สถานะเป้าหมาย
 ตามเป้าหมาย
 อยู่ระหว่างวัดผล
 ต่ากว่าเป้าหมาย

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 12 เดือน (เดือน ต.ค. 2563 – ก.ย. 2564)
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/ กิจกรรม/ หน่วยงาน
เป้าหมาย
โครงการย่อย/ผลการดาเนินงาน รับผิดชอบ
(ทั้งปี)
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผล

สถานะ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
22.4693 ลบ.

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนนาไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดทานโยบายของหน่วยงาน

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

นข. / นร.
ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.48
 ร้อยละของบทวิเครำะห์ ที่ถูก
(22 เรื่อง)
นำไปใช้ประโยชน์/ดำเนินกำรต่อ วศ. / ดศ.
ผลการดาเนินงาน
ดำเนิ น กำรส ำเร็ จ ตำมเป้ ำ หมำย ได้เผยแพร่ข้ อมูล ควำมเห็ น บทวิเครำะห์ และข้อเสนอแนะประเด็ น ส ำคั ญ
ทำงกำรค้ำที่มีผลกระทบต่อกำรค้ำของประเทศ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน นำไปใช้ในกำรตัดสินใจ/กำหนด
นโยบำยกำรดำเนินกำร จำนวน 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.48 จำกทั้งหมด 27 เรื่อง
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม
3.0570 ลบ.
โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2

นร.
1 ระบบ
1 ระบบ
 จำนวนระบบเทคโนโลยีที่นำมำ
ประยุกต์ใช้เพื่อรองรับกำร
ประกอบธุรกิจ
ผลการดาเนินงาน
ดำเนินโครงกำรประยุกต์ใช้ Blockchain ระยะที่ 2 สำเร็จตำมเป้ำหมำย ได้ต่อยอดระบบต้นแบบกำรตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้ำเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน หรือ ระบบ TraceThai.com ด้วยกำรขยำยฐำนผู้ใช้งำนระบบ
โดยมีผู้ใช้งำนระบบเพิ่มขึ้น จำนวน 17 กลุ่ม/รำย และจัดสัมมนำออนไลน์โดยนำเสนอผลกำรศึกษำและออกแบบระบบ
ต้นแบบระยะที่ 2 ในกำรเชื่อมโยงกับระบบกำรค้ำส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ (Trade
Facilitation) ใบอนุ ญำตต่ำงๆ ที่เกี่ย วข้องกับกำรค้ำข้ำวอินทรีย์ รวมทั้งผลควำมร่ว มมือกับหน่ว ยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรประยุกต์ใช้ระบบฯ ระยะที่ 1 กับสินค้ำเกษตรสำคัญอื่นๆ ได้แก่ 1) ข้ำว
อินทรีย์ 2) เครื่องสำอำงค์ผสมสมุนไพรอินทรีย์ (ย่ำนำงแดง) 3) ถั่วเหลืองอินทรีย์ 4) สินค้ำเกษตรอินทรีย์และ GI และ
ผลกำรศึกษำแนวทำงและกลไกที่เหมำะสมสำหรับดูแลและขับเคลื่อนระบบในระยะถัดไป รวมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มผู้ใช้งำนตัวจริง (Ultimate User) ภำครัฐ ภำคเอกชน ประชำชน ผู้สนใจ และหน่วยงำน
วิชำกำรที่เกี่ยวข้อง
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2.6990 ลบ.
โครงการ CLMVT+ Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต

 จำนวนบทวิเครำะห์เชิงวิชำกำร
ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำ
และแนวโน้มอุตสำหกรรมยุคใหม่ที่
ที่ส่งผลต่อภำคธุรกิจของกลุ่ม CLMVT

นร.

2 เรื่อง

6 เรื่อง



ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/ กิจกรรม/ หน่วยงาน
เป้าหมาย
ผล
สถานะ ผลการใช้จ่าย
โครงการย่อย/ผลการดาเนินงาน รับผิดชอบ
งบประมาณ

นร.
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน
ไม่น้อยกว่ำ
ผลการดาเนินงาน
ดำเนินโครงกำร CLMVT+ Plus สำเร็จตำมเป้ำหมำย ได้จัดทำบทวิเครำะห์เชิงวิชำกำรด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำ
และแนวโน้มอุตสำหกรรมยุคใหม่ที่ส่งผลต่อภำคธุรกิจของกลุ่ม CLMVT จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
1) กระแสโลก (Mega Trends) ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภำค CLMVT
2) แนวทำงกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเศรษฐกิจซบเซำทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมำจำกโควิด-19
3) นโยบำยภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรค้ำและควำมร่วมมือในภูมิภำค CLMVT
4) ข้อจำกัดและผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทำนจำกโควิด-19 และแนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำย
ห่วงโซ่อุปทำนในภูมิภำค CLMVT
5) สถำนกำรณ์และเครือข่ำยธุรกิจใหม่ (Startups) ที่มีศักยภำพในกลุ่มประเทศ CLMVT
6) กำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำปรับใช้ในกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ New Normal และเพื่อเครียมควำมพร้อมรองรับต่อภัย
พิบัติหรือเหตุกำรณ์ที่คำดไม่ถึง (Shock)
จัดงำนสัมมนำออนไลน์ CLMVT + Forum 2021: Accelerating a Resilient Recovery เมื่อ 24-26 ส.ค.64
ผู้เข้ำร่วมงำนประกอบด้วยผู้แทนจำกไทย ประเทศ CLMV และสมำชิกอำเซียน รวมกว่ำ 450 คน งำนสัมมนำฯ จัดเพื่อ
ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ สร้ำงเครือข่ำยให้ผู้ประกอบกำรในกลุ่มประเทศ CLMVT สำมำรถปรับกำรดำเนิน
ธุรกิจเข้ำสู่วิถีควำมปกติในรูปแบบ (New Normal) และมีขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจให้คล่องตัวมำกขึ้นซึ่งเป็น
กำรต่อยอดกำรจัดงำน CLMVT forum มำตั้งแต่ปี 2559 ประกอบด้วยกำรบรรยำย กำรระดมควำมเห็น และสร้ำง
เครือข่ำยในช่วงเวลำ 3 วัน รวม 5 หัวข้อ ได้แก่ 1) ปำฐกถำพิเศษ “CLMVT หลังยุคโควิด-19”
2) กิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ “ขับเคลื่อนกำรค้ำและกำรลงทุนอย่ำงเข้มแข็งใน CLMVT” 3) กำรเสวนำระดม
ควำมเห็นใน 4 หัวข้อ ได้แก่ “BRI & B3W จุดยืนที่สมดุลท่ำมกลำงกำรแข่งขันของประเทศมหำอำนำจทำงเศรษฐกิจ ”
“กระแสโลก (Megatrends) กับอนำคตของกำรค้ำและกำรลงทุน ” “ผลกระทบจำกโควิด -19 ต่อห่วงโซ่อุปทำนและ
แนวทำงกำรฟื้นฟูทำงเศรษฐกิจ ” และ “กำรปรับใช้เทคโนโลยีภำยใต้วิถีควำมปกติในรูปแบบใหม่และแนวทำงกำร
ส่งเสริมศักยภำพของสตำร์ทอัพใน CLMVT” 4) กำรประกวดแนวคิดธุรกิจของสตำร์ทอัพ 5) กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
โดยสตำร์ทอัพที่ประสบควำมสำเร็จ
ผลกำรดำเนินโครงกำรจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำยและวำงแผนกำร
ด ำเนิ น กำรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำผู้ ป ระกอบกำรในภู มิ ภ ำค CLMVT ให้ มี ค วำมพร้ อ มและมี ขี ด ควำมสำมำรถในกำร
ตอบสนองต่อภำวะเศรษฐกิจกำรค้ำที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโควิด -19 และปรับตัวเข้ำสู่สภำวะปกติ
ใหม่ (New Normal)
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
63.9429 ลบ.
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย

นข. / นร.
2 ด้ำน
8 ด้ำน
 จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
เพื่อรองรับกำรปรับตัวทำง
เศรษฐกิจ

ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่ นข. / นร.
มีผู้เข้ำร่วมมำจำกภำคเอกชน/
ประชำชน อย่ำงน้อย
ผลการดาเนินงาน
ดำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพเศรษฐกิจกำรค้ำไทย สำเร็จตำมเป้ำหมำย ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อรองรับ
กำรปรับตัวทำงเศรษฐกิจ จำนวน 8 ด้ำน จำกกำรดำเนินโครงกำรย่อยประกอบด้วย 2 โครงกำร ดังนี้

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/ กิจกรรม/ หน่วยงาน
เป้าหมาย
ผล
สถานะ ผลการใช้จ่าย
โครงการย่อย/ผลการดาเนินงาน รับผิดชอบ
งบประมาณ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย ดำเนินกำรโดยลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลเชิง เพื่อศึกษำวิเครำะห์แนวทำงและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยด้ำนศักยภำพกำรค้ำและบริกำร ผลสำเร็จของ
โครงกำรได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อรองรับกำรปรับตัวทำงเศรษฐกิจ 3 เรื่อง (1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อกำรพัฒนำ
ศักยภำพของวิสำหกิจชุมชน (2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อยกระดับภำคอุตสำหกรรมเกษตรและภำคอุตสำหกรรมสู่บริบท
เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่ ในกลุ่มสินค้ำอำหำรทำงเลือก สมุนไพร ยำชีววัตถุ และเครื่องมือแพทย์ (3) ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยในกำรยกระดับภำคธุรกิจและเชื่อมโยงผู้ประกอบกำรยุคใหม่"
2. โครงการจัดทายุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565 – 2570 ดำเนินกำรโดยจั ด
กิจกรรมจัดกิจกรรมรับฟังควำมคิดเห็ นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง/ผู้ เชี่ยวชำญ/ผู้ มีส่วนได้เสี ย เพื่อจัดทำร่ำงยุทธศำสตร์
ผลสำเร็จโครงกำรได้ข้อเสนอยุทธศำสตร์กำรค้ำของชำติสำหรับกำรดำเนินกำรในช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2570 ภำยใต้วิสัยทัศน์
(Vision) “กำรค้ำไทยเข้มแข็ง เติบโตอย่ำงทั่วถึงและยั่งยืน รองรับโอกำสกำรค้ำโลก” ยุทธศำสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนกำรค้ำด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรค้ำให้เข้มแข็ง ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรค้ำไทยสู่
ตลำดโลก ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและกระตุ้นกำรบริโภคภำยในประเทศ ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทุน
มนุษย์
โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า

ดศ. / ศศ. 2 ฐำนข้อมูล 2 ฐำนข้อมูล
 กำรพัฒนำข้อมูล บทวิเครำะห์
อย่ำงน้อย

ดศ. / ศศ.
ร้อยละ 80
ร้อยละ
 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
84.76
ฐำนข้อมูล
ผลการดาเนินงาน
ดำเนินโครงกำรเพิ่มควำมสำมำรถกำรแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำ สำเร็จตำมเป้ำหมำย ได้พัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อ
พัฒนำข้อมูล/บทวิเครำะห์ เศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึ กสำหรั บหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน นำไปใช้ในกำรตัดสิ นใจ/ก ำหนด
นโยบำยในกำรเพิ่ มศั กยภำพกำรแข่ งขั นด้ำนกำรค้ ำของประเทศที่ ตอบสนองต่ อยุ ทธศำสตร์ชำติ จำนวน 2 ฐำน ได้แก่
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ และฐำนข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ จำกกำรดำเนินโครงกำรย่อย
ประกอบด้วย 3 โครงกำร ดังนี้
1. โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า จัดทำและพัฒนำเครื่องชี้วัดดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำในระดับประเทศ ภำค
และระดับจั งหวัด ให้มีควำมทันสมัย ถูกต้องแม่นย ำ และเป็นไปตำมหลักมำตรฐำนสำกล มีกำรสำรวจข้อมูลในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ (77 จังหวัด) ไม่น้อยกว่ำ 1,524,000 ข้อมูลต่อเดือน (ไม่น้อยกว่ำ 18,288,000 ข้อมูลต่อปี) สำหรับจัดทำ
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจกำรค้ำจำนวน 8 เครื่องชี้วัด ประกอบด้วย ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ดัชนีรำคำผู้ ผลิต ดัชนีรำคำวัสดุ
ก่อสร้ำง ดัชนีรำคำที่ใช้คำนวณหำค่ำ K รำคำวัสดุก่อสร้ำง ดัชนีรำคำส่งออก-นำเข้ำ ดัชนีค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน และ
ดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค รวมถึงกำรพัฒนำกำรจัดทำเครื่องชี้วัดใหม่ที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ ได้แก่ ดัชนีรำคำ
ผู้ บริ โภคออนไลน์ (CPI Online) ดั ชนี รำคำค่ ำครองชี พพื้ นฐำน (CPI-Basic need) ดั ชนี ค่ ำบริ กำรขนส่ งสิ นค้ ำทำงถนน
โครงสร้ำงประเภทรถบรรทุก (RFTI – CVT)
2. จัดซื้อข้อมูลการค้าสาคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก จัดซื้อข้อมูลและเปิดให้บริกำรแล้ว
จ ำนวน 7 ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ (1) Global Trade Atlas (2) CEIC Data (3) Global Market Information Data base
(4) Kompass (5) ViewsWire Global (6) Capital Economics (7) Mintel Data : Food and Drink Platform
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ปี 2564
1) ได้พัฒนำระบบสำรสนเทศเชิงลึกด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำ ภำยใต้แนวคิดตลำดนำกำรผลิต “เกษตรผลิต พำณิชย์
ตลำด” ซึ่งได้จัดทำแดชบอร์ด (Dashboard) สินค้ำเกษตรสำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง ทุเรียน ข้ำว ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ ปำล์ม
น้ ำมัน และยำงพำรำ ส ำหรั บเป็ นฐำนข้อมูลร่ วมเพื่อใช้ในกำรวำงแผนกำรผลิ ตสิ นค้ำเกษตรของเกษตรกรให้ มีคุ ณภำพ
มำตรฐำนปลอดภัย และมีมูลค่ำเพิ่มตรงกับควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ และต่ำงประเทศ ทั้งยังช่วยยกระดับให้สินค้ำ

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/ กิจกรรม/ หน่วยงาน
เป้าหมาย
ผล
สถานะ ผลการใช้จ่าย
โครงการย่อย/ผลการดาเนินงาน รับผิดชอบ
งบประมาณ
เกษตรไทยสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก (Local to Global) โดยผู้ประกอบกำรสำมำรถเข้ำใช้งำนได้สะดวกและรวดเร็วผ่ำน
เว็บไซต์ www.คิดค้ำ.com ซึ่งปัจจุบันมีกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์เฉลี่ยเดือนละ 2,600 ครั้งต่อเดือน
2) พัฒนำระบบระบบกำกับและติดตำมนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำระดับจังหวัดระยะที่ 2 (Province Policy
Dashboard) เพื่อให้ผู้บริหำรและนักวิเครำะห์มีข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจในกำรกำหนดนโยบำยมำตรกำรด้ำนเศรษฐกิจ
กำรค้ำระดับจังหวัด ทั้งเชิงรุกและเชิงรับบนแนวคิด Big Data
3) พัฒนำระบบบริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึก (Trade Analytic E-Service) ระยะที่ 2 เพื่อให้ผู้ประกอบกำร
และประชำชนทั่วไปสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลกำรค้ำเพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของธุรกิจ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม
พฤศจิกายน 2564

