกำสในกำรขยำยธุรกิจของโลจิสติกส์ไทย 5) ปัจจัยที่กำหนด
ควำมสำมำรถของโลจิสติกส์ไทย และ 6) ข้อมูลเปรียบเทียบควำมสำมำรถผู้ประกอบกำรในธุรกิจ
โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า

นร.
1 ธุรกิจ
1 ธุรกิจ
 จำนวนธุรกิจต้นแบบที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี

นร.
ร้อยละ 85 ร้อยละ 85.8
 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนไม่น้อย
กว่ำ
ผลการดาเนินงาน
โครงกำรดำเนินแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย ได้ระบบต้นแบบกำรตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยี
บล็อกเชน หรือ ระบบ TraceThai.com เป็นระบบเพื่อกำรตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำเกษตรอินทรีย์บนบล็อกเชน ใช้ในกำร
ตรวจสอบติดตำม หรือตรวจสอบย้ อนกลับสิ นค้ำในห่วงโซ่ อุปทำนได้ ตั้งแต่กำรเพำะปลู ก กำรรวบรวม กำรตรวจสอบ
คุณภำพ กำรบรรจุหีบห่อ กำรจัดจำหน่ำยไปยังผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้จำก QR Code หรือ
เลขล็อตสินค้ำบนฉลำกบรรจุภัณฑ์ ระบบนี้จัดเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับกำรตรวจสอบย้อนกลับสินค้ำบนเครือข่ำยบล็อกเชน
(Blockchain) ช่วยสร้ำงควำมโปร่งใส ปลอดภัยให้กับข้อมูลสินค้ำ เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือให้กับสินค้ำอินทรีย์ไทย และมีกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรสินค้ำเกษตรอินทรีย์เข้ำร่วมนำร่อง จำนวน 17 รำย

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/ กิจกรรม/ หน่วยงาน
เป้าหมาย
ผล
สถานะ
โครงการย่อย/ผลการดาเนินงาน รับผิดชอบ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
0.98 ลบ.


นร.
2 ด้ำน
อยู่ระหว่ำง
 จำนวนควำมร่วมมือ เพื่อเพิ่ม
ดำเนินกำร
ศักยภำพกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ

นร.
ร้อยละ 80
อยู่ระหว่ำง
 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน
ดำเนินกำร
ไม่น้อยกว่ำ
กิจกรรม : กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่ำงดำเนิน โครงการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 จึงขยำยระยะเวลำและปรับกิจกรรมเป็นโครงกำรศึกษำวิเครำะห์ปัจจั ยสำคัญในกำร
รับมือกับสถำนกำรณ์ภัย พิบัติจำกกำรถอดบทเรียนในช่วงกำรแพร่กระจำยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) จะมีผลสำเร็จเป้ำหมำยตำมแผนในธันวำคม 2563
ทั้งนี้ได้จัดงำนสัมมนำออนไลน์ CLMVT-the New Normal Webinar 2020 เพื่อต่อยอดงำน CLMVT Forum
รักษำเครือข่ำยผู้ประกอบกำร นักวิชำกำร ภำครัฐ และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือกับภัยพิบัติในระดับอนุภูมิภำค
ผ่ำนกำรแบ่งปันข้อมูลและประสบกำรณ์จำกผู้เชี่ยวชำญจำกทั้งภำครั ฐ เอกชน และภำคประชำสังคมจำกประเทศกลุ่ม
CLMVT งำนสั มมนำฯ มีเจ้ ำหน้ ำที่ร ะดับสู งขององค์กำรระหว่ำงประเทศ และผู้ นำภำคธุรกิจ อำทิ คณะกรรมกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ธนำคำรพัฒนำเอเชีย (ADB) ธนำคำรโลก เครือข่ำย Young
Entrepreneurs Chamber (YEC) กรรมกำรเลขำธิ ก ำรสภำหอกำรค้ ำ ไทย Twitter และ Wongnai เข้ ำ ร่ ว มเป็ น
วิทยำกร พร้อมผู้เข้ำร่วมออนไลน์ จำกภำครัฐ ภำคเอกชนและภำควิชำกำรจำกอำเซียนกว่ำ 300 คน และผู้รับชม
ย้อนหลังผ่ำนเฟสบุ๊คอีกมำกกว่ำ 2,000 ครั้ง
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
56.09 ลบ.
โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วยการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

วศ.
2 ด้ำน
2 ด้ำน
 จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
เพื่อรองรับกำรปรับตัวทำง
เศรษฐกิจ

วศ.
ร้อยละ 50
ร้อยละ 60
 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่
มีผู้เข้ำร่วมมำจำกภำคเอกชน/
ประชำชน อย่ำงน้อย
กิจกรรมที่ 1 : กำรรวบรวมศึกษำวิเครำะห์ศักยภำพของสินค้ำ บริกำร สมัยใหม่ จำนวน 2 โครงกำรย่อย
ผลการดาเนินงาน
โครงการดาเนินแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จานวน 2 โครงการ
1. โครงการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่ระเบียบโลกใหม่ (New World Order) ประกอบด้วย 1) รำยงำนผล
กำรศึกษำประเด็นแนวโน้ มกำรเปลี่ ยนแปลงของระเบียบโลกใหม่ และผลกระทบต่ อระบบกำรค้ำโลก (ฉบับสมบู รณ์ )
2) ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบำย ในกำรกำหนดจุดยืนของประเทศไทยและแนวทำงกำรรับมือและใช้ประโยชน์จำกระบบกำรค้ำ
โลกในอนำคต 3) สื่อประชำสัมพันธ์กำรดำเนินโครงกำรในรูปแบบอินโฟกรำฟิกและวิดีทัศน์ 4) มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำเสนอ
ผลกำรศึกษำ จำนวน 250 คน
2. โครงการการศึ กษาการปรั บตั วของธุ รกิ จไทยในเศรษฐกิ จสู งวั ย ได้ ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบำยให้ กั บสมำคม
ผู้ประกอบกำร ภำครัฐ และเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำนโยบำยและธุรกิจให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจสูงวัย ประกอบด้วย 1) ภำพรวมโอกำสทำงธุรกิจในเศรษฐกิจสูงวัย 2) แนวทำงกำรปรับตัวของ
ภำคธุรกิจในสังคมสูงวัย 3) แนวทำงกำรพัฒนำของภำคธุรกิจในสังคมสูงวัย และ 4) กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ยุค
เศรษฐกิจสูงวัย

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/ กิจกรรม/ หน่วยงาน
เป้าหมาย
ผล
สถานะ ผลการใช้จ่าย
โครงการย่อย/ผลการดาเนินงาน รับผิดชอบ
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 : กำรพัฒนำฐำนข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึกเพื่อสนับสนุนกำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรค้ำ
จำนวน 4 โครงกำรย่อย
โครงการดาเนินแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จานวน 2 โครงการ
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล ดำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย
มีเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุงให้มีควำมทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำตำมมำตรฐำนสำกล จำนวน
7 เครื่องชี้วัด ทำให้มีข้อมูลรำคำและควำมเคลื่อนไหวของรำคำสินค้ำ สำหรับจัดทำเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำ ตลอดจนมีกำร
ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของข้อมูลรำคำและข้อมูลเศรษฐกิจให้เป็นไปตำมหลักสถิติและหลักกำรจัดทำเครื่องชี้วัดทำงเศรษฐกิจ
กำรค้ำ
2. ค่าจัดซื้อข้อมูลการค้าสาคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก จัดซื้อข้อมูลเสร็จตำมเป้ำหมำยแล้ว
และเปิ ดให้ บริ กำรทั้ ง 9 ข้ อมู ล ได้ แก่ 1) Global Trade Atlas (GTA) จ ำนวนผู้ ทะเบี ยนทั้ งสิ้ น 238 รำย 2) Fitch
Solution Macro จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 159 รำย 3) GTAP 10 จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 13 รำย 4) CEIC Data
จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 20 รำย 5) Global Market Information Data จำนวน 1 ระบบอินทรำเน็ต (โดยกรมส่งเสริม
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ) และ 5 ผู้ใช้งำน 6) Kompass จำนวน 1 ผู้ใช้งำนหลัก และ 3 ผู้ใช้งำนเสริม 7) ViewsWire Global
จ ำนวน 10 ผู้ ใช้งำนหลั ก 8) Mintel Data จำนวนผู้ ลงทะเบียนทั้ งสิ้ น 122 รำย 9) Capital Economics จำนวนผู้
ลงทะเบียนทั้งสิ้น 116 รำย
อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 2 โครงการ
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ปี 2563 มีควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำน ดังนี้
3.1 พัฒนำเว็บไซต์ระบบบริ กำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึ ก ระยะที่ 1 ภำยใต้ชื่อ www.คิดค้ำ.com เพื่อเป็น
ช่องทำงให้บริกำรข้อมูลทำงกำรค้ำ นโยบำยเด่น ประเด็นสำคัญและบทวิเครำะห์ทำงกำรค้ำให้แก่ผู้ประกอบกำรและประชำชน
เพื่อชี้เป้ำกำรค้ำ คว้ำโอกำสธุรกิจ และตั้งเป้ำหมำยประชำสัมพันธ์ www.คิดค้ำ.com ในช่วงเดือน พฤศจิกำยน 2563
3.2 พัฒนำระบบ Policy Dashboard สำหรับเป็นระบบสนับสนุนกำรกำกับและติดตำมนโยบำยสำหรับผู้บริหำรหรือ
นักวิเครำะห์ภำยในกระทรวงพำณิชย์ ที่เป็น Data Analytic สำมำรถคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ (Prediction) เตือนภัย (Early
Warning)
1) พั ฒนำระบบรำยงำนก ำกั บ และติ ดตำมนโยบำยสิ นค้ ำเกษตร (Agriculture Policy Dashboard) ได้ แก่
ออกแบบคลั งข้ อมู ล พั ฒนำคลั งข้ อมู ลตำมผลกำรออกแบบ พั ฒนำระบบแสดงผลบนเทคโนโลยี กำรวิ เครำะห์ ข้ อมู ล
ในหลำกหลำยมุมมอง (Business Intelligence) โดยต่อยอดกำรวิเครำะห์สินค้ำเกษตรเชิงลึก รวม 6 ชนิด ได้แก่ ข้ำว ปำล์ม
น้ำมัน ยำงพำรำ มันสำปะหลัง ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ และทุเรียน
2) พัฒนำระบบรำยงำนกำกับและติดตำมนโยบำยเศรษฐกิจกำรค้ำระดับจังหวัด (Province Policy Dashboard)
ได้แก่ ออกแบบคลังข้อมูล พัฒนำคลังข้อมูลตำมผลกำรออกแบบ พัฒนำระบบแสดงผลบนเทคโนโลยีกำรวิเครำะห์ข้อมูลใน
หลำกหลำยมุ มมอง (Business Intelligence) โดยกำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ กำรค้ ำรำยจั ง หวั ดทั้ งภำพรวมและ
รำยสำขำ ได้แก่ สินค้ำเกษตร OTOP ธุรกิจบริกำร และกำรค้ำชำยแดน
4. โครงการจัดทาแนวทางการวัดมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินกำรสำรวจข้อมูลและสัมภำษณ์เชิงลึกและอยู่ระหว่ำง
กำรนำมำประมวล เพื่อจัดทำระบบฐำนข้อมูล คำดว่ำจะดำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกำยน 2563
กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และประชำสัมพันธ์ สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
30 ตุลำคม 2563

