
งบประมาณ ชื่อกลุ่มงาน

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ

กษ.
5,524,000 มียทุธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร 2 สินค้า (ผลไม้และพืชน ้ามัน)

 - ศึกษาขอ้มูลพื นฐาน

 - รวบรวมทิศทางตลาด / ประชุมร่วมกบัหน่วยงาน / จดัหา
แหล่งขอ้มูล
 - จดัท้าร่างยทุธศาสตร์
 - รับฟังความเห็นต่อร่างยทุธศาสตร์/ปรับปรุงร่างยทุธศาสตร์
 - เสนอ ผบ. เห็นชอบ
 - สัมมนาเผยแพร่ผลส้าเร็จ
 - เผยแพร่ขอ้มูลผ่านส่ือสู่กลุ่มเป้าหมาย

อบ.
50,904,300

- ด้าเนินการจดัจา้งท่ีปรึกษา และ ส้ารวจขอ้มูลเบื องต้น

- ศึกษาขอ้มูล วางแผนและประสานงานกบัหน่วยงานในกลุ่มจงัหวดั
น้าร่องใน 4 ภาค  4 คลัสเตอร์สินค้า

- ลงพื นท่ีเพื่อสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อเกบ็ขอ้มูลเชิงลึกใน 4
 จงัหวดั และ น้าขอ้มูลมาร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนยทุธศาสตร์ฯ
 ระหวา่งกลุ่มจงัหวดัของไทยและเพื่อนบ้าน

- คัดเลือกและประสานงานจดั workshop ระหวา่งคู่ค้าในห่วงโซ่
มูลค่า CLMV-T และประเทศท่ีสาม พร้อมทั งสร้างเวบ็ไซต์

- น้าตัวแทนผู้น้าเขา้มาเยี่ยมชมแหล่งผลิต เพื่อถา่ยทอดขอ้มูลความ
ต้องการ/ความคิดเห็นต่อสินค้าของ CLMV-T

- ประชุมเครือขา่ยประชารัฐครั งท่ี 1 หารือทิศทางตลาดของสินค้า
ศักยภาพร่วม และกา้หนด/แบ่งบทบาทในการยกระดับตลอดห่วงโซ่
มูลค่าของสินค้าศักยภาพร่วม- ติดตามผลักดันความร่วมมือระหวา่งภาคีต่างๆ

- ประชุมเครือขา่ยประชารัฐครั งท่ี 2 ร่วมกนัวางแผนงานและกลไก
สานต่อการด้าเนินงานระยะยาว

แผนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2561

โครงการและกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ( แผน              )

ตวัชี้วดัหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลกั (ถ้ามี)

กองนโยบายและยทุธศาสตร์
การค้าสินค้าอตุสาหกรรม
และธรุกจิบริการ

ผลงานรอบ 6 เดอืน รายงานความคืบหน้าความต้องการของ
ตลาดส้าหรับสินค้าเป้าหมาย
เสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์
ผลงานรอบ 12 เดอืน ยทุธศาสตร์การค้าสินค้าเป้าหมายตาม
ความต้องการตลาด 
เสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์

  5.1 จัดจ้างท าโครงการหุ้นสว่นยทุธศาสตร์การค้าและประชารัฐเมืองคู่มิตรเพ่ือธรุกิจสู่สากล 
(Strategic Partnership for Sister Cities)

กองนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้าสนิค้า
เกษตร

5. หุ้นสว่นยทุธศาสตร์เพ่ือพัฒนาตลาดตา่งประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT รอบ 6 เดอืน (ม.ีค. 2561)
1. รายงานความคืบหน้าครั งท่ี 1 ประกอบด้วย สรุปผล
วเิคราะห์สินค้าศักยภาพร่วม แนวทางเช่ือมต่อห่วงโซ่มูลค่าไปสู่
สากล และผลการจดั Value Chain Workshop รวมถงึผลการ
ประชุมประชารัฐกลุ่มจงัหวดัไทย-เพื่อนบ้านครั งท่ี 1
2. ผลการประชาสัมพันธผ่์าน social  media หนังสือพิมพ์ 2 
ครั ง และให้สัมภาษณ์วทิย ุ1 ครั ง

รอบ 12 เดอืน (ต.ค. 2561) 
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ 100 เล่ม พร้อม CD 100 แผ่น
2. เวบ็ไซต์จา้นวน 1 เวบ็ไซต์ 
3. คลิปวดีิโอจา้นวน 4 ตอน 
4. หนังสือพกพา จา้นวน 1,000 เล่ม
5. ผลการสร้างการรับรู้ผ่าน social media หนังสือพิมพ์ 4 
ครั ง และให้สัมภาษณ์วทิย ุ3 ครั ง
6. การจดัประชุมหารือความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานส่วนกลาง
 1 ครั ง มีผู้เขา้ร่วมไม่ต้่ากวา่ 200 คน รวมทั งส่ือมวลชนไม่
น้อยกวา่ 10 ส่ือ
7. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร 

4. การตลาดพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสนิค้าเกษตร (Demand Driven)
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- ปรับปรุงร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนยทุธศาสตร์ฯ เขยีนรายงาน 
และ จดัท้าส่ือประชาสัมพันธ์

- จดัท้าส่ือประชาสัมพันธเ์พื่อสร้างการรับรู้

- จดัสัมมนาความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานส่วนกลาง

 - ขออนุมัติด ำเนินโครงกำรและแต่งต้ังคณะท ำงำนก ำกบักำร
ด ำเนินงำนส ำหรับกำรจดังำนประชุม CLMVT Forum คร้ังท่ี 3

 - ขออนุมัติ TOR, รำยละเอยีดค่ำใช้จำ่ย, แต่งต้ังคณะกรรมกำรจดั
จำ้ง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

 - จดัจำ้งตำมระเบียบโดยวิธีคัดเลือก และท ำสัญญำจำ้ง/ลงนำมใน
สัญญำจำ้ง

 - ด ำเนินกำรด้ำนวิชำกำร พิธีกำร ประชำสัมพันธ์

 - จดัท ำรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินงำน

 - ด ำเนินกำรจดังำนตำมแผนท่ีก ำหนด

 - จดัท ำรำยงำนสรุปรำยงำนผลกำรจดังำน

 - รำยงำนผลต่อหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง

 - รำยงำนผลกำรจดังำนต่อ ครม.

 - ขออนุมัติด้าเนินโครงการ

 - ขออนุมัติ TOR แต่งตั งคณะกรรมการจดัจา้ง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

 - จดัจา้งตามระเบียบโดยวธิคัีดเลือก และท้าสัญญาจา้ง/ลงนามใน
สัญญาจา้ง

ม.ีค. 61 - รายงานความคืบหน้าการด้าเนินโครงการ หลักสูตร
พัฒนาผู้บริหาร/ผู้ประกอบการระดับกลาง-สูง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT

ก.ย. 61 - รายงานผลการตรวจรับการด้าเนินโครงการ 
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/ผู้ประกอบการระดับกลาง-สูง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT

1. น.ส.ดำววิภำ  ล้ีก ำจร 
2. น.ส. ชนิดำ  อนิปำ
3. นำงสุกญัญำ  ทองมำ
4. นำยกติติพงษ์  
พงษ์ไพโรจน์

1. น.ส.ดาววภิา  ลี กา้จร
2. นางสุกญัญา  ทองมา
3.  นายกติติพงษ์  
พงษ์ไพโรจน์

       1). หลกัสตูรพัฒนาผู้บริหาร/ผู้ประกอบการระดบักลาง-สงู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT

  5.2 จัดประชุม CLMVT Forum ครั้งที่ 3

  5.3 จัดการอบรม 3 หลกัสตูร

รอบ 6 เดอืน (ม.ีค. 2561)
1. รายงานความคืบหน้าครั งท่ี 1 ประกอบด้วย สรุปผล
วเิคราะห์สินค้าศักยภาพร่วม แนวทางเช่ือมต่อห่วงโซ่มูลค่าไปสู่
สากล และผลการจดั Value Chain Workshop รวมถงึผลการ
ประชุมประชารัฐกลุ่มจงัหวดัไทย-เพื่อนบ้านครั งท่ี 1
2. ผลการประชาสัมพันธผ่์าน social  media หนังสือพิมพ์ 2 
ครั ง และให้สัมภาษณ์วทิย ุ1 ครั ง

รอบ 12 เดอืน (ต.ค. 2561) 
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ 100 เล่ม พร้อม CD 100 แผ่น
2. เวบ็ไซต์จา้นวน 1 เวบ็ไซต์ 
3. คลิปวดีิโอจา้นวน 4 ตอน 
4. หนังสือพกพา จา้นวน 1,000 เล่ม
5. ผลการสร้างการรับรู้ผ่าน social media หนังสือพิมพ์ 4 
ครั ง และให้สัมภาษณ์วทิย ุ3 ครั ง
6. การจดัประชุมหารือความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานส่วนกลาง
 1 ครั ง มีผู้เขา้ร่วมไม่ต้่ากวา่ 200 คน รวมทั งส่ือมวลชนไม่
น้อยกวา่ 10 ส่ือ
7. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร 

ม.ีค. 61 - รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรจดัประชุม 
CLMVT Forum   คร้ังท่ี 3
ก.ย. 61 - รำยงำนผลกำรจดักำรประชุม CLMVT Forum คร้ังท่ี
 3
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โครงการด้าเนินงานงวดท่ี 1 : 
- ผู้รับจา้งด้าเนินการ จดัตั งทีมงานและเตรียมความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
- จดัท้าแผนการด้าเนินโครงการ และจดัส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่ม
ท่ีสวยงาม พร้อมส่ืออเิล็กทรอนิกส์จา้นวน 10 ชุด ภายใน 15 วนั 
นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กา้หนดส่งงาน 7 ก.พ.61

ด้าเนินงานงวดท่ี 2 : 
- ผู้รับจา้งได้รายงานความคืบหน้าการด้าเนินการ
- เตรียมงานฝึกอบรม 
- ประชาสัมพันธก์ารด้าเนินโครงการ
- ด้าเนินงานด้านวชิาการ เช่น จดัท้าหลักสูตรการอบรม
- จดัส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มท่ีสวยงามพร้อมส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
จา้นวน 10 ชุด ภายใน 60 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กา้หนด
ส่งงาน 23 มี.ค.61

 - รายงานความคืบหน้าโครงการ

15 วัน นับถัดจากวันลงนาม

60 วัน นับถัดจากวันลงนาม
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 ด้าเนินงานงวดท่ี 3 : 
-ผู้รับจา้งได้ด้าเนินการ ด้าเนินกจิกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และ
สร้างเครือขา่ย  
- รายงานความคืบหน้าและผลการจดักจิกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
และการสร้างเครือขา่ย ให้ส้านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า
ทราบตามท่ี สนค. ร้องขอ 
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเบื องต้น หลังการจดักจิกรรม
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือขา่ย และจดัท้าสรุปผลการ
ด้าเนินโครงการเบื องต้นทั งภาษาไทยและภาษาองักฤษส้าหรับ
รายงานความคืบหน้าการขบัเคล่ือนประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์/
การพัฒนาเขตเศรษฐกจิตามแนวชายแดนร่วมกนัในกลุ่ม CLMVT 
ต่อท่ีประชุม CLMVT Forum 2018 
- จดัส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มท่ีสวยงาม พร้อมส่ืออเิล็กทรอนิกส์
จา้นวน 20 ชุด ภายใน 120 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว กา้หนด
ส่งงาน 23 พ.ค.61

ด้าเนินงานงวดท่ี 4 : 
ผู้รับจา้งได้ด้าเนินการ
- ติดตามการขยายผลต่อยอดจากการเขา้ร่วมกจิกรรมของผู้เขา้ร่วม
โครงการในกลุ่ม CLMVT โดยมีประเด็นความร่วมมือไม่น้อยกวา่ 2 
ประเด็น
- ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และน้าเสนอต่อส้านักงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า
- รายงานสรุปผลการด้าเนินโครงการ กา้หนดส่งงาน 20 ก.ย.61

 - จดัท้ารายงานผลการด้าเนินโครงการฉบับท่ีผ่านการตรวจรับแล้ว

 - ขออนุมัติด้าเนินโครงการ

ม.ีค. 61 - รายงานความคืบหน้าการด้าเนินโครงการ หลักสูตร
การวางแผนและการจดัการขนส่งและโลจสิติกส์ อยา่งยั่งยนื รุ่น
ท่ี 2
ก.ย. 61 - รายงานผลการตรวจรับการด้าเนินโครงการ 
หลักสูตรการวางแผนและการจดัการขนส่งและโลจสิติกส์อยา่ง
ยั่งยนื รุ่นท่ี 2

1. น.ส.ดาววภิา  ลี กา้จร
2. นางสุกญัญา  ทองมา
3. นายกติติพงษ์  
พงษ์ไพโรจน์

       2). หลกัสตูร “การวางแผนและการจัดการขนสง่และโลจิสตกิส ์อยา่งยั่งยนื รุ่นที่ 2” (Sustainable Transport and 
Logistics Planning and Management  Phase 2)

120 วัน นับถัดจากวันลงนาม

240 วัน นับถัดจากวันลงนาม



งบประมาณ ชื่อกลุ่มงาน

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2561

โครงการและกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ( แผน              )

ตวัชี้วดัหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลกั (ถ้ามี)

 - ขออนุมัติ TOR แต่งตั งคณะกรรมการจดัจา้ง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
 - จดัจา้งตามระเบียบโดยวธิคัีดเลือก และท้าสัญญาจา้ง/ลงนามใน
สัญญาจา้ง
ด้าเนินงานงวดท่ี 1 : ผู้รับจา้งด้าเนินการ
- จดัตั งทีมงานและเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน 
- จดัท้าแผนการด้าเนินโครงการ 
- จดัส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มท่ีสวยงาม พร้อมส่ืออเิล็กทรอนิกส์
จา้นวน 10 ชุด ภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ด้าเนินงานงวดท่ี 2 : ผู้รับจา้งได้รายงานความคืบหน้าการด้าเนินการ
- เตรียมงานประชาสัมพันธก์ารด้าเนินโครงการ 
- ด้าเนินงานด้านวชิาการ 
- จดัส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มท่ีสวยงามพร้อมส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
จา้นวน 10 ชุด ภายใน 60 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

 - รายงานความคืบหน้าโครงการ

 ด้าเนินงานงวดท่ี 3 : 
- ผู้รับจา้งได้ด้าเนินการ
- ด้าเนินกจิกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือขา่ย  
-  รายงานความคืบหน้าและผลการจดักจิกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
และการสร้างเครือขา่ย ให้ส้านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า
ทราบตามท่ี สนค. ร้องขอ 
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเบื องต้น หลังการจดักจิกรรม
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือขา่ย และจดัท้าสรุปผลการ
ด้าเนินโครงการเบื องต้นทั งภาษาไทยและภาษาองักฤษส้าหรับ
รายงานความคืบหน้าการขบัเคล่ือนประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์/
การพัฒนาเขตเศรษฐกจิตามแนวชายแดนร่วมกนัในกลุ่ม CLMVT 
ต่อท่ีประชุม CLMVT Forum 2018  และจดัส่งเอกสารในรูปแบบ
รูปเล่มท่ีสวยงาม พร้อมส่ืออเิล็กทรอนิกส์จา้นวน 20 ชุด ภายใน 
120 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ม.ีค. 61 - รายงานความคืบหน้าการด้าเนินโครงการ หลักสูตร
การวางแผนและการจดัการขนส่งและโลจสิติกส์ อยา่งยั่งยนื รุ่น
ท่ี 2
ก.ย. 61 - รายงานผลการตรวจรับการด้าเนินโครงการ 
หลักสูตรการวางแผนและการจดัการขนส่งและโลจสิติกส์อยา่ง
ยั่งยนื รุ่นท่ี 2

15 วัน นับถัดจากวันลงนาม

60 วัน นับถัดจากวันลงนาม

120 วัน นับถัดจากวันลงนาม



งบประมาณ ชื่อกลุ่มงาน

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2561

โครงการและกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ( แผน              )

ตวัชี้วดัหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลกั (ถ้ามี)

 ด้าเนินงานงวดท่ี 4 : ผู้รับจา้งได้ด้าเนินการ
- ติดตามการขยายผลต่อยอดจากการเขา้ร่วมกจิกรรมของผู้เขา้ร่วม
โครงการในกลุ่ม CLMVT โดยมีประเด็นความร่วมมือไม่น้อยกวา่ 2 
ประเด็น
- ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และน้าเสนอต่อส้านักงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า
- รายงานสรุปผลการด้าเนินโครงการ

 - จดัท้ารายงานผลการด้าเนินโครงการฉบับท่ีผ่านการตรวจรับแล้ว

 - ขออนุมัติด้าเนินโครงการ

 - ขออนุมัติ TOR แต่งตั งคณะกรรมการจดัจา้ง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
 - จดัจา้งตามระเบียบโดยวธิคัีดเลือก และท้าสัญญาจา้ง/ลงนามใน
สัญญาจา้ง
ด้าเนินงานงวดท่ี 1 : ผู้รับจา้งด้าเนินการ
- จดัตั งทีมงานและเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน 
- จดัท้าแผนการด้าเนินโครงการ 
- จดัส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มท่ีสวยงาม พร้อมส่ืออเิล็กทรอนิกส์
จา้นวน 10 ชุด ภายใน 15 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ด้าเนินงานงวดท่ี 2 : ผู้รับจา้งได้รายงานความคืบหน้าการด้าเนินการ
-เตรียมงานประชาสัมพันธก์ารด้าเนินโครงการ 
-ด้าเนินงานด้านวชิาการ 
-จดัส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มท่ีสวยงามพร้อมส่ืออเิล็กทรอนิกส์ 
จา้นวน 10 ชุด ภายใน 60 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

 - รายงานความคืบหน้าโครงการ

ม.ีค. 61 - รายงานความคืบหน้าการด้าเนินโครงการ หลักสูตร
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้า
การลงทุนในกลุ่ม CLMVT

ก.ย. 61 - รายงานผลการตรวจรับการด้าเนินโครงการ 
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SMEs เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT

       3). หลกัสตูร “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SMEs เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT” (SMEs to Start
 up and Scale Up)

1. ภรภัทร  พันธง์อก
2. นางสุกญัญา  ทองมา
3. นายกติติพงษ์  
พงษ์ไพโรจน์

240 วัน นับถัดจากวันลงนาม

15 วัน นับถัดจากวันลงนาม

60 วัน นับถัดจากวันลงนาม



งบประมาณ ชื่อกลุ่มงาน

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2561

โครงการและกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ( แผน              )

ตวัชี้วดัหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลกั (ถ้ามี)

ด้าเนินงานงวดท่ี 3 : ผู้รับจา้งได้ด้าเนินการ
- ด้าเนินกจิกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือขา่ย  และขอ้ 
- รายงานความคืบหน้าและผลการจดักจิกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
และการสร้างเครือขา่ย ให้ส้านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า
ทราบตามท่ี สนค. ร้องขอ 
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเบื องต้น หลังการจดักจิกรรม
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือขา่ย และจดัท้าสรุปผลการ
ด้าเนินโครงการเบื องต้นทั งภาษาไทยและภาษาองักฤษส้าหรับ
รายงานความคืบหน้าการขบัเคล่ือนประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์/
การพัฒนาเขตเศรษฐกจิตามแนวชายแดนร่วมกนัในกลุ่ม CLMVT 
ต่อท่ีประชุม CLMVT Forum 2018  และจดัส่งเอกสารในรูปแบบ
รูปเล่มท่ีสวยงาม พร้อมส่ืออเิล็กทรอนิกส์จา้นวน 20 ชุด ภายใน 
120 วนั นับถดัจากวนัลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ด้าเนินงานงวดท่ี 4 : ผู้รับจา้งได้ด้าเนินการ
- ติดตามการขยายผลต่อยอดจากการเขา้ร่วมกจิกรรมของผู้เขา้ร่วม
โครงการในกลุ่ม CLMVT โดยมีประเด็นความร่วมมือไม่น้อยกวา่ 2 
ประเด็น
- ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และน้าเสนอต่อส้านักงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า
- รายงานสรุปผลการด้าเนินโครงการ

 - จดัท้ารายงานผลการด้าเนินโครงการฉบับท่ีผ่านการตรวจรับแล้ว

6. โครงการฐานข้อมูลบริการศักยภาพไทย 17,844,300.00

- เสนอขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานจา้ง (TOR)
- ขออนุมัติการจดัจา้ง
- แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา โดยวธิคัีดเลือก 
  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- เชิญชวนท่ีปรึกษารับฟังค้าชี แจงขอบเขตงานจา้ง

    6.1 โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับธรุกิจดทิัล 1. นางนิตยา ชมีู
2. นายเอกวฒัน์ 
ธนประสิทธิ์พัฒนา

ม.ีค.61 : รายงานความคืบหน้าเบื องต้นการด้าเนินโครงการ
ศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งธรุกจิดิจทัิล 
รวมทั ง ขอ้มูลเบื องต้นของ
ปัญหาอปุสรรคและศึกษาขอ้มูลประเทศต้นแบบ

120 วัน นับถัดจากวันลงนาม

240 วัน นับถัดจากวันลงนาม



งบประมาณ ชื่อกลุ่มงาน

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2561

โครงการและกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ( แผน              )

ตวัชี้วดัหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลกั (ถ้ามี)

- เชิญท่ีปรึกษามาน้าเสนอแนวทางการด้าเนินงานและพิจารณา
คัดเลือก
- ขออนุมัติจา้งท่ีปรึกษาท่ีได้รับคัดเลือก
- ท้าสัญญาจา้งท่ีปรึกษา

ด้าเนินงานงวดท่ี 1 :
ท่ีปรึกษาศึกษา ทบทวน กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 
เพื่อวเิคราะห์ปัญหาอปุสรรคและศึกษาขอ้มูลประเทศต้นแบบ

ด้าเนินงานงวดท่ี 2 :
ท่ีปรึกษาเลือกและศึกษารายละเอยีดของกฎหมายท่ีมีความส้าคัญ ซ่ึง
ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้เอื ออา้นวยต่อการพัฒนาเศรษฐกจิการค้า
ยคุใหม่ของไทย

ด้าเนินงานงวดท่ี 3 :
ท่ีปรึกษาจดัท้าและส่งมอบรายงานขั นสุดท้าย พร้อมขอ้เสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

ม.ีค.61 : รายงานความคืบหน้าเบื องต้นการด้าเนินโครงการ
ศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสาขา
บริการรักษาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare and 
Wellness)

1. นางสาวอรนุช  
วรรณภิญโญ 
2. นายกติติศัพท์  
เลิศหาญ

- เสนอขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานจา้ง (TOR)
- ขออนุมัติการจดัจา้ง
- แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา โดยวธิคัีดเลือก และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- เชิญชวนท่ีปรึกษารับฟังค้าชี แจงขอบเขตงานจา้ง

- เชิญท่ีปรึกษามาน้าเสนอแนวทางการด้าเนินงานและพิจารณา
คัดเลือก
- ขออนุมัติจา้งท่ีปรึกษาท่ีได้รับคัดเลือก
- ท้าสัญญาจา้งท่ีปรึกษา

1. นางนิตยา ชมีู
2. นายเอกวฒัน์ 
ธนประสิทธิ์พัฒนา

ก.ย. 61 : รายงานความคืบหน้าการตรวจรับโครงการศึกษา
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสาขาบริการ
รักษาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare and 
Wellness) และผลงานท่ีจะได้รับ อาทิ รายงานปัญหาอปุสรรค
และขอ้จ ากดั ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการท่ีควร
ปรับปรุง/ แกไ้ข เพื่อให้เกดิการปลดล็อคอปุสรรค เอื้อต่อการ
ยกระดับและพัฒนาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 
โดยเฉพาะขอ้บทกฎหมายของไทยท่ีมีผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกจิการค้าอยา่งมีนัยส าคัญ

ก.ย. 61 : รายงานความคืบหน้าการตรวจรับโครงการศึกษา
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิดิจทัิล 
และผลงานท่ีจะได้รับ อาทิ รายงานปัญหาอปุสรรค กฎหมายท่ี
ควรปรับปรุงหรือพัฒนา แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง
กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

    6.2 โครงการศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับสาขาบริการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาพ 
(Healthcare and Wellness)



งบประมาณ ชื่อกลุ่มงาน

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2561

โครงการและกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ( แผน              )

ตวัชี้วดัหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลกั (ถ้ามี)

ด้าเนินงานงวดท่ี 1 :
ท่ีปรึกษาศึกษา ทบทวน กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อวเิคราะห์
ปัญหา อปุสรรคของแต่ละสาขาบริการและศึกษาขอ้มูลประเทศ
ต้นแบบ

ด้าเนินงานงวดท่ี 2 :
ท่ีปรึกษาศึกษารายละเอยีดของกฎหมายท่ีควรปรับปรุง/แกไ้ข เพื่อให้
เอื อต่อการลงทุนและการพัฒนาบริการศักยภาพ

ด้าเนินงานงวดท่ี 3 :
ท่ีปรึกษาจดัท้าและส่งมอบรายงานขั นสุดท้าย พร้อมขอ้เสนอแนะ
การปรับปรุง/แกไ้ขกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

 - ด้าเนินการจดัท้าขอบเขตการจา้งผู้เช่ียวชาญและนักวจิยัพร้อมขอ
อนุมัติโครงการ ขอบเขตของงานรวมทั งแต่งตั งคณะกรรมการ
ด้าเนินการจา้ง

 - ผู้บริหารอนุมัติขอบเขตของงานพร้อมทั งแต่งตั งคณะกรรมการฯ

 - ผู้รับจา้งลงนามในสัญญาจา้ง

1. นายณัฐ ธารพานิช
2. นางสาวชนิดา อนิปา
3. นางสาววรพักตร์ 
ฐิตะดิลก
4. นางนิตยา ชมีู

    6.3 โครงการการจัดท าฐานข้อมูลและสถิตกิารค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการสขุภาพ

ก.ย. 61 : รายงานความคืบหน้าการตรวจรับโครงการศึกษา
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสาขาบริการ
รักษาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare and 
Wellness) และผลงานท่ีจะได้รับ อาทิ รายงานปัญหาอปุสรรค
และขอ้จ ากดั ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการท่ีควร
ปรับปรุง/ แกไ้ข เพื่อให้เกดิการปลดล็อคอปุสรรค เอื้อต่อการ
ยกระดับและพัฒนาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 
โดยเฉพาะขอ้บทกฎหมายของไทยท่ีมีผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกจิการค้าอยา่งมีนัยส าคัญ

ม.ีค. 61 - รายงานการศึกษาขั นต้น (Inception Report) การ
จดัท้าฐานขอ้มูลและสถติิการค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการ
สุขภาพ

ก.ย. 61 - รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจดัท้า
ฐานขอ้มูลและสถติิการค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการสุขภาพ



งบประมาณ ชื่อกลุ่มงาน
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แผนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2561

โครงการและกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ( แผน              )

ตวัชี้วดัหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลกั (ถ้ามี)

กา้หนดส่งงานงวดท่ี 1-3 (เดือน ธ.ค. 60 -ก.พ. 61) :  
ส่งมอบงานงวดท่ี 1-3 มีขอบขา่ยงานดังนี 
- ศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัธรุกจิบริการสุขภาพเชิงลึก
ทั งทางทฤษฎีและเชิงประยกุต์ ทั งไทยและต่างประเทศ เพื่อกา้หนด
ชุดขอ้มูลท่ีพึงประสงค์ ส้าหรับธรุกจิบริการสุขภาพ
- ศึกษาโครงสร้างขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และต้นแบบ 
(Best Practice) ด้านการจดัเกบ็ขอ้มูลด้านบริการสุขภาพจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ ทั งในและต่างประเทศ
- จดัท้าร่างรูปแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลสถติิการค้าบริการสุขภาพ 
กา้หนดสาขาหลัก (major sectors) และสาขายอ่ย (minor sectors)
 พร้อมจดัท้าหมวดหมู่ และกา้หนดแนวทางวเิคราะห์ขอ้มูลและสถติิ
การค้าบริการสุขภาพเบื องต้น
- ระบุรายช่ือหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฯ เพื่อใช้ในการ
กา้หนดหน่วยงาน เพื่อเขา้หารือเร่ืองขอ้มูลต่อไป
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
ทั งนี  ผู้รับจา้งต้องมาปฏิบัติงานท่ี กองนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า
สินค้าอตุสาหกรรมและธรุกจิบริการ ส้านักงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า อยา่งน้อย 1 วนัต่อสัปดาห์

- จดัท้ารายงานการศึกษาขั นต้น (Inception Report) การจดัท้า
ฐานขอ้มูลและสถติิการค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการสุขภาพ



งบประมาณ ชื่อกลุ่มงาน

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2561

โครงการและกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ( แผน              )

ตวัชี้วดัหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลกั (ถ้ามี)

กา้หนดส่งงานงวดท่ี 4-6 (เดือน มี.ค.-พ.ค. 61) :  
ส่งมอบงานงวดท่ี 4-6 มีขอบขา่ยงานดังนี 
- เขา้ร่วมหารือ/สัมภาษณ์/จดัประชุมเพื่อหารือกบัหน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้งทั งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกบัความเป็นไปได้ในการจดัท้า/
เช่ือมโยงฐานขอ้มูลบริการสุขภาพ และส้ารวจความต้องการด้านขอ้มูล
เพื่อใช้ประโยชน์ในการกา้หนดนโยบายด้านส่งเสริมธรุกจิบริการ
สุขภาพ 
- กา้หนดแนวทาง/วธิกีารจดัเกบ็/เช่ือมโยง/จดัท้าฐานขอ้มูลและสถติิ
การค้าบริการสุขภาพของไทย
- รวบรวมขอ้มูลตามร่างรูปแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลฯ ท่ีกา้หนด
- สอบถามความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
เกี่ยวกบัร่างรูปแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลท่ีได้รวบรวม เพื่อรับฟัง
ขอ้เสนอแนะวธิกีารรวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้ใช้ขอ้มูลมากท่ีสุด
ทั งนี  ผู้รับจา้งต้องมาปฏิบัติงานท่ี กองนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า
สินค้าอตุสาหกรรมและธรุกจิบริการ ส้านักงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า อยา่งน้อย 1 วนัต่อสัปดาห์

กา้หนดส่งงานงวดท่ี 7-9 (เดือน มิ.ย.-ส.ค. 61) : 
ส่งมอบงานงวดท่ี 7-9 มีขอบขา่ยงานดังนี  
- วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้ ทั งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ด้วยทฤษฎี/หลักการ/เคร่ืองมือทางสถติิขั นสูง/เศรษฐมิติ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการกา้หนดนโยบาย/แนวทางแกไ้ข/มาตรการใน
การส่งเสริมและยกระดับธรุกจิสาขาบริการสุขภาพไทย ตลอดจน
แนวทางเช่ือมโยงอปุทาน (Supply) ธรุกจิบริการสุขภาพไทยและอปุ
สงค์ (Demand) ของตลาดทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ 
ประเมินความส้าคัญ ศักยภาพทางการแขง่ขนั และโอกาสทางการค้า
ของบริการศักยภาพประเทศไทย รวมทั งขอ้จา้กดัหรือปัญหา
ทั งนี  ผู้รับจา้งต้องมาปฏิบัติงานท่ี กองนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า
สินค้าอตุสาหกรรมและธรุกจิบริการ ส้านักงานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า อยา่งน้อย 1 วนัต่อสัปดาห์
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โครงการและกิจกรรม
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ตวัชี้วดัหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลกั (ถ้ามี)

 - จดัท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจดัท้าฐานขอ้มูล
และสถติิการค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการสุขภาพ

25,500,000.00 ตวัชี้วดั กองสารสนเทศและ
    ตัวชี วดัเชิงปริมาณ :  จา้นวนแหล่งจดัเกบ็ขอ้มูลและ ดชันีเศรษฐกิจการค้า

    - กิจกรรม จ้างส ารวจ  จัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท าดชันี ลักษณะจา้เพาะของขอ้มูลท่ีใช้เป็นตัวแทนในการจดัท้า กลุ่มมาตรฐานข้อมูล

เศรษฐกิจการค้าและพัฒนาปรับปรุงแหลง่จัดเก็บข้อมูล ดัชนีเศรษฐกจิการค้า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มี และดชันีเศรษฐกิจการค้า

และรายการสนิค้าส าหรับการจัดท าดชันีเศรษฐกิจการค้า  ความทันสมัยเพิ่มขึ น

ค่าเป้าหมาย

 - ครั งท่ี 1  จดัจา้ง 6 เดือนแรก    - เพื่อติดตามความเคล่ือนไหวของขอ้มูลราคาและ

   ขออนุมัติด้าเนินโครงการฯ พร้อม TOR / ขอ้มูลเศรษฐกจิ  ให้เป็นไปตามหลักสถติิ และหลักการ

ขออนุมัติท้าสัญญาจา้งเหมาบริการ/รายงานผลรายเดือน จดัท้าเคร่ืองชี วดัเศรษฐกจิการค้า

 - ครั งท่ี 2  จดัจา้ง 6 เดือนหลัง    - เพื่อให้มีแหล่งจดัเกบ็ขอ้มูล  รายการและตัวอยา่งสินค้า  

   ขออนุมัติด้าเนินโครงการฯ พร้อม TOR / ท่ีครบถว้น  ถกูต้อง ทันสมัย  ครอบคลุมระดับพื นท่ี

ขออนุมัติท าสัญญาจา้งเหมาบริการ/รายงานผลรายเดือน    - เพื่อพัฒนาการจดัท้าดัชนีเศรษฐกจิการค้า

ตั งแต่ระดับจงัหวดั ภาค และประเทศ ได้มาตรฐานสากล 

690,400            ตวัชี้วดั กองสารสนเทศและดชันี

    - มีแหล่งจดัเกบ็ท่ีดี  ใช้เป็นตัวแทนในการจดัเกบ็ราคา เศรษฐกิจการค้า 

     ส ารวจ พัฒนา ปรับปรุงแหลง่จัดเก็บและรายการสนิค้า ตามหลักสถติิได้ ทุกกลุ่มงาน

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและสว่นภูมิภาคทั่วประเทศ      - มีขอ้มูลรายการสินค้าและเศรษฐกจิท่ีทันสมัย

  - ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 1  ตามความเป็นจริง

  - ปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 1 (กรุงเทพและปริมณฑล สุรินทร์
 พระนครศรีอยธุยา ลพบุรี ขอนแกน่)

ค่าเป้าหมาย

  - ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2     - ได้ตัวแทนแหล่งจดัเกบ็ขอ้มูลท่ีดีและรายการสินค้า

  - ปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 2 (กรุงเทพและปริมณฑล ตาก 
บุรีรัมย ์สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี ตรัง)

ท่ีครอบคลุม ทันสมัย 

  - ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 3

สด.

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครื่องชี้วดัเศรษฐกิจการพาณิชยต์ามมาตรฐานสากล

2. พัฒนาและปรับปรุงแหลง่จัดเก็บข้อมูลและรายการสนิค้าส าหรับจัดท าดชันีเศรษฐกิจการค้า



งบประมาณ ชื่อกลุ่มงาน

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.  (บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2561

โครงการและกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ( แผน              )

ตวัชี้วดัหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลกั (ถ้ามี)

  - ปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 3 (กรุงเทพและปริมณฑล น่าน 
สระแกว้ ระยอง หนองคาย)

  - ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 4

  - ปฏิบัติงานตามแผนฯ ไตรมาส 4 (กรุงเทพและปริมณฑล ระนอง 
สุราษฎรธานี ระยอง )

2,000,000         ค่าเป้าหมาย กองสารสนเทศและดชันี
เศรษฐกิจการค้า 

 - ด้าเนินการจดัท้าขอบเขตการจา้งอนุมัติด้าเนินโครงการขอบเขต
ของงาน รวมทั งแต่งตั งคณะกรรมการฯ กลุ่มดชันีราคาผู้ผลติ

 - ผู้บริหารอนุมัติขอบเขตของงานพร้อมทั งแต่งตั งคณะกรรมการฯ

 - จดัท้าหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาเพื่อยื่นขอ้เสนอจดัท้าโครงการ  /
ประชุมพิจารณาขอ้เสนอของท่ีปรึกษา

 - สรุปผลการพิจารณาท่ีปรึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติ

 - ท่ีปรึกษาลงนามในสัญญาจา้ง

สง่มอบงานงวดที่ 1 400,000             (น้าเสนอผลการศึกษาเบื องต้น)

 - ศึกษา วเิคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
ไทยกบัต่างประเทศและโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิตของกองทุนการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IMF) กา้หนดส่งงานวนัท่ี 15 ม.ค. 61

 - รายงานการศึกษา ส้ารวจ วเิคราะห์ มูลค่าการผลิตรายการ
สินค้าปี 2558 (จา้นวน 3 หมวดสินค้าอตุสาหกรรม)

สง่มอบงานงวดที่ 2 600,000              - รายงานการศึกษา ส้ารวจ วเิคราะห์มูลค่าการผลิต

 - ศึกษาส้ารวจ มูลค่าการผลิตปี 2558 หมวดส่ิงทอและผลิตภัณฑ์
ส่ิงทอ หมวดหนังฟอกผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า 'และหมวดไม้'และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้

รายการสินค้าปี 2558 (จา้นวน 3 หมวดสินค้าอตุสาหกรรม) 
(น้าเสนอผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ครบ 9 หมวด)

 - ประชุมน้าเสนอผลการศึกษาเบื องต้น'แกเ่จา้หน้าท่ีส้านักงาน
นโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กา้หนดส่งงานวนัท่ี 31 มี.ค.61

สง่มอบงานงวดที่ 3 600,000             

 - รายงานการศึกษา วเิคราะห์โครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิตตาม
กจิกรรมการผลิต (CPA) และโครงสร้างแบ่งตามขั นตอนการผลิต
 (SOP) ของประเทศไทย เทียบกบัโครงสร้างของต่างประเทศ 
และโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิตกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ

 - รายงานการศึกษา ส้ารวจ วเิคราะห์มูลค่าการผลิตรายการ
สินค้าปี 2558 (จา้นวน 3 หมวดสินค้าอตุสาหกรรม)

ขอ้มูลมูลค่าการผลิตของรายการสินค้า อตุสาหกรรม ปี 2558 
เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างน ้าหนัก ดัชนีราคาผู้ผลิต
 ปีฐาน 2560

 3. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาจัดท าดชันีราคาผู้ผลติปีฐาน 2558



งบประมาณ ชื่อกลุ่มงาน
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แผนการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2561

โครงการและกิจกรรม
ระยะเวลาด าเนินการ ( แผน              )

ตวัชี้วดัหรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลกั (ถ้ามี)

 - ศึกษาส้ารวจ มูลค่าการผลิตปี 2558 ของหมวดเยื่อกระดาษ
ผลิตภัณฑ์กระดาษและส่ิงพิมพ์ หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หมวด
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก กา้หนดส่งงานวนัท่ี 9 มิ.ย. 61

สง่มอบงานงวดที่ 4 400,000             

 - ศึกษาส้ารวจมูลค่าการผลิต ปี 2558 หมวดผลิตภัณฑ์อโลหะ 
หมวดโลหะขั นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ หมวดสินค้าอตุสาหกรรม
อื่นๆ

 - ประชุมน้าเสนอรายงานผลการศึกษา'ฉบับสมบูรณ์'แกเ่จา้หน้าท่ี 
'ของส้านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า กา้หนดส่งงานวนัท่ี 28
 ส.ค. 61


