
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน (เดือน ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) 

 

 

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/ กิจกรรม/
โครงการย่อย/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
(ทั้งปี) 

ผล สถานะ 
(6 เดือน) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 7.4747 ลบ. 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่ภาครัฐและเอกชนน าไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ/จัดท านโยบายของหน่วยงาน 

 จ ำนวนบทวิเครำะห์ ข้อมูล 
ควำมเห็น และข้อเสนอแนะ       
อย่ำงน้อย 

นข. / นร. 
วศ. / ดศ. 

18 เรื่อง  12 เรื่อง  
 

 ร้อยละของบทวิเครำะห์ ที่ถูก
น ำไปใช้ประโยชน์/ด ำเนินกำรต่อ 

นข. / นร. 
วศ. / ดศ. 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
     ด ำเนินกำรได้ตำมแผนงำนรอบ 6 เดือน โดยเผยแพร่ข้อมูล ควำมเห็น บทวิเครำะห์ และข้อเสนอแนะประเด็น
ส ำคัญ ทำงกำรค้ำที่มีผลกระทบต่อกำรค้ำของประเทศ เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน น ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ/
ก ำหนดนโยบำยกำร จ ำนวน 12 เรื่อง 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม 0.3493 ลบ. 
โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับเศรษฐกิจการค้า ระยะที่ 2 

 จ ำนวนระบบเทคโนโลยีที่น ำมำ
ประยุกต์ใช้เพ่ือรองรับกำร
ประกอบธุรกิจ 

นร. 1 ระบบ อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

  

ผลการด าเนินงาน ด ำเนินกำรได้ตำมแผนงำน มีควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
1. เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับระบบฯ ระยะที่ 1 ฝึกอบรม แสวงหำควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้ำง

กำรรับรู้ระบบฯ ระยะที่ 1 เพ่ือเพ่ิมจ ำนวนผู้ใช้งำนระบบให้มำกขึ้น ทั้งกลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้ำ ผู้ส่งออก และผู้น ำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศ ส ำหรับในปีนี้มีเป้ำหมำยจะเพ่ิมจ ำนวนผู้ใช้งำนในระบบให้เพ่ิมมำกขึ้น โดยจะเดินหน้ำสร้ำ งควำมเข้ำใจ
และเชิญชวนกลุ่มผู้ผลิตข้ำวอินทรีย์เข้ำสู่ระบบ ไม่น้อยกว่ำ 150 กลุ่ม/คน โดยก ำหนดแผนกำรจัดสัมมนำและอบรม
กำรใช้งำนระบบต้นแบบ ช่วงเดือนเมษำยน – พฤษภำคม 2564 ในพ้ืนที่ภำคกลำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภำคเหนือ 

2. ศึกษำและออกแบบระบบต้นแบบ ระยะที่ 2 ในกำรเชื่อมโยงกับระบบกำรค้ำส่วนอ่ืนๆ ศึกษำควำมเป็นไปได้
ในกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์จำกข้ำวอินทรีย์ หรือสินค้ำเกษตรส ำคัญอ่ืนๆ ศึกษำแนวทำงและกลไกที่เหมำะสมส ำหรับดูแล
และขับเคลื่อนระบบในระยะถัดไป โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมควำมคิดเห็น (Focus Group) แบบออนไลน์ 
จ ำนวน 7 ครั้ง ทั้งนี้ ได้ก ำหนดกำรประชุมกลุ่มย่อยและเตรียมกำรส ำหรับศึกษำหัวข้อ แนวทำงและกลไกที่เหมำะสมส ำหรับ
ดูแลและขับเคลื่อนระบบในระยะถัดไป แล้ว 
 

ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
     กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมที่ต้องรวมคนเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ต้อง
เลื่อนกำรจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยบำงหัวข้อ เลื่อนก ำหนดกำรจัดสัมมนำและอบรมกำรใช้งำนระบบต้นแบบ และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นเป็นกำรประชุมออนไลน์ นอกจำกนี้ได้เตรียมแนวอ่ืนๆ รองรับ ดังนี้        
     (1) ก ำหนดกำรลงพ้ืนที่ต่ำงจังหวัดในเดือนเมษำยน – พฤษภำคม  
     (2) หำกเกิดกำรระบำดในบำงจังหวัดที่มีกำรก ำหนดลงพ้ืนที่ จะเปลี่ยนเป็นกำรอบรมสัมมนำในจังหวัดใกล้เคียงแทน  
     (3) กรณีไม่สำมำรถลงพ้ืนที่ได้ มอบหมำย Account Manager ที่ผ่ำนกำรอบรมแล้ว ด ำเนินกำรสอนเกษตรกรแทน 

สถานะเป้าหมาย 
 ตามเป้าหมาย 
 อยู่ระหว่างวัดผล 
 ต่ ากวา่เป้าหมาย 
 
 



 
ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/ กิจกรรม/

โครงการย่อย/ผลการด าเนินงาน 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผล สถานะ 
(6 เดือน) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 0.0000 ลบ. 
โครงการ CLMVT+ Plus ยกระดับการค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต 

 จ ำนวนบทวิเครำะห์เชิงวิชำกำร
ด้ำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจกำรค้ำ
และแนวโน้มอุตสำหกรรมยุคใหม่ที่
ที่ส่งผลต่อภำคธุรกิจของกลุ่ม 
CLMVT    

นร. 2 เรื่อง อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

  

 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำน  
ไม่น้อยกว่ำ 

นร. ร้อยละ 80 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

  

ผลการด าเนินงาน 
     ด ำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำ โดยเบื้องต้นได้ Inception Report เกี่ยวกับกรอบแนวคิดวิธีกำรศึกษำ ได้แก่ ๑) กำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินโครงกำร ๒) กำรศึกษำ ทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์และรวบรวมข้อมูล ๓) กำรจัดกิจกรรมสัมมนำเชิง
วิชำกำร ระดมควำมเห็น และสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำร ๔) กำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ และกำรกระตุ้นกำรมี
ส่วนร่วม และ ๕) โครงร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 26.6579 ลบ. 
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย 

 จ ำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
เพ่ือรองรับกำรปรับตัวทำง
เศรษฐกิจ 

นข. / นร. 2 ด้ำน อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

  

 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นที่
มีผู้เข้ำร่วมมำจำกภำคเอกชน/
ประชำชน อย่ำงน้อย 

นข. / นร. ร้อยละ 50 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

  

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ 
     1. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและบริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย มีควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
          กิจกรรมที่ 1 : การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและการค้ายุคใหม่ 
โดยจะศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมเกษตรและภำคอุตสำหกรรมของไทย
สู่เศรษฐกิจและกำรค้ำยุคใหม่ ซึ่งมีสินค้ำเป้ำหมำย ได้แก่ 1) โปรตีนทำงเลือก (จิ้งหรีด) 2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3) ยำและ
ยำชีววัตถุเชิงพำณิชย์ และ 4) เครื่องมือแพทย์ ซึ่งขณะนี้ก ำลังอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังควำม
คิดเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 2 : ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกส ำหรับวิเครำะห์ศักยภำพของวิสำหกิจชุมชน/วิสำหกิจเพ่ือสังคม และแลกเปลี่ยนแนวคิด น ำไปสู่กำรถอด
บทเรียนส ำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำศักยภำพของกลุ่มที่ประสบควำมส ำเร็จ โดยมีพ้ืนที่เป้ำหมำยด ำเนินกำรใน 4 ภำค 
โดยได้ลงพ้ืนที่แล้ว ได้แก่ ภำคใต้ : จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง (กลุ่มเป้ำหมำย: สินค้ำกำแฟ, โกโก้ ธุรกิจบริกำรโฮมสเตย์ 
และวิสำหกิจเพื่อสังคมกลุ่มบริกำรท่องเที่ยวและเกษตรกรรม) ภำคเหนือ : จังหวัดแพร่และน่ำน (กลุ่มเป้ำหมำย: สินค้ำ
เฟอร์นิเจอร์ไม้จิ๋ว ผ้ำหม้อห้อม ผลิตภัณฑ์จำกมอลต์ กำแฟ และโกโก้) โดยมีก ำหนดลงพ้ืนที่อีก 2 ภำคต่อไป คือ                            
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคตะวันออก เพ่ือศึกษำกลุ่มสินค้ำหัตถกรรม (ผ้ำไหม) กลุ่มสินค้ำเกษตร (ข้ำว,ผลไม้) กลุ่ม
ธุรกิจบริกำรท่องเที่ยว และกลุ่มสินค้ำสมุนไพร 

กิจกรรมที่ 3 : โครงการเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุคใหม่ โดยศึกษำวิเครำะห์แนวทำงกำรเชื่อมโยง
ผู้ประกอบกำรชุมชนกับธุรกิจบริกำรศักยภำพ เพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและต้นแบบธุรกิจ โดยเลือกศึกษำ
บริกำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพ (Wellness) ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง (น้ ำแร่ร้อน) และแม่ฮ่องสอน (น้ ำพุร้อน น้ ำแร่ และ      
ภูโคลน) ทั้งต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่อง ที่ผ่ำนมำได้มีกำรลงพ้ืนที่เพ่ือส ำรวจศักยภำพ/เก็บข้อมูล 



ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด/ กิจกรรม/
โครงการย่อย/ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

เป้าหมาย ผล สถานะ 
(6 เดือน) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 

รวมถึงจัดประชุมหำรือทั้งออฟไลน์และออนไลน์กับภำครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ทั้งสองจังหวัด รวม 5 ครั้ง ซึ่งจะน ำ
เอกลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มำก ำหนดแผนธุรกิจ (Business Model) นอกจำกนี้ได้จัดท ำ (ร่ำง) กลยุทธ์ 4 ด้ำนในกำรพัฒนำ
ภำคบริกำร Wellness ของระนอง เพ่ือน ำเสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดฯ เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำ Wellness Cluster ของ
จังหวัดให้เป็นรูปธรรมต่อไป ดังนี้  

- กลยุทธ์ที่ 1 กำรยกระดับกำรให้บริกำร Wellness และกำรผลิตสินค้ำที่เกี่ยวเนื่องกับน้ ำแร่มำพัฒนำต่อยอดฯ  
- กลยุทธ์ที่ 2 กำรยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรค้ำและตลำด อำทิ ส่งเสริมกำรใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่พัฒนำตรำสินค้ำ 
- กลยุทธ์ที่ 3 กำรยกระดับทักษะทรัพยำกรมนุษย์ ยกระดับแรงงำนสร้ำงมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
- กลยุทธ์ที่ 4 กำรเพ่ิมควำมเข้มแข็งของกำรจัดกำรและกิจกรรมสนับสนุน อำทิ กำรจัดตั้งคณะท ำงำนเครือข่ำย

วิสำหกิจดูแลรักษำสุขภำพ (Wellness Cluster) ของจังหวัดระนอง 
     ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน – 
     จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) ส่งผลให้ไม่สำมำรถลงพ้ืนที่ตำมแผนงำน
ที่ก ำหนดไว้ 
     2. โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ. 2565 - 2570 ส ำหรับใช้ก ำหนด
แนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรใช้ศักยภำพของประเทศต่อยอดสินค้ำและบริกำรที่โดดเด่น เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบ
เศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ และช่วยให้ผู้ประกอบกำรระดับชุมชนและท้องถิ่นสำมำรถพ่ึงพำตนเองและสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน จนเชื่อมโยงกับตลำดและระบบเศรษฐกิจของประเทศและโลกได้ โดยได้ก ำหนดเป้ำหมำย
ศึกษำ 4 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปและอำหำร (2) กลุ่มสำขำบริกำรสุขภำพ Health & Wellness 
(3) กลุ่มอุตสำหกรรมเทคโนโลยีชีวภำพ และ (4) กลุ่มอุตสำหกรรมดิจิทัล ซึ่งเมื่อได้จัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ฯ แล้ว                    
จะน ำไปใช้หำรือกับภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและเอกชนในส่วนกลำงรวมถึงส่วนภูมิภำคต่อไป 
    ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 

     จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ระบำดระรอกใหม่ จึงอยู่ระหว่ำงปรับแผนกำรด ำเนินกิจกรรม 
โครงการเพิ่มความสามารถการแข่งขันด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 

 กำรพัฒนำข้อมูล บทวิเครำะห์ 
อย่ำงน้อย 

ดศ. / ศศ. 2 ฐำนข้อมูล อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

  

 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ฐำนข้อมูล  

ดศ. / ศศ. ร้อยละ 80 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

  

ผลการด าเนินงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ 
     1.  โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า เพ่ือจัดท ำดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมข้อมูล
รำคำและแบบสอบถำม จ ำนวน 1,523,939 ข้อมูลต่อเดือน (คิดเป็นปีละ 18,287,268 ข้อมูล) โดยได้ประมวลผลและ
เผยแพร่จ ำนวน 8 ชุดดัชนี ได้แก่ ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไป ดัชนีรำคำผู้ผลิต ดัชนีรำคำวัสดุก่อสร้ำง ดัชนีรำคำที่ใช้ค ำนวณหำ
ค่ำ K รำคำวัสดุก่อสร้ำง ดัชนีรำคำส่งออก-น ำเข้ำ ดัชนีค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน และดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภค 
นอกจำกนี้ยังได้พัฒนำกำรจัดท ำดัชนีที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ขึ้น ได้แก่ ดัชนีรำคำผู้บริโภคออนไลน์ (CPI 
Online) ดัชนีรำคำค่ำครองชีพพ้ืนฐำน (CPI-Basic need) ดัชนีค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำทำงถนนโครงสร้ำงประเภทรถบรรทุก 
(RFTI – CVT) และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรจัดท ำแผนแม่บทดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำแห่งชำติ 
     2. ค่าจัดซื้อข้อมูลการค้าส าคัญ เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การค้าโลก จัดซื้อข้อมูลและเปิดให้บริกำรแล้ว 
จ ำนวน 2 ข้อมูล ได้แก่ 1. ข้อมูล Global Trade Atlas (GTA) ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล 1 ปี (1 มกรำคม – 31 ธันวำคม 
2564) มีผู้ลงทะเบียนใช้งำน 421 คน (ณ 5 มกรำคม 2564) 2. ข้อมูล CEIC Data ระยะเวลำกำรใช้ข้อมูล 1 ปี                      
(26 มีนำคม 2564 – 25 มีนำคม 2565)      
     3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า ปี 2564 ซึ่งท ำงำนภำยใต้แนวคิด Big Data มำใช้เพ่ือ
กำรบริหำรนโยบำยเชิงรุกและกำรให้บริกำรข้อมูลกำรค้ำเชิงลึกกับผู้ประกอบกำรและประชำชน เพ่ือวำงแผนธุรกิจ รวมไปถึง
ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำ พัฒนำธุรกิจสินค้ำหรือบริกำรให้สอดคล้องควำมต้องกำรของตลำด นอกจำกนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรก ำกับและติดตำมนโยบำย ตลอดจนสนับสนุนกำรตัดสินใจด้ำนนโยบำยของผู้บริหำร ที่เป็น Data Analytic สำมำรถ
คำดกำรณ์สถำนกำรณ์ (Prediction) เตือนภัย (Early Warning) โดยได้พัฒนำระบบและใช้งำนผ่ำนทำง www.คิดค้ำ.com 
ดังนี้ (1) ระบบก ำกับและติดตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจรำยประเทศส่งออกส ำคัญ (Policy Dashboard: Global Demand 
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Dashboard) ระยะที่ 1 (2) ระบบก ำกับและติดตำมนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำระดับจังหวัด ระยะที่ 2 (Province Policy 
Dashboard) และ (3) พัฒนำเว็บไซต์ระบบบริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึก (Trade Analytic E-Service) ระยะที่ 2      
          ในปีงบประมำณ 2564 ด ำเนินกำรท ำสัญญำจ้ำงพัฒนำระบบฯ ระยะที่ 2 มีควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
          (1) เอกสำรรำยงำนเรื่องกำรออกแบบระบบก ำกับและติดตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจรำยประเทศส่งออกส ำคัญส ำหรับ
ส ำนักงำนพำณิชย์ในต่ำงประเทศ (Policy Dashboard: Global Demand Dashboard) เพ่ือหำโอกำสขยำยกำรส่งออกสินค้ำ
ส ำคัญของไทย ระยะที่ 1  
          (2) เอกสำรรำยงำนเรื่องกำรออกแบบระบบก ำกับและติดตำมนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำระดับจังหวัดระยะที่ 2 
(Province Policy Dashboard)  
          (3) เอกสำรรำยงำนเรื่องกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์ระบบบริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึก (Trade Analytic 
E-Service) เพ่ือยกระดับกำรให้บริกำรข้อมูล ระยะที่ ๒  
          (4) เอกสำรรำยงำนเรื่องกำรศึกษำ ออกแบบและพัฒนำระบบเพ่ือรองรับส่วน Trade Tips 
      


