
การจัดท ารายงานแผน/ผลการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายสัปดาห์ 
1. รายงานตามข้อสั่งการของนายกรฐัมนตรีตาม

มติประชุม ครม.  
- ทุกส านัก  
(สยค. จะประสานส านัก
ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง) 

-  สยค. จะสรุปประเด็นสั่งการ และแจ้งส านักท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ เพ่ือให้ส านักรายงานตามแบบฟอร์มการด าเนินการ
ตามข้อสั่งการ นรม.  

- ภายในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์  

ราย 2 สัปดาห์  
2. รายงานการติดตามผลการประชุม Top 

Team / Staff Meeting / Morning talk / 
Lunch talk  

- ทุกส านัก  
(สยค. จะประสานส านัก
ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง) 

-  ส านักท่ีเกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าลงในแบบฟอร์ม 
และจัดส่งให้ สยค. เพื่อรวบรวมสง่ให้ สป. / สร. ต่อไป 

- ก่อนการประชุมครั้งถัดไป   

3. ข้อมลูประกอบการประชุม ครม. สัญจร - ทุกส านัก                             
(สยค. จะประสานส านัก
ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง) 

-  ส านักท่ีเกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าลงในแบบฟอร์ม 
และจัดส่งให้ สยค. เพื่อรวบรวมสง่ให้ สป. ต่อไป 

- ภายในวันพฤหัสบดีของสัปดาห ์  

4. รายงานการติดตามผลการประชุม ครม. 
สัญจร  

- ทุกส านัก                             
(สยค. จะประสานส านัก
ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง) 

-  ส านักท่ีเกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าลงในแบบฟอร์ม 
และจัดส่งให้ สยค. เพื่อรวบรวมสง่ให้ สป. ต่อไป 

- ภายในวันพฤหัสบดีของสัปดาห ์  

รายเดือน 
5. รายงานแผนการปฏิบัติราชการของส านัก      

3 เดือนล่วงหน้า  (รวมเงินงบประมาณและ
เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)  

        5.1 Action plan 
        5.2 กิจกรรม local to global / ตจว  

- ทุกส านัก 
 

- ส านักกรอกแผนและผลการด าเนินการของทุกกิจกรรมเป็น
รายโครงการใน Google Drive (แยกตามส านัก) ท้ังนี้ 
ขอให้ระบุวันด าเนินการที่ชัดเจน และ สยค. จะเป็นผูส้รุป
รวมรวมเสนอผู้บริหารกรม    

- ภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป โดย 
สยค. จะปดิระบบ Google Drive ทุก
วันท่ี 2 

  

6. ผลการปฏบิัติงานตามตัวช้ีวัดงบประมาณ    
    และผลการใช้จ่ายเงินภายใต้แผนปฏิบัตริาชการ    
    (สงป.301) (เฉพาะเงินงบประมาณ) 

- ทุกส านัก 
 

- กรอกแผนและผลการด าเนินการของทุกกิจกรรมเป็นราย
โครงการใน Google Drive (แยกตามส านัก) ท้ังนี้ ขอให้
ระบุวันด าเนินการที่ชัดเจน   

- ภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป โดย 
สยค. จะปดิระบบ Google Drive ทุก
วันท่ี 2 
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7. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการ
ภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (ตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่าย

ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (สพบ.) 
2) โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาและส่งเสริม SMEs สู่

สากล (สตพ.) 
3) โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์

สู่สากล (สนม.) 
    4) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการค้าระหว่าง  
        ประเทศ (สสบ.) 
    5) โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้า 
        ฮาลาลสู่ตลาดโลก  (สกอ.) 

 6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและ 
    การท าธุรกิจระหว่างประเทศ (สพต 1 / 2)  

 

   7) โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและ 
       บริการ (สนม. / สปส.)  

 8) โครงการสร้างและยกระดับการให้บรกิารด้านการค้า  
    ระหว่างประเทศสู่สากล (สสบ.) 

 

   9) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
      สินค้าและธุรกิจบริการศักยภาพ (สกอ./ สพต./ สพบ.)  

10) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่     
      (New Economy Academy) (สพม.) 

- สพบ./ สตพ / สนม /
สสบ/ สกอ./ สพต 1/ 
สพต 2 / สปส. / 
สลต./ สพม.  

  

- แบบรายงาน คก. : 
  สยค.จะสรุปข้อมลูและประสานส านักท่ีเกี่ยวข้องรายงาน
ความคืบหน้าตามแบบรายงาน คก. (เอกสารแนบ 3) และ
จัดส่งส่งให้ สป. ต่อไป 
 

- ภายในวันท่ี 2 ของเดือนถัดไป   
 

 

8. รายงานผลงานตามนโยบายรัฐบาลและ      
ข้อสั่งการของนายกรฐัมนตร ี                             
(แบบรายงาน รบ. 1) 

- สยค.     
 

- สยค. จะประมวลจาก Google Drive และสรุปลงแบบ
รายงาน รบ.1 เพื่อจัดส่งให้ สป. ตอ่ไป          

- ภายในวันท่ี 2 ของเดือนถัดไป 
                            
          

 

9. รายงานผลงานเด่นของกระทรวงพาณิชย์  
(ข้อมลูเชิงประชาสัมพันธ์)   

- ทุกส านัก                             
(ทุกต้นเดือน สยค. จะ
ประสานส านักที่มี
กิจกรรมเด่น) 

- สยค.จะประสานขอข้อมลูจากส านักท่ีมีผลงานเด่น เพื่อให้
จัดท าข้อมูลไม่เกินหน่ึงหน้ากระดาษ (คล้าย Press 
Release) โดยให้มสีาระส าคัญครบถ้วน และเน้นว่า 
ประชาชนจะได้อะไร     

- ภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป 
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10. รายงานความคืบหน้าการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กองทุนกระทรวงพาณิชย์ (แบบรายงาน ปขก.)  

- สยค. (กองทุนส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ)  

-  สยค. จะสรุปลงในแบบฟอร์ม และจัดส่งให้ สป. ต่อไป  
 

- ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  

11. รายงานผลการเข้าเย่ียมคารวะของบุคคล   
    ส าคัญต่างประเทศ (รายเดือน) 

 (แบบรายงานเข้าเยีย่มฯ) 

- สพต.1/  สพต.2 
 

- ส านักท่ีเกี่ยวข้องรายงานความคบืหน้าตามแบบฟอรม์ และ
จัดส่งให้ สยค. เพื่อรวบรวมส่งให้ สป. ต่อไป  

- ภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป 
 
 

 

รายไตรมาส 
12. รายงานผล eMENSCR  - ทุกส านัก - ส านักท่ีเกี่ยวข้องรายงานความคบืหน้า   ลงระบบ   - ภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป  
13. รายงานผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการ

ให้บริการ และตัวชี้วัดกระทรวง  
1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกภาพรวม เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2.8 (สยค.) 
2) มูลค่าการซ้ือขายผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com ไม่

น้อยกว่า 800 ล้านบาท (สตพ.) 
3) มูลค่าการค้าของ SMEs ที่ได้รับการพัฒนา (สนม.) 

- สยค./ สตพ. / สนม.  - สยค. จะประสานส านักท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อขอข้อมูลและจัดท า
แบบรายงาน ตชว. เพื่อส่งให้ สป. ต่อไป 

- ภายในวันท่ี 2 มค. / เมย. / กค. / ตค.   
 

 

14. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรายแผน 
บูรณาการ (ส่งเจ้าภาพหลัก) (รายไตรมาส) 

       4 แผนงานบูรณาการ (สตพ. / สนม. / 
สพบ. / สสบ.)   

      (รวมแผนบู SMEs) 

สยค. -  สยค. สรุปข้อมลูผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดลงในระบบ
ของ สงป. และพิมพ์ส่งให้เจ้าภาพหลัก 

- ภายในวันท่ี 10 ของเดือน มค. / เมย. / 
กค. / ตค.   

 

 

ตามทีถู่กร้องขอ 

15. ข้อมูลประกอบ/ ติดตามผลการประชมุคณะ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า ประจ าปี 2562  

    (ส่วนมาก 2 เดือนครั้ง)  

- ทุกส านัก                             
(สยค. จะประสานส านัก
ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง) 
 

- สยค. จะสรุปประเด็นที่เกีย่วข้อง และแจ้งส านักท่ีเกีย่วข้อง
ทราบ เพื่อให้ส านักรายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

- ตามที่เจ้าภาพก าหนด  

16. ผลการด าเนินงานปีที่ 4 ชองรัฐบาล  - ทุกส านัก                             
(สยค. จะประสานส านัก
ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง) 

-  สยค. จะสรุปลงในแบบฟอร์ม และจัดส่งให้ สป. ต่อไป  
 

- ตามที ่กยผ. ก าหนด  
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17. PMQA -ทุกส านัก - สยค. ก.พ.ร. ประสานส านักท่ีเกีย่วข้องรายงานข้อมูล   

18. รายงานแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 2562 ของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สป.  

  - ส านักท่ีเกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าตามแบบฟอร์ม และ
จัดส่งให้ สยค. เพื่อรวบรวมส่งให้ สป.  ต่อไป 

- ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในก าหนด  

19. รายงานผลการด าเนินงานเพ่ือการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง
พาณิชย์ (ค.ต.ป.) 

    

20. รายงานแผนการตรวจราชการ ประจ าปี 
2562  

 - สยค. จะสรุปประเด็นที่เกีย่วข้อง และแจ้ง ส านักทราบ 
เพื่อให้ส านักรายงานตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด 

- ตามที่ผู้ตรวจก าหนด  

21. รายงานผลการด าเนินงานตามมติสมชัชา
ผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560 และเสนอ
แผนการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมประจ าปี 
2561 

สลต. - สยค.จะประสานขอข้อมลูจาก สลต. เพื่อใช้ในการรายงาน
ผลต่อไป 

- รายงานผลครั้งแรกภายใน 13 ธ.ค. 
2560 และรายงานผลครั้งต่อไปมี
ก าหนดส่งตามหนังสือจากหน่วยงาน
เจ้าภาพ 

ถ้ามี 

22. รายงานการติดตามประเมินผล
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานภายใต้แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒560–            
๒๕64 

สกอ. - สยค.จะประสานขอข้อมลูจาก สกอ. เพื่อใช้ในการรายงาน
ผลต่อไป 

- รายงานผลครั้งแรกภายใน 5 ม.ค. 
2561 และรายงานผลครั้งต่อไปภายใน
วันท่ี 31 ม.ค. 2561 

ถ้ามี 

23. รายงานแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 ที่มี
ความสอดคล้องกับแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.
2560-2564 

สนม./ สบก.พด. - สยค.จะประสานขอข้อมลูจาก สนม./ สบก.พด. เพื่อใช้ใน
การรายงานผลต่อไป 

- รายงานผลครั้งแรกภายใน 4 ธ.ค. 
2560 และรายงานผลครั้งต่อไปมี
ก าหนดส่งตามหนังสือจากหน่วยงาน
เจ้าภาพ 

ถ้ามี 

 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ แผนงานและประเมินผล   

ส านักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
พฤศจิกายน 2561 


