แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน

)

งบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

กษ.
4. การตลาดพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสินค้าเกษตร (Demand Driven)
- ศึกษาข้อมูลพืนฐาน
- รวบรวมทิศทางตลาด / ประชุมร่วมกับหน่วยงาน / จัดหา
แหล่งข้อมูล
- จัดท้าร่างยุทธศาสตร์
- รับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์/ปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์
- เสนอ ผบ. เห็นชอบ
- สัมมนาเผยแพร่ผลส้าเร็จ
- เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านสื่อสู่กลุ่มเป้าหมาย
อบ.
5. หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจภูมิภาคใน CLMVT
5.1 จัดจ้างทาโครงการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าและประชารัฐเมืองคู่มิตรเพื่อธุรกิจสู่สากล
(Strategic
Cities)
- ด้าเนินการจัPartnership
ดจ้างที่ปรึกษาfor
และSister
ส้ารวจข้
อมูลเบืองต้น
- ศึกษาข้อมูล วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานในกลุ่มจังหวัด
น้าร่องใน 4 ภาค 4 คลัสเตอร์สนิ ค้า
- ลงพืนที่เพื่อสัมภาษณ์และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกใน 4
จังหวัด และ น้าข้อมูลมาร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ฯ
ระหว่างกลุ่มจังหวัดของไทยและเพื่อนบ้าน
- คัดเลือกและประสานงานจัด workshop ระหว่างคู่ค้าในห่วงโซ่
มูลค่า CLMV-T และประเทศที่สาม พร้อมทังสร้างเว็บไซต์
- น้าตัวแทนผู้น้าเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งผลิต เพื่อถ่ายทอดข้อมูลความ
ต้องการ/ความคิดเห็นต่อสินค้าของ CLMV-T
- ประชุมเครือข่ายประชารัฐครังที่ 1 หารือทิศทางตลาดของสินค้า
ศักยภาพร่วม และก้าหนด/แบ่งบทบาทในการยกระดับตลอดห่วงโซ่
มู- ลติค่ดาตามผลั
ของสินกค้ดัานศัความร่
กยภาพร่
วมมืวมอระหว่างภาคีตา่ งๆ
- ประชุมเครือข่ายประชารัฐครังที่ 2 ร่วมกันวางแผนงานและกลไก
สานต่อการด้าเนินงานระยะยาว

ชื่อกลุ่มงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

5,524,000 มียทุ ธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร 2 สินค้า (ผลไม้และพืชน้ามัน) กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าสินค้า
ผลงานรอบ 6 เดือน รายงานความคืบหน้าความต้องการของ เกษตร
ตลาดส้าหรับสินค้าเป้าหมาย
เสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์
ผลงานรอบ 12 เดือน ยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเป้าหมายตาม
ความต้องการตลาด
เสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์

กองนโยบายและยุทธศาสตร์
50,904,300 รอบ 6 เดือน (มี.ค. 2561)
1. รายงานความคืบหน้าครังที่ 1 ประกอบด้วย สรุปผล
การค้าสินค้าอุตสาหกรรม
วิเคราะห์สนิ ค้าศักยภาพร่วม แนวทางเชื่อมต่อห่วงโซ่มลู ค่าไปสู่ และธุรกิจบริการ
สากล และผลการจัด Value Chain Workshop รวมถึงผลการ
ประชุมประชารัฐกลุ่มจังหวัดไทย-เพื่อนบ้านครังที่ 1
2. ผลการประชาสัมพันธ์ผา่ น social media หนังสือพิมพ์ 2
ครัง และให้สมั ภาษณ์วทิ ยุ 1 ครัง
รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2561)
1. รายงานฉบับสมบูรณ์ 100 เล่ม พร้อม CD 100 แผ่น
2. เว็บไซต์จา้ นวน 1 เว็บไซต์
3. คลิปวิดโี อจ้านวน 4 ตอน
4. หนังสือพกพา จ้านวน 1,000 เล่ม
5. ผลการสร้างการรับรู้ผา่ น social media หนังสือพิมพ์ 4
ครัง และให้สมั ภาษณ์วทิ ยุ 3 ครัง
6. การจัดประชุมหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
1 ครัง มีผู้เข้าร่วมไม่ต่้ากว่า 200 คน รวมทังสื่อมวลชนไม่
น้อยกว่า 10 สื่อ
7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร

โครงการและกิจกรรม

5. ผลการสร้างการรับรู้ผา่ น social media หนังสือพิมพ์ 4
ครัง และให้สมั ภาษณ์วทิ ยุ 3 ครัง
6. การจัดประชุมหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
1 ครัง มีผู้เข้าร่วมไม่ต่้ากว่า 200 คน รวมทังสื่อมวลชนไม่
แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. น้2561
อยกว่า 10 สื่อ
7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน
)
งบประมาณ
ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
(บาท)

ชื่อกลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

- ปรับปรุงร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ฯ เขียนรายงาน
และ จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์
- จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
- จัดสัมมนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
5.2 จัดประชุม CLMVT Forum ครั้งที่ 3
- ขออนุมตั ดิ ำเนินโครงกำรและแต่งตั้งคณะทำงำนกำกับกำร
ดำเนินงำนสำหรับกำรจัดงำนประชุม CLMVT Forum ครั้งที่ 3
- ขออนุมตั ิ TOR, รำยละเอียดค่ำใช้จำ่ ย, แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัด
จ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
- จัดจ้ำงตำมระเบียบโดยวิธีคัดเลือก และทำสัญญำจ้ำง/ลงนำมใน
สัญญำจ้ำง
- ดำเนินกำรด้ำนวิชำกำร พิธีกำร ประชำสัมพันธ์
- จัดทำรำยงำนควำมคืบหน้ำกำรดำเนินงำน
- ดำเนินกำรจัดงำนตำมแผนที่กำหนด
- จัดทำรำยงำนสรุปรำยงำนผลกำรจัดงำน
- รำยงำนผลต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
- รำยงำนผลกำรจัดงำนต่อ ครม.
5.3 จัดการอบรม 3 หลักสูตร
1). หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/ผู้ประกอบการระดับกลาง-สูง เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT
- ขออนุมตั ดิ า้ เนินโครงการ
- ขออนุมตั ิ TOR แต่งตังคณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
- จัดจ้างตามระเบียบโดยวิธคี ัดเลือก และท้าสัญญาจ้าง/ลงนามใน
สัญญาจ้าง

มี.ค. 61 - รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรดำเนินกำรจัดประชุม
CLMVT Forum ครั้งที่ 3
ก.ย. 61 - รำยงำนผลกำรจัดกำรประชุม CLMVT Forum ครั้งที่
3

1. น.ส.ดำววิภำ ลี้กำจร
2. น.ส. ชนิดำ อินปำ
3. นำงสุกญ
ั ญำ ทองมำ
4. นำยกิตติพงษ์
พงษ์ไพโรจน์

มี.ค. 61 - รายงานความคืบหน้าการด้าเนินโครงการ หลักสูตร 1. น.ส.ดาววิภา ลีก้าจร
พัฒนาผู้บริหาร/ผู้ประกอบการระดับกลาง-สูง เพื่อเพิ่ม
2. นางสุกญ
ั ญา ทองมา
ศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT
3. นายกิตติพงษ์
พงษ์ไพโรจน์
ก.ย. 61 - รายงานผลการตรวจรับการด้าเนินโครงการ
หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร/ผู้ประกอบการระดับกลาง-สูง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT

แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน

)

งบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

โครงการด้าเนินงานงวดที่ 1 :
- ผู้รับจ้างด้าเนินการ จัดตังทีมงานและเตรียมความพร้อมของ
ผู้ปฏิบัตงิ าน
- จัดท้าแผนการด้าเนินโครงการ และจัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่ม
ที่สวยงาม พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์จา้ นวน 10 ชุด ภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ก้าหนดส่งงาน 7 ก.พ.61
ด้าเนินงานงวดที่ 2 :
- ผู้รับจ้างได้รายงานความคืบหน้าการด้าเนินการ
- เตรียมงานฝึกอบรม
- ประชาสัมพันธ์การด้าเนินโครงการ
- ด้าเนินงานด้านวิชาการ เช่น จัดท้าหลักสูตรการอบรม
- จัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มที่สวยงามพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จ้านวน 10 ชุด ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ก้าหนด
ส่งงาน 23 มี.ค.61
- รายงานความคืบหน้าโครงการ

ชื่อกลุ่มงาน

15 วัน นับถัดจากวันลงนาม

60 วัน นับถัดจากวันลงนาม

(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน

)

งบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ด้าเนินงานงวดที่ 3 :
-ผู้รับจ้างได้ดา้ เนินการ ด้าเนินกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และ
สร้างเครือข่าย
- รายงานความคืบหน้าและผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และการสร้างเครือข่าย ให้สา้ นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ทราบตามที่ สนค. ร้องขอ
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเบืองต้น หลังการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย และจัดท้าสรุปผลการ
ด้าเนินโครงการเบืองต้นทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษส้าหรับ
รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์/
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนร่วมกันในกลุ่ม CLMVT
ต่อที่ประชุม CLMVT Forum 2018
- จัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มที่สวยงาม พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จ้านวน 20 ชุด ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ก้าหนด
ส่งงาน 23 พ.ค.61

ด้าเนินงานงวดที่ 4 :
ผู้รับจ้างได้ดา้ เนินการ
- ติดตามการขยายผลต่อยอดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วม
โครงการในกลุ่ม CLMVT โดยมีประเด็นความร่วมมือไม่น้อยกว่า 2
ประเด็น
- ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และน้าเสนอต่อส้านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า
- รายงานสรุปผลการด้าเนินโครงการ ก้าหนดส่งงาน 20 ก.ย.61

ชื่อกลุ่มงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

120 วัน นับถัดจากวันลงนาม

240 วัน นับถัดจากวันลงนาม

- จัดท้ารายงานผลการด้าเนินโครงการฉบับที่ผ่านการตรวจรับแล้ว

2). หลักสูตร “การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2” (Sustainable Transport and
Logistics Planning and Management Phase 2)
- ขออนุมตั ดิ า้ เนินโครงการ

มี.ค. 61 - รายงานความคืบหน้าการด้าเนินโครงการ หลักสูตร
การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน รุ่น
ที่ 2
ก.ย. 61 - รายงานผลการตรวจรับการด้าเนินโครงการ
หลักสูตรการวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์อย่าง
ยั่งยืน รุ่นที่ 2

1. น.ส.ดาววิภา ลีก้าจร
2. นางสุกญ
ั ญา ทองมา
3. นายกิตติพงษ์
พงษ์ไพโรจน์

โครงการและกิจกรรม
- ขออนุมตั ิ TOR แต่งตังคณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
- จัดจ้างตามระเบียบโดยวิธคี ัดเลือก และท้าสัญญาจ้าง/ลงนามใน
สัญญาจ้าง
ด้าเนินงานงวดที่ 1 : ผู้รับจ้างด้าเนินการ
- จัดตังทีมงานและเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัตงิ าน
- จัดท้าแผนการด้าเนินโครงการ
- จัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มที่สวยงาม พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จ้านวน 10 ชุด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
ด้าเนินงานงวดที่ 2 : ผู้รับจ้างได้รายงานความคืบหน้าการด้าเนินการ
- เตรียมงานประชาสัมพันธ์การด้าเนินโครงการ
- ด้าเนินงานด้านวิชาการ
- จัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มที่สวยงามพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จ้านวน 10 ชุด ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- รายงานความคืบหน้าโครงการ
ด้าเนินงานงวดที่ 3 :
- ผู้รับจ้างได้ดา้ เนินการ
- ด้าเนินกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย
- รายงานความคืบหน้าและผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และการสร้างเครือข่าย ให้สา้ นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ทราบตามที่ สนค. ร้องขอ
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเบืองต้น หลังการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย และจัดท้าสรุปผลการ
ด้าเนินโครงการเบืองต้นทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษส้าหรับ
รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์/
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนร่วมกันในกลุ่ม CLMVT
ต่อที่ประชุม CLMVT Forum 2018 และจัดส่งเอกสารในรูปแบบ
รูปเล่มที่สวยงาม พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์จา้ นวน 20 ชุด ภายใน
120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

.ค. 61 - รายงานความคืบหน้าการด้าเนินโครงการ หลักสูตร
แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. มี2561
การวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อย่างยั่งยืน รุ่น
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน
)
งบประมาณ
ที่ 2
ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)
ก.ย. 61 - รายงานผลการตรวจรับการด้าเนินโครงการ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
(บาท)
หลักสูตรการวางแผนและการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์อย่าง
ยั่งยืน รุ่นที่ 2

15 วัน นับถัดจากวันลงนาม

60 วัน นับถัดจากวันลงนาม

120 วัน นับถัดจากวันลงนาม

ชื่อกลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน

)

งบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ชื่อกลุ่มงาน
ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ด้าเนินงานงวดที่ 4 : ผู้รับจ้างได้ดา้ เนินการ
- ติดตามการขยายผลต่อยอดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วม
โครงการในกลุ่ม CLMVT โดยมีประเด็นความร่วมมือไม่น้อยกว่า 2
ประเด็น
- ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และน้าเสนอต่อส้านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า
- รายงานสรุปผลการด้าเนินโครงการ

(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

240 วัน นับถัดจากวันลงนาม

- จัดท้ารายงานผลการด้าเนินโครงการฉบับที่ผ่านการตรวจรับแล้ว

3). หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT” (SMEs to Start
up and Scale Up)
- ขออนุมตั ดิ า้ เนินโครงการ
- ขออนุมตั ิ TOR แต่งตังคณะกรรมการจัดจ้าง และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
- จัดจ้างตามระเบียบโดยวิธคี ัดเลือก และท้าสัญญาจ้าง/ลงนามใน
สัญญาจ้าง
ด้าเนินงานงวดที่ 1 : ผู้รับจ้างด้าเนินการ
- จัดตังทีมงานและเตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัตงิ าน
- จัดท้าแผนการด้าเนินโครงการ
- จัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มที่สวยงาม พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จ้านวน 10 ชุด ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
ด้าเนินงานงวดที่ 2 : ผู้รับจ้างได้รายงานความคืบหน้าการด้าเนินการ
-เตรียมงานประชาสัมพันธ์การด้าเนินโครงการ
-ด้าเนินงานด้านวิชาการ
-จัดส่งเอกสารในรูปแบบรูปเล่มที่สวยงามพร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จ้านวน 10 ชุด ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- รายงานความคืบหน้าโครงการ

15 วัน นับถัดจากวันลงนาม

60 วัน นับถัดจากวันลงนาม

มี.ค. 61 - รายงานความคืบหน้าการด้าเนินโครงการ หลักสูตร 1. ภรภัทร พันธ์งอก
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้า 2. นางสุกญ
ั ญา ทองมา
การลงทุนในกลุ่ม CLMVT
3. นายกิตติพงษ์
พงษ์ไพโรจน์
ก.ย. 61 - รายงานผลการตรวจรับการด้าเนินโครงการ
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/SMEs เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการค้าการลงทุนในกลุ่ม CLMVT

แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน

)

งบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ชื่อกลุ่มงาน
ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ด้าเนินงานงวดที่ 3 : ผู้รับจ้างได้ดา้ เนินการ
- ด้าเนินกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย และข้อ
- รายงานความคืบหน้าและผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และการสร้างเครือข่าย ให้สา้ นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ทราบตามที่ สนค. ร้องขอ
- รายงานสรุปผลการประเมินโครงการเบืองต้น หลังการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่าย และจัดท้าสรุปผลการ
ด้าเนินโครงการเบืองต้นทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษส้าหรับ
รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาทุนมนุษย์/
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนร่วมกันในกลุ่ม CLMVT
ต่อที่ประชุม CLMVT Forum 2018 และจัดส่งเอกสารในรูปแบบ
รูปเล่มที่สวยงาม พร้อมสื่ออิเล็กทรอนิกส์จา้ นวน 20 ชุด ภายใน
120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
ด้าเนินงานงวดที่ 4 : ผู้รับจ้างได้ดา้ เนินการ
- ติดตามการขยายผลต่อยอดจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วม
โครงการในกลุ่ม CLMVT โดยมีประเด็นความร่วมมือไม่น้อยกว่า 2
ประเด็น
- ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ และน้าเสนอต่อส้านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า
- รายงานสรุปผลการด้าเนินโครงการ

(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

120 วัน นับถัดจากวันลงนาม

240 วัน นับถัดจากวันลงนาม

- จัดท้ารายงานผลการด้าเนินโครงการฉบับที่ผา่ นการตรวจรับแล้ว
6. โครงการฐานข้อมูลบริการศักยภาพไทย
6.1 โครงการศึกษาเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจดิทัล

- เสนอขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR)
- ขออนุมตั กิ ารจัดจ้าง
- แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธคี ัดเลือก
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- เชิญชวนที่ปรึกษารับฟังค้าชีแจงขอบเขตงานจ้าง

17,844,300.00
มี.ค.61 : รายงานความคืบหน้าเบืองต้นการด้าเนินโครงการ
ศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องธุรกิจดิจทิ ัล
รวมทัง ข้อมูลเบืองต้นของ
ปัญหาอุปสรรคและศึกษาข้อมูลประเทศต้นแบบ

1. นางนิตยา ชูมี
2. นายเอกวัฒน์
ธนประสิทธิ์พัฒนา

1. นางนิตยา ชูมี
2. นายเอกวัฒน์
ธนประสิทธิ์พัฒนา

แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน

)

งบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ชื่อกลุ่มงาน
ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
- เชิญที่ปรึกษามาน้าเสนอแนวทางการด้าเนินงานและพิจารณา
คัดเลือก
- ขออนุมตั จิ า้ งที่ปรึกษาที่ได้รับคัดเลือก
- ท้าสัญญาจ้างที่ปรึกษา
ด้าเนินงานงวดที่ 1 :
ที่ปรึกษาศึกษา ทบทวน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและศึกษาข้อมูลประเทศต้นแบบ

(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ก.ย. 61 : รายงานความคืบหน้าการตรวจรับโครงการศึกษา
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจทิ ัล
และผลงานที่จะได้รับ อาทิ รายงานปัญหาอุปสรรค กฎหมายที่
ควรปรับปรุงหรือพัฒนา แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้าเนินงานงวดที่ 2 :
ที่ปรึกษาเลือกและศึกษารายละเอียดของกฎหมายที่มคี วามส้าคัญ ซึ่ง
ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้เอืออ้านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
ยุคใหม่ของไทย
ด้าเนินงานงวดที่ 3 :
ที่ปรึกษาจัดท้าและส่งมอบรายงานขันสุดท้าย พร้อมข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.2 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริการรักษาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ
(Healthcare and Wellness)

- เสนอขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR)
- ขออนุมตั กิ ารจัดจ้าง
- แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธคี ัดเลือก และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- เชิญชวนที่ปรึกษารับฟังค้าชีแจงขอบเขตงานจ้าง
- เชิญที่ปรึกษามาน้าเสนอแนวทางการด้าเนินงานและพิจารณา
คัดเลือก
- ขออนุมตั จิ า้ งที่ปรึกษาที่ได้รับคัดเลือก
- ท้าสัญญาจ้างที่ปรึกษา

มี.ค.61 : รายงานความคืบหน้าเบืองต้นการด้าเนินโครงการ
ศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขา
บริการรักษาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare and
Wellness)
ก.ย. 61 : รายงานความคืบหน้าการตรวจรับโครงการศึกษา
เพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสาขาบริการ
รักษาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare and
Wellness) และผลงานที่จะได้รับ อาทิ รายงานปัญหาอุปสรรค
และข้อจากัด ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่ควร
ปรับปรุง/ แก้ไข เพื่อให้เกิดการปลดล็อคอุปสรรค เอื้อต่อการ
ยกระดับและพัฒนาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
โดยเฉพาะข้อบทกฎหมายของไทยที่มผี ลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจการค้าอย่างมีนัยสาคัญ

1. นางสาวอรนุช
วรรณภิญโญ
2. นายกิตติศัพท์
เลิศหาญ

โครงการและกิจกรรม
ด้าเนินงานงวดที่ 1 :
ที่ปรึกษาศึกษา ทบทวน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรคของแต่ละสาขาบริการและศึกษาข้อมูลประเทศ
ต้นแบบ
ด้าเนินงานงวดที่ 2 :
ที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดของกฎหมายที่ควรปรับปรุง/แก้ไข เพื่อให้
เอือต่อการลงทุนและการพัฒนาบริการศักยภาพ

รักษาสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare and
Wellness) และผลงานที่จะได้รับ อาทิ รายงานปัญหาอุปสรรค
และข้อจากัด ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่ควร
แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ปรับปรุง/ แก้ไข เพื่อให้เกิดการปลดล็อคอุปสรรค เอื้อต่อการ
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน
)
งบประมาณ
ยกระดับและพัฒนาบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)
โดยเฉพาะข้อบทกฎหมายของไทยที่มผี ลกระทบต่อระบบ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
(บาท)
เศรษฐกิจการค้าอย่างมีนัยสาคัญ

ด้าเนินงานงวดที่ 3 :
ที่ปรึกษาจัดท้าและส่งมอบรายงานขันสุดท้าย พร้อมข้อเสนอแนะ
การปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.3 โครงการการจัดทาฐานข้อมูลและสถิตกิ ารค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการสุขภาพ
- ด้าเนินการจัดท้าขอบเขตการจ้างผู้เชี่ยวชาญและนักวิจยั พร้อมขอ
อนุมตั โิ ครงการ ขอบเขตของงานรวมทังแต่งตังคณะกรรมการ
ด้าเนินการจ้าง
- ผู้บริหารอนุมตั ขิ อบเขตของงานพร้อมทังแต่งตังคณะกรรมการฯ
- ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง

ชื่อกลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

มี.ค. 61 - รายงานการศึกษาขันต้น (Inception Report) การ 1. นายณัฐ ธารพานิช
จัดท้าฐานข้อมูลและสถิตกิ ารค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการ 2. นางสาวชนิดา อินปา
สุขภาพ
3. นางสาววรพักตร์
ฐิตะดิลก
ก.ย. 61 - รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจัดท้า
4. นางนิตยา ชูมี
ฐานข้อมูลและสถิตกิ ารค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการสุขภาพ

แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน

)

งบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ก้าหนดส่งงานงวดที่ 1-3 (เดือน ธ.ค. 60 -ก.พ. 61) :
ส่งมอบงานงวดที่ 1-3 มีขอบข่ายงานดังนี
- ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสุขภาพเชิงลึก
ทังทางทฤษฎีและเชิงประยุกต์ ทังไทยและต่างประเทศ เพื่อก้าหนด
ชุดข้อมูลที่พึงประสงค์ ส้าหรับธุรกิจบริการสุขภาพ
- ศึกษาโครงสร้างข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) และต้นแบบ
(Best Practice) ด้านการจัดเก็บข้อมูลด้านบริการสุขภาพจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ทังในและต่างประเทศ
- จัดท้าร่างรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลสถิตกิ ารค้าบริการสุขภาพ
ก้าหนดสาขาหลัก (major sectors) และสาขาย่อย (minor sectors)
พร้อมจัดท้าหมวดหมู่ และก้าหนดแนวทางวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติ
การค้าบริการสุขภาพเบืองต้น
- ระบุรายชื่อหน่วยงานผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสียต่อโครงการฯ เพื่อใช้ในการ
ก้าหนดหน่วยงาน เพื่อเข้าหารือเรื่องข้อมูลต่อไป
- ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ทังนี ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัตงิ านที่ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ส้านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์
- จัดท้ารายงานการศึกษาขันต้น (Inception Report) การจัดท้า
ฐานข้อมูลและสถิตกิ ารค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการสุขภาพ

ชื่อกลุ่มงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน

)

งบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

ก้าหนดส่งงานงวดที่ 4-6 (เดือน มี.ค.-พ.ค. 61) :
ส่งมอบงานงวดที่ 4-6 มีขอบข่ายงานดังนี
- เข้าร่วมหารือ/สัมภาษณ์/จัดประชุมเพื่อหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทังภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดท้า/
เชื่อมโยงฐานข้อมูลบริการสุขภาพ และส้ารวจความต้องการด้านข้อมูล
เพื่อใช้ประโยชน์ในการก้าหนดนโยบายด้านส่งเสริมธุรกิจบริการ
สุขภาพ
- ก้าหนดแนวทาง/วิธกี ารจัดเก็บ/เชื่อมโยง/จัดท้าฐานข้อมูลและสถิติ
การค้าบริการสุขภาพของไทย
- รวบรวมข้อมูลตามร่างรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลฯ ที่กา้ หนด
- สอบถามความคิดเห็นจากผู้มสี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders)
เกี่ยวกับร่างรูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่ได้รวบรวม เพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะวิธกี ารรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ขอ้ มูลมากที่สดุ
ทังนี ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัตงิ านที่ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ส้านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์
ก้าหนดส่งงานงวดที่ 7-9 (เดือน มิ.ย.-ส.ค. 61) :
ส่งมอบงานงวดที่ 7-9 มีขอบข่ายงานดังนี
- วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่รวบรวมได้ ทังเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ด้วยทฤษฎี/หลักการ/เครื่องมือทางสถิตขิ ันสูง/เศรษฐมิติ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการก้าหนดนโยบาย/แนวทางแก้ไข/มาตรการใน
การส่งเสริมและยกระดับธุรกิจสาขาบริการสุขภาพไทย ตลอดจน
แนวทางเชื่อมโยงอุปทาน (Supply) ธุรกิจบริการสุขภาพไทยและอุป
สงค์ (Demand) ของตลาดทังในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ
ประเมินความส้าคัญ ศักยภาพทางการแข่งขัน และโอกาสทางการค้า
ของบริการศักยภาพประเทศไทย รวมทังข้อจ้ากัดหรือปัญหา
ทังนี ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัตงิ านที่ กองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
สินค้าอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ส้านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์

ชื่อกลุ่มงาน

(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน

)

งบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ชื่อกลุ่มงาน
ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

- จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจัดท้าฐานข้อมูล
และสถิตกิ ารค้าบริการศักยภาพ สาขาบริการสุขภาพ
สด.
1. ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาเครื่องชี้วดั เศรษฐกิจการพาณิชย์ตามมาตรฐานสากล
- กิจกรรม จ้างสารวจ จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทาดัชนี
เศรษฐกิจการค้าและพัฒนาปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล
และรายการสินค้าสาหรับการจัดทาดัชนีเศรษฐกิจการค้า
- ครังที่ 1 จัดจ้าง 6 เดือนแรก
ขออนุมตั ดิ า้ เนินโครงการฯ พร้อม TOR /
ขออนุมตั ทิ ้าสัญญาจ้างเหมาบริการ/รายงานผลรายเดือน
- ครังที่ 2 จัดจ้าง 6 เดือนหลัง
ขออนุมตั ดิ า้ เนินโครงการฯ พร้อม TOR /
ขออนุมตั ทิ าสัญญาจ้างเหมาบริการ/รายงานผลรายเดือน

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลและรายการสินค้าสาหรับจัดทาดัชนีเศรษฐกิจการค้า

25,500,000.00 ตัวชี้วดั
ตัวชีวัดเชิงปริมาณ : จ้านวนแหล่งจัดเก็บข้อมูลและ
ลักษณะจ้าเพาะของข้อมูลที่ใช้เป็นตัวแทนในการจัดท้า
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ความทันสมัยเพิ่มขึน
ค่าเป้าหมาย
- เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลราคาและ
ข้อมูลเศรษฐกิจ ให้เป็นไปตามหลักสถิติ และหลักการ
จัดท้าเครื่องชีวัดเศรษฐกิจการค้า
- เพื่อให้มแี หล่งจัดเก็บข้อมูล รายการและตัวอย่างสินค้า
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลุมระดับพืนที่
- เพื่อพัฒนาการจัดท้าดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ตังแต่ระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ได้มาตรฐานสากล
690,400 ตัวชี้วดั
- มีแหล่งจัดเก็บที่ดี ใช้เป็นตัวแทนในการจัดเก็บราคา

สารวจ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บและรายการสินค้า
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
- ขออนุมตั แิ ผนปฏิบัตริ าชการ ไตรมาส 1

ตามหลักสถิตไิ ด้
- มีขอ้ มูลรายการสินค้าและเศรษฐกิจที่ทันสมัย
ตามความเป็นจริง

- ปฏิบัตงิ านตามแผนฯ ไตรมาส 1 (กรุงเทพและปริมณฑล สุรินทร์
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ขอนแก่น)

ค่าเป้าหมาย

- ขออนุมตั แิ ผนปฏิบัตริ าชการ ไตรมาส 2
- ปฏิบัตงิ านตามแผนฯ ไตรมาส 2 (กรุงเทพและปริมณฑล ตาก
บุรีรัมย์ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี ตรัง)
- ขออนุมตั แิ ผนปฏิบัตริ าชการ ไตรมาส 3

- ได้ตวั แทนแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่ดแี ละรายการสินค้า
ที่ครอบคลุม ทันสมัย

กองสารสนเทศและ
ดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กลุ่มมาตรฐานข้อมูล
และดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจการค้า
ทุกกลุ่มงาน

แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน

)

งบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ชื่อกลุ่มงาน
ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

- ปฏิบัตงิ านตามแผนฯ ไตรมาส 3 (กรุงเทพและปริมณฑล น่าน
สระแก้ว ระยอง หนองคาย)
- ขออนุมตั แิ ผนปฏิบัตริ าชการ ไตรมาส 4
- ปฏิบัตงิ านตามแผนฯ ไตรมาส 4 (กรุงเทพและปริมณฑล ระนอง
สุราษฎรธานี ระยอง )
3. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาจัดทาดัชนีราคาผู้ผลิตปีฐาน 2558

2,000,000 ค่าเป้าหมาย

ข้อมูลมูลค่าการผลิตของรายการสินค้า อุตสาหกรรม ปี 2558
เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างน้าหนัก ดัชนีราคาผู้ผลิต
ปีฐาน 2560
กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต

- ด้าเนินการจัดท้าขอบเขตการจ้างอนุมตั ดิ า้ เนินโครงการขอบเขต
ของงาน รวมทังแต่งตังคณะกรรมการฯ

- รายงานการศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิตตาม
กิจกรรมการผลิต (CPA) และโครงสร้างแบ่งตามขันตอนการผลิต
(SOP) ของประเทศไทย เทียบกับโครงสร้างของต่างประเทศ
และโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิตกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

- ผู้บริหารอนุมตั ขิ อบเขตของงานพร้อมทังแต่งตังคณะกรรมการฯ
- จัดท้าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาเพื่อยื่นข้อเสนอจัดท้าโครงการ /
ประชุมพิจารณาข้อเสนอของที่ปรึกษา
- สรุปผลการพิจารณาที่ปรึกษาเพื่อเสนอขออนุมตั ิ
- ที่ปรึกษาลงนามในสัญญาจ้าง
ส่งมอบงานงวดที่ 1
- ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ
ไทยกับต่างประเทศและโครงสร้างดัชนีราคาผู้ผลิตของกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ก้าหนดส่งงานวันที่ 15 ม.ค. 61
ส่งมอบงานงวดที่ 2

- รายงานการศึกษา ส้ารวจ วิเคราะห์มลู ค่าการผลิตรายการ
สินค้าปี 2558 (จ้านวน 3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม)
400,000 (น้าเสนอผลการศึกษาเบืองต้น)
- รายงานการศึกษา ส้ารวจ วิเคราะห์ มูลค่าการผลิตรายการ
สินค้าปี 2558 (จ้านวน 3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม)

600,000 - รายงานการศึกษา ส้ารวจ วิเคราะห์มลู ค่าการผลิต

- ศึกษาส้ารวจ มูลค่าการผลิตปี 2558 หมวดสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
สิ่งทอ หมวดหนังฟอกผลิตภัณฑ์หนังและรองเท้า 'และหมวดไม้'และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้

รายการสินค้าปี 2558 (จ้านวน 3 หมวดสินค้าอุตสาหกรรม)
(น้าเสนอผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ครบ 9 หมวด)

- ประชุมน้าเสนอผลการศึกษาเบืองต้น'แก่เจ้าหน้าที่สา้ นักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ก้าหนดส่งงานวันที่ 31 มี.ค.61
ส่งมอบงานงวดที่ 3

กองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจการค้า

600,000

แผนการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม (Action Plan) ประจาปี พ.ศ. 2561
ระยะเวลาดาเนินการ ( แผน

)

งบประมาณ

โครงการและกิจกรรม

ตัวชี้วดั หรือค่าเป้าหมายกิจกรรมหลัก (ถ้ามี)
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

(บาท)

- ศึกษาส้ารวจ มูลค่าการผลิตปี 2558 ของหมวดเยื่อกระดาษ
ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หมวด
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ก้าหนดส่งงานวันที่ 9 มิ.ย. 61
ส่งมอบงานงวดที่ 4
- ศึกษาส้ารวจมูลค่าการผลิต ปี 2558 หมวดผลิตภัณฑ์อโลหะ
หมวดโลหะขันมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
อื่นๆ
- ประชุมน้าเสนอรายงานผลการศึกษา'ฉบับสมบูรณ์'แก่เจ้าหน้าที่
'ของส้านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ก้าหนดส่งงานวันที่ 28
ส.ค. 61

ชื่อกลุ่มงาน

400,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ

