1

รายงานผลการดาเนินงานของโครงการภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ณ เดือนกันยายน 2562
แผนงานบูรณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs สู่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Smart Enterprise)
สาระสาคัญ
1.1 เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้
แข่งขันได้ในสากล
1. วัตถุประสงค์
1) พั ฒ นาศั ก ยภาพธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ใ ห้ มี การ
บริหารจัดการตามข้อกาหนดที่เป็นมาตรฐานสากล และได้รับการ
รับรองมาตรฐาน เพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้บริการมากขึ้น
2) เพื่อให้ธุรกิจให้บริการโลจิ สติกส์ มีโอกาสร่วมมือกันเป็น
เครือข่าย เพิ่มช่องทางการตลาดและขยายฐานลูกค้าลดความ
เสี่ยง ลดความสูญเสีย เพิ่มมูลค่าในการทาธุรกิจ และเชื่อมโยง
การให้บริการได้ครบวงจร
2. งบประมาณ
5,322,800 บาท
3. ตัวชี้วัด (70 ราย)
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ให้บริการโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนา จานวน 70 ราย
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. กลุ่มเป้าหมาย
ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
6. พื้นที่ดาเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.2 พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง
1. วัตถุประสงค์
1) สร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็นในธุรกิจบริการ เพื่อปรับ
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการในธุรกิจบริการที่เป็น
ระบบและมีมาตรฐานสากล

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
1. ผลการดาเนินการ
- สร้างความรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจสู่เ กณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 โดยจัดสัมมนาหัวข้อ
“Global to Local Link 2019” ณ โรงแรมริ ช มอนด์ จั ง หวั ด นนทบุ รี มี ผู้ ไ ด้ รั บ ความรู้ 75
กิจการ 152 ราย และคัดเลือกธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อประเมินวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจและพัฒนาให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 จานวน 71 กิจการ
- คัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเป็น Best Practice จานวน 10 ราย พร้อม
จัดทาวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
- จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จานวน 71
กิจการ ในงาน DBD – LOGISTIC MANAGEMENT AWARD 2019 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 ณ
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- สร้ า งความรู้ โดยการจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร "การขั บ เคลื่ อ นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ น EEC ด้ ว ย
เทคโนโลยียุคดิจิทัล "Digital Drive Towards EEC logistics" โรงแรม อไรซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
มีผู้ประกอบธุ รกิจโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้รับ
ความรู้ 133 ราย

ผลสาเร็จของโครงการ
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 5,320,000 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์ได้รับการ
พัฒนา จานวน 71 กิจการ
3. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การใน
ภาพรวม โดยประมาณการ (ร้ อ ยละ)
101.43

2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข -

1. ผลการดาเนินการ
1) เสริมสร้างองค์ความรู้ที่จาเป็นในธุรกิจบริการ
 พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 24,854,293.23 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
- ผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจ
ร้านอาหาร ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน และ

2

สาระสาคัญ
2) สร้างโอกาสการตลาดธุรกิจบริการ และยกระดับการ
บริหารจัดการในธุรกิจบริการให้มีความเป็นมืออาชีพ
3) พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล
ให้มีการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่าง
เป็นระบบ
2. งบประมาณ
25,010,000 บาท
3. ตัวชี้วัด (1,680 ราย)
- ผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ
บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และธุ ร กิ จ บริ ก ารอื่ น ที่ มี ศั ก ยภาพได้ รั บ
ความรู้ 990 ราย
- ผู้ประกอบธุรกิจบริการได้รับการเสริมสร้างโอกาสทาง
การตลาด และสร้างเครือข่ายธุรกิจบริการ จานวน 390 ราย
- สมาคมการค้ า ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล จานวน 300 ราย
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. กลุ่มเป้าหมาย
5.1 ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ได้แก่
1) กลุ่มสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
2) กลุ่มท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร
3) กลุ่มที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจบริหาร
ทรัพย์สิน ธุรกิจช่างรับเหมา
5.2 ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารอื่ น ที่ มี ศั ก ยภาพได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ
Startup และนักธุรกิจรุ่นใหม่ เช่น สมาชิกเครือข่าย Biz Club
และสมาชิ ก Young Entrepreneur Chamber of Commerce
(YEC)
5.3 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้า
6. พื้นที่ดาเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
(1) ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน หลักสูตร “เรียนรู้ อยู่เป็น กฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่” เมื่อ
วันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 61 มีผู้ได้รับความรู้ 158 ราย และหลักสูตร “บริหารทรัพย์สินแบบมือ
อาชีพ” เมื่อวันที่ 10,18,22,24-25 ก.ค. 62 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 104 ราย
(2) ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สาหรับ
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ จานวน 2 รุ่น ระหว่างเดือน พ.ย. – ธ.ค. 61 มีผู้ได้รับความรู้ 176 ราย
(3) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หลักสูตร “บริหารจัดการธุรกิจช่างรับเหมา” ระหว่างเดือน ก.พ. –
มี.ค. 62 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 71 ราย
(4) ธุรกิจร้านอาหาร หลักสูตร “บริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร” ระหว่างเดือน พ.ค. –
มิ.ย. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และศึกษาดูงาน ณ งาน ThaiFex มีผู้ได้รับความรู้ 117 ราย
(5) หลั ก สู ต ร Business English Program พั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษที่
จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ จานวน 2 รุ่น มีผู้ได้รับความรู้ 83 ราย
 สร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ
สร้ า งผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ มื อ อาชี พ โดยจั ด อบรมหลั ก สู ต ร “Marketing Opportunity
ช่องทางการตลาดโอกาสธุรกิจ" ณ จังหวัดสกลนคร เชียงใหม่ พัทลุง ชลบุรี และกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า มี ผู้ ไ ด้ รั บ ความรู้ 447 ราย พร้ อ มคั ด เลื อ กนั ก ธุ ร กิ จ เพื่ อ บ่ ม เพาะความรู้ เ ชิ ง ลึ ก ใน 2
หลักสูตร ระหว่างเดือน มี.ค. – ก.ค. 62 ณ สถานประกอบการ รวม 105 ราย ดังนี้
(1) นักธุรกิจมืออาชีพ (DBD-SPE) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 61 ราย
(2) นักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 44 ราย
2) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการด้วยนวัตกรรม
 สร้างพี่เลี้ยงนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยนวัตกรรม ดังนี้
(1) อบรมหลักสูตร “Open Innovation X Design Thinking” จานวน 2 ครั้ง ณ สถาบัน
พัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ มีผู้ได้รับความรู้ 205 ราย และบ่มเพาะพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
และโมเดลธุรกิจใหม่ (30 ชั่วโมง) จานวน 46 ธุรกิจ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(2) อบรมหลักสูตร “Kreative X Service Design” ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับ
ความรู้ 252 ราย และบ่มเพาะพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และโมเดลธุรกิจใหม่ จานวน 42 ราย
3) พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างโอกาสการตลาดในธุรกิจบริการ
(1) ส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT โดยจัดกิจกรรมสร้างการ
รับรู้โครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงสิทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับ ตลอดจนวิธีการรักษาตรา
สัญลักษณ์ เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62 ณ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีผู้ได้รับความรู้ 290 ราย

ผลสาเร็จของโครงการ
ธุรกิจบริการอื่นที่มีศักยภาพได้รับความรู้
1,613 ราย
- ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารได้ รั บ การ
เสริ ม สร้ า งโอกาสทางการตลาดและสร้า ง
เครือข่ายธุรกิจบริการ จานวน 473 ราย
- สมาคมการค้าได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล จานวน 353 ราย
3. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การใน
ภาพรวม โดยประมาณการ (ร้ อ ยละ)
145.18
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สาระสาคัญ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครร้านอาหารและการพิจารณาคัดเลือก ระหว่างเดือนมี.ค.- มิ.ย.
62 รวมถึงจั ดทาวิดีโอคลิปประชาสั มพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ปี
2561 จานวน 7 ชิ้น และรีวิวร้านอาหารโดย Blogger ผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook
fanpage, Youtube, Instagram เว็บไซต์กรม และรีวิวร้านอาหารโดย Blogger
- จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2562 ให้กับร้านอาหารไทยที่ผ่าน
การคัดเลือกจานวน 225 ร้าน จากที่มีร้านอาหารสมัครเข้ารับการประเมิน ทั่วประเทศกว่า 800
ร้าน แบ่งเป็น Thai SELECT PREMIUM จานวน 3 ร้าน Thai SELECT จานวน 201 ร้าน และ
Thai SELECT UNIQUE จานวน 21 ร้าน เมื่อรวมกับร้านที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT
เมื่อปี 2561 แล้วจะมีจานวนทั้งสิ้น 798 ร้าน แบ่งเป็น Thai SELECT PREMIUM จานวน 10
ร้าน, Thai SELECT จานวน 717 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE จานวน 71 ร้าน
(2) สร้างเครือข่ายธุรกิจบริการเป้าหมาย (Service Success care) กับธุรกิจ Startup
ภายใต้โครงการ DBD SERVICE X STARTUP โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับ
การพัฒนาจากการเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจให้ผ่าน
การประเมิ น 371 ราย และน าขึ้ น บนระบบแพลตฟอร์ ม ของ Startup จ านวน 9 ราย
ประกอบด้วย ธุรกิจร้านอาหาร Wongnai จานวน 300 ราย ธุรกิจบริการช่าง Seekster และ
Fixzy จานวน 5 ราย ธุรกิจบริการแม่บ้าน KnockDoor, Beneat จานวน 41 ราย ธุรกิจสปา
GoWabi, Riwigo จานวน 8 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ร่มเย็น ซีเนียร์ แคร์, ทวีสุขฐิติภัทร์
จานวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 371 ราย (มีธุรกิจที่ได้ขึ้นแพลตฟอร์มมากกว่า 1 แห่ง จานวน 16
ราย)
(3) นาธุรกิจบริการสุขภาพเข้าร่วมการนาเสนอธุรกิจในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok
2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 50 ราย (ธุรกิจ
สปา 24 ราย ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 5 ราย ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 21 ราย)
(4) สร้ า งเครื อ ข่ า ยห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน เพิ่ ม โอกาสทางการค้ า ภาคบริ ก าร ( Business
Networking) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ดาเนินธุรกิจ แก่ธุรกิจบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ จังหวัดชลบุรี มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 52 ราย
4) ประกวดสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจาปี 2562 โดยได้มี
การรับสมัครสมาคมที่เข้าประกวดระหว่างวันที่ 26 เม.ย – 27 พ.ค. 62 มีผู้สมัคร จานวน 115
ราย 64 สมาคม

ผลสาเร็จของโครงการ
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สาระสาคัญ

1.3 พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
พันธมิตรทางการค้า ระหว่างกลุ่มเครือข่ายธุ รกิจค้าส่งค้า
ปลีก ผู้ผลิต ผู้แทนจาหน่าย และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องใน
โซ่อุปทาน เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและสร้าง
โอกาสทางการค้า
2) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ร้ า นค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก การตลาด การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง
เทคโนโลยี การขยายช่องทางการจัดจาหน่าย และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
3) เพื่อให้ธุรกิจ ค้า ส่งค้า ปลีกมีค วามรู้ค วามเข้าใจด้าน
การบริหารจัดการร้านค้าปลีก และเห็นถึงความสาคัญของ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
ผลสาเร็จของโครงการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
(1) ประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดสมาคมการค้ารอบแรก (จากเอกสาร) จานวน 32
สมาคม ผู้บริหารสมาคม ดีเด่น 32 ราย
(2) ให้คาปรึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมาคมการค้า และผู้บริหารสมาคมการค้า
ดีเด่น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24 ราย (16 สมาคม) (เป้าหมาย 20
ราย) และกาหนดจัดพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ในวันที่
20 ส.ค. 62
(3) ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดสมาคมการค้า ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 2
ก.ค. 62 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อพิจารณาผู้ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหาร
สมาคมการค้าดีเด่น และจัดพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ใน
วันที่ 20 ส.ค. 62 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
(4) จัดพิธีมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น ประจาปี 2562 โดย
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
มีสมาคมการค้าเข้าร่วม 353 ราย และมีผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย
1) รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 17 สมาคม แบ่งเป็นรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม 3
สมาคม รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 14 สมาคม
2) รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 4 ราย แบ่งเป็นนายกสมาคมดีเด่น 2 ราย และ
รางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น 2 ราย
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข –
1. ผลการดาเนินการ
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
1) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมทาการตลาด ภายใต้ชื่องาน "ค้าส่งรวมใจ โชวห่วย
จานวนเงิน 13,875,776.10 บาท
ไทยคู่สังคม ครั้งที่ 14" ระหว่างวันที่ 27 เม.ย. - 5 พ.ค. 62 (ต่อเนื่องเป็นเวลา 9 วัน) โดยลดราคา 2. ผลตามตัวชี้วัด
สินค้าอุปโภคบริโภค ตั้งแต่ร้อยละ 20-50 ณ ร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศกว่า 1,000 ร้านค้า
- ธุ ร กิ จ เป้ า หมายเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
พร้อมทั้งการรณรงค์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโครงการในคอนเซ็ป
เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก
3 r คือ reuse reduce recycle มีร้านค้าส่งเข้าร่วม 110 ร้านค้า ร้านค้าปลีก เข้าร่วม 5,688
เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจและระบบ
ร้านค้า เกิดมูลค่าการซื้อขาย 1,258.41 ล้านบาท
กระจายสินค้าระหว่างกัน จานวน 5,688
2) พั ฒนายกระดั บมาตรฐานคุ ณภาพการบริ หารจั ดการธุ รกิ จค้ าส่ งค้ าปลี ก จ านวน 20 ราย
ราย
ณ สถานประกอบการ ดาเนินการตรวจประเมินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยสอบทานคุณภาพการบริหาร 3. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การใน
จัดการ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้กิจการเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้า
ภาพรวม โดยประมาณการ (ร้ อ ยละ)
ปลีกของกรม ไม่น้อยกว่า 2 หมวด ขณะนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่ให้คาปรึกษาใน 15 จังหวัด ได้แก่
113.76
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ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
การสร้า งระบบงาน เพื่อใช้ เป็น พื้นฐานการบริ หารงานใน กรุงเทพ ระยอง นครพนม นครนายก สุโขทัย เชียงราย นครสวรรค์ หนองคาย ชัยภูมิ เลย
ระบบร้านค้าปลีกเครือข่าย
ราชบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฏร์ธานี และกระบี่
2. งบประมาณ 14,172,800 บาท
3) พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก (อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร) ให้ แ ก่
3. ตัวชี้วัด ( 5,000 ราย)
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (โชวห่วย) ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ กรุงเทพฯ ระยอง ขอนแก่น
- ธุรกิจเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้า ปราจีนบุรี สิงห์บุรี นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ยโสธร หนองบัวลาภู กาญจนบุรี กระบี่ จันทบุรี
ส่ ง ค้ า ปลี ก เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางธุ ร กิ จ และระบบ
สุราษฎร์ธานี เพชรบูรณ์ เชียงราย สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครนายก กาฬสินธุ์ นครปฐม
กระจายสินค้าระหว่างกัน จานวนไม่น้อยกว่า 5,000 ราย
และนราธิวาส มีผู้ได้รับความรู้ 2,343 ราย
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. กลุ่มเป้าหมาย : ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ร้านค้าปลีก และ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
6. พื้นที่ดาเนินงาน : ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
1.4 เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce
1. ผลการดาเนินการ
1. วัตถุประสงค์
1) สร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce
1) สร้างและพัฒนาธุรกิจไทยในการใช้e-Commerce เพื่อเพิ่ม
(1) สร้างความรู้ หลักสูตร "สร้างธุรกิจสู่ e-commerce" จานวน 4 รุ่น ณ กรมพัฒนาธุรกิจ
โอกาสทางการค้ า และขยายตลาดให้ ทั น ต่ อ เศรษฐกิ จ ยุ ค การค้า มีผู้ได้รับความรู้ 120 ราย
ดิจิตอล
(2) สร้างความรู้ หลักสูตร "Live สดอย่างไรให้ได้ลูกค้า" ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับ
2) ยกระดั บธุ รกิ จ e-Commerce ไทยให้ มี มาตรฐาน เป็ น ที่ ความรู้ 31 ราย
ยอมรับและมีศักยภาพในการขยายสู่ตลาดระดับสากล
(3) จัดสัมมนา หัวข้อ "เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ ณ โรงแรมริชมอนด์ มีผู้ได้รับความรู้
2. งบประมาณ
347 ราย
8,399,900 บาท
(4) จั ดสัมมนา หัวข้อ “Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง” ณ โรงแรม
3. ตัวชี้วัด (4,000 ราย)
- จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ e- ริชมอนด์ มีผู้ได้รับความรู้ 296 ราย
(5) จัดสัมมนา หัวข้อ “ใช้ line@ อย่างไรเข้าถึงกลุ่มลูกค้า” ณ โรงแรมริชมอนด์ มีผู้ได้รับ
Commerce จานวน 2,500 ราย
- จานวนผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาส ความรู้ 294 ราย
(6) จัดสัมมนา หัวข้อ “ภาษีสาหรับร้านค้าออนไลน์” ณ โรงแรมริชมอนด์ มีผู้ได้รับความรู้ 212 ราย
กระตุ้นการค้าออนไลน์ จานวน 1,500 ราย4. ระยะเวลา
(7) จัดสัมมนา "เขียน Content ให้ได้ลูกค้า" จานวน 2 ครั้ง ณ โรงแรมริชมอนด์ มีผู้ได้รับ
ดาเนินการ :
ความรู้ 344 ราย
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
(8) หลักสูตร "เทคนิคการใช้ Facebook Ads & Youtube ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า มีผู้
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ ประกอบการทั่ วไป ผู้ ประกอบธุ รกิ จ e-Commerce และ ได้รับความรู้ 38 ราย
ผู้สนใจทั่วไป
สาระสาคัญ

ผลสาเร็จของโครงการ

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 8,099,138.80 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
- จ านวนผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ส่ ง เสริ ม ความรู้ e-Commerce จ านวน
2,658 ราย
- จ านวนผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การ
เสริมสร้างโอกาส กระตุ้นการค้าออนไลน์
จานวน 1,757 ราย
3. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การใน
ภาพรวม โดยประมาณการ (ร้ อ ยละ)
110.38

6

สาระสาคัญ
6. พื้นที่ดาเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1.5 พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจ
แฟรนไชส์สู่สากล
1. วัตถุประสงค์
พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถนาระบบแฟรนไชส์ไปใช้เป็น
กลยุ ทธ์ ในการขยายธุ รกิ จ และมี ระบบบริ หารจั ดการที่ มี
มาตรฐานน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง
สร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในการขยายตลาดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
2. งบประมาณ
17,941,800 บาท

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
(9) หลักสูตร "โฆษณาอย่างไรให้เข้า ถึงกลุ่มเป้า หมาย" ณ โรงแรมริชมอนด์ มีผู้ได้รับ
ความรู้ 247 ราย
(10) หลั ก สู ต ร “การวางแผนธุ ร กิ จ ส าหรั บ Online Business” ณ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ
การค้า มีผู้ได้รับความรู้ 141 ราย
(11) หลักสูตร “กลยุทธ์การเจรจาเพื่อหา Partner ธุรกิจ พิชิตโอกาสในตลาด e-Commerce"
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 50 ราย
2) ยกระดับธุรกิจ e-Commerce ไทยให้มีมาตรฐาน
(1) จัดสัมมนาหลักสูตร “ยกระดับธุรกิจ e-Commerce สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมริชมอนด์ มีผู้ได้รับความรู้ 250 ราย และรุ่นที่ 2 ณ
โรงแรมเมอร์ลิน ภูเก็ต มีผู้ได้รับความรู้ 151 ราย
(2) อบรม หลักสูตร “Digtal Talent : พัฒนา : พัฒนา SMEs เก่ง ดาวเด่นดิจิทัล ” ณ
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 137 ราย
(3) เสริมสร้างโอกาส กระตุ้นการค้าออนไลน์ โดยจัดงาน Thailand e-Commerce day
ครั้งที่ 8 โดยมีกิจกรรม Learn & Share ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและ Show
Case เมื่อวันที่ 7-8 ส.ค. 62 ณ ซี อาร์เซียน รัชดา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,080 ราย รวมทั้งจัด
มหกรรมลดราคาสิ น ค้ า ออนไลน์ “Mega Eight Online” Thailand e-Commerce Day
“8.8” ระหว่างวันที่ 8-15 ส.ค. 62 มีร้านค้าออนไลน์เข้าร่วมมหกรรมจานวน 677 ร้านค้า มูลค่า
การซื้อขาย 603 ล้านบาท
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข –
1. ผลการดาเนินการ
1) พัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
(1) เสริมสร้างความรู้สาหรับผู้ที่ต้อ งการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ จานวน 3 หลักสูตร
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี และบุรีรัมย์ มีผู้ได้รับความรู้ 194 ราย
(2) สร้างความรู้เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” Franchise B2B รุ่น
ที่ 22 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 135 ราย มีผู้ผ่านการเสนอแผนธุรกิจ จานวน
62 กิจการ
2) ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ เป้าหมาย 130 ราย ดังนี้

ผลสาเร็จของโครงการ

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 17,153,551.26 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
- ผู้ประกอบการผ่านการอบรมและพัฒนา
ธุรกิจใน
ระบบแฟรนไชส์ จานวน 329 ราย
- ธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับการพัฒนาสู่ เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจใน
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3. ตัวชี้วัด ( 530 ราย)
- ผู้ ป ระกอบการผ่ า นการอบรมและพั ฒ นาธุ ร กิ จ ใน
ระบบแฟรนไชส์ จานวน 280 ราย
- ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาสู่ เ กณฑ์ ม าตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ จานวน
130 ราย และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 60 ราย
- ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมนาเสนอและเจรจา
ธุรกิจในประเทศ จานวน 120 ราย
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ธันวาคม 2561 - กันยายน 2562
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
และผู้ประกอบธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
6. พื้นที่ดาเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
(1) สัมมนาหัวข้อ "Franchise : Local to Global " ณ โรงแรมริชมอนด์ มีผู้ได้รับความรู้
164 กิจการ 203 ราย
(2) ให้คาปรึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ณ สถาน
ประกอบการ มีผู้ได้รับความรู้ 78 กิจการ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ บริษัทเดอะ วอฟเฟิลซัพพลาย
จากัด และบริษัท เวคอัพ (ประเทศไทย) จากัด
(3) มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ผ่านการพัฒนามาตรฐาน จานวน 65 ราย
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และมีผู้ประกอบธุรกิจได้รับการคัดเลือกเป็นเพื่อ เป็น Best Practice
จานวน 10 ราย
3) นาเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจาหน่ายสินค้าในประเทศ
น าเสนอธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ นงานแสดงสิ น ค้ า และจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ในประเทศ โดยน า
ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมงานฯ ดังนี้
(1) งาน "Thai Franchise SME Expo 2019" ณ ไบเทค บางนา จานวน 40 ราย มียอด
จาหน่ายสินค้า 626,216 บาท การเจรจาธุรกิจ 427 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 19,723,800 บาท
(2) งาน " Smart SME Expo 2019" ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จานวน 40 ราย มียอด
จาหน่ายสินค้า 561,785 บาท การเจรจาธุรกิจ 175 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 10,175,950 บาท
(3) งาน "Thailand Franchis & Business Opportunities 2019" ณ ไบเทค บางนา จานวน 40
ราย มียอดจาหน่ายสินค้า 77,131 บาท การเจรจาธุรกิจ 177 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
35,060,780 บาท
4) พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยก้าวสู่สากล (Thai Franchise Towards Global) โดยสร้าง
องค์ความรู้และทักษะความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ในการก้าวสู่สากล ณ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เป้าหมาย 25 ธุรกิจ และกาหนดจัดการเจรจาธุรกิจ และการ Pitching พร้อม
ทั้งจัดงาน Business Showcase เพื่อเป็นการจาลองงานให้เสมือนจริง (Simulation) ในวันที่ 11
ก.ย. 62

ผลสาเร็จของโครงการ
ระบบแฟรนไชส์ จานวน 164 กิจการ และ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 65 ราย
- ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ เ ข้ า ร่ ว ม
นาเสนอและเจรจาธุรกิจในประเทศ จานวน
120 ราย
3. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การใน
ภาพรวม โดยประมาณการ (ร้อยละ)
115.66

2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข –
1.6 เพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP 1. ผลการดาเนินการ
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
Select
1) เพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select (เป้าหมาย 300 ราย)
จานวนเงิน 12,639,386 บาท
1. วัตถุประสงค์
- คัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP Select ยกระดับให้สอดคล้องกับตลาด โดยประสานสานักงาน 2. ผลตามตัวชี้วัด
1) พัฒนาช่ องทางการตลาดและรูปแบบการนาเสนอ พาณิ ช ย์จั ง หวั ดและกรุง เทพมหานคร เพื่อ สมัค รผู้เข้า ร่ว มกิจ กรรม โดยจั ดกิจ กรรมคั ด สรร
ผลิตภัณฑ์ OTOP Select เชิงสร้างสรรค์
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2) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP Select
สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนมืออาชีพ
3) เผยแพร่การยกระดับ ผลิ ตภั ณ ฑ์แ ละสร้ า งการรั บ รู้
กระตุ้นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select
2. งบประมาณ
20,053,700 บาท
3. ตัวชี้วัด (300 ราย)
- ผลิตภัณฑ์ OTOP Select ได้รับการพัฒนารูปแบบการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 300 ราย
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP Select ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนมืออาชีพไม่น้อยกว่า
300 ราย
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาวที่มีความพร้อม
ด้านศักยภาพการตลาด
6. พื้นที่ดาเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
ผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 11 – 14 มิ.ย. 62 ณ อาคารหอประชุม 100 ปี ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี
ผลิตภัณฑ์เข้าร่วมคัดสรร 2,035 ราย ผ่านการคัดเลือกเป็น OTOP Select ปี 2562 จานวน
1,814 ราย โดยเป็น Best of OTOP Select 2019 จานวน 98 ราย และจัดกิจกรรมเชื่อมโยง
การตลาดผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 62 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี มีผู้จัดจาหน่าย
(Buyer/Trader) 12 ราย และผู้ประกอบการ OTOP Select เข้าร่วมจานวน 114 ราย
- พั ฒ นาช่ อ งทางการตลาดและรู ป แบบการน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP Select เชิ ง
สร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการครอบคลุม 4 ภูมิภาค ใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มอาหาร
และเครื่องดื่ม กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก และสมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร โดยจัดกิจกรรมบ่มเพาะเชิงปฏิบั ติการสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนมืออาชีพ ใน
เดือนเม.ย. 62 จานวน 4 ครั้ง ณ จังหวัดอุดรธานี สงขลา นนทบุรี และเชียงใหม่ มีผู้ได้รับความรู้
305 ราย อยู่ระหว่างลงพื้นที่ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาด้านผลิตภัณฑ์และจัดทา
ต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการ รวมทั้ ง จั ด กิ จ กรรม Event Marketing ยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ OTOP Select โดยจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select รวมจานวน 5
ครั้ง และมียอดจาหน่าย 10,098,538 บาท ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 – 14 ก.ค. 62 ณ เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
59 ราย
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 19 - 20 ก.ค. 62 ณ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 83 ราย
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 62 ณ เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
43 ราย
ครั้งที่ 4 วันที่ 23 - 25 ส.ค. 62 ณ เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 86 ราย
ครั้ งที่ 5 วั นที่ 30 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 ณ เซ็ นทรั ลพลาซา พระรามเก้ า มี ผู้ ประกอบการ
เข้าร่วม 42 ราย
2) กิจกรรมนาเสนอและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
(1) ส่งเสริมการตลาดและงานนิทรรศการ โดยนาผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP City 2018 ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จานวน
36 ราย มียอดจาหน่ายสินค้า 10,554,500 บาท
(2) พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ -ผลไม้ จานวน 6 ต้นแบบ โดยให้ความรู้การพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ณ จังหวัดขอนแก่น มีผู้ได้รับความรู้ 42 ราย พร้อมนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่

ผลสาเร็จของโครงการ
- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP Select ได้ รั บ การ
พั ฒ นารู ป แบบการน าเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์
OTOP เชิงสร้างสรรค์ จานวน 305 ราย
- ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการ OTOP Select
ได้ รั บ การ พั ฒ นาศั ก ยภาพสู่ ก ารเป็ น
ผู้ประกอบการชุมชนมืออาชีพไม่น้อยกว่า
305 ราย
3. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การใน
ภาพรวม โดยประมาณการ (ร้ อ ยละ)
101.67
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1.7 พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ สร้ า งช่ อ งทางการตลาดออนไลน์ ใ ห้ กั บ
ผู้ประกอบการไทย
2) เพื่อสร้างศูนย์การกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้
ผู้ประกอบการไทย
3) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้โดยสะดวก
4) เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน
5) สนั บสนุ นการสร้ างค่ านิ ยมการซื้ อสิ นค้ าผ่ านช่ องทาง
ออนไลน์
2. งบประมาณ
15,000,000 บาท
3. ตัวชี้วัด ( 1,000 ราย)
- ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้
ช่องทางการตลาดออนไลน์ จานวน 1,000 ราย

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
ได้รับการพัฒนาเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน STYLE Bangkok 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา
(3) น าผู้ ป ระกอบการเข้า ร่ว มจั ด แสดงและจ าหน่ า ยผลิ ตภั ณ ฑ์ OTOP ในงาน OTOP
Midyear 2019 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมือ ง
ทองธานี 20 ราย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย 9 ราย กลุ่ม
ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก 5 ราย กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 4 ราย และกลุ่มสมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร 2 ราย มียอดจาหน่าย 3,436,360 บาท
(4) นาผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมจัดแสดงและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ” ประจาปี
2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย
มีผู้ประกอบการ OTOP Select เข้าร่วมออกร้านจาหน่ายสินค้า 20 ราย มีการจัดแสดงต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จานวน 100 ผลิตภัณฑ์ มียอดการจาหน่าย 3,816,040 บาท
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข –
1. ผลการดาเนินการ
1) พัฒนาพี่เลี้ยงเพื่อเป็นผู้ให้คาแนะนาการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ผู้ประกอบการทั่ว
ประเทศ โดยให้ความรู้แก่สมาชิก Moc Bizclub จาก 75 จังหวัด ทั่วประเทศ ณ โรงแรม เอส.
ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ จานวน 2 รุ่น 80 ราย
2) พัฒนาศักยภาพในการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
เช่ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน กลุ่ ม สหกรณ์ ก ารเกษตร กลุ่ ม OTOP Organic Halal GI เป็ น ต้ น
ครอบคลุม 4 ภูมิภาค จานวน 22 รุ่น คือ กรุงเทพฯ (4 รุ่น) และพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี
ชลบุรี จันทบุรี เพชรบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลาปาง
เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา (2 รุ่น) และภูเก็ต มีผู้ได้รับความรู้
1,024 ราย
3) จั ดมหกรรม e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย และพัฒนาผู้ประกอบการเข้า สู่ช่องทาง
ออนไลน์ โดยกาหนดดาเนินการ 5 พื้นที่ ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 ก.ค. 62 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี มีผู้ประกอบการเข้าร่วม
740 ราย

ผลสาเร็จของโครงการ

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 14,584,149.14 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
- จ านวนผู้ ป ระกอบการไทยได้ รั บ การ
พัฒนาศักยภาพในการใช้ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ จานวน 1,024 ราย
3. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การใน
ภาพรวม โดยประมาณการ (ร้ อ ยละ)
102.40
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สาระสาคัญ
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการไทย (กลุ่ม OTOP, กลุ่ม Organic, กลุ่ม
Halal, กลุ่ ม GI, กลุ่ ม Fairtrade, สมาชิ ก Biz Club ของ
กระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนา
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้ง กลุ่มผู้ประกอบการใน
ตลาดต้ อ งชม กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการธงฟ้ า ประชารั ฐ และ
ผู้ประกอบการที่อยู่ในกองทุนหมู่บ้าน)
6. พื้นที่ดาเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1.8 เพิ่มศักยภาพ SMEs ไทย ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจถึงทางเลือก
ใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมาย
การบังคั บใช้ กฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกัน ผู้รับ
หลักประกัน และผู้บังคับหลักประกัน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. งบประมาณ
1,344,000 บาท
3. ตัวชี้วัด (900 ราย)

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
ครั้ งที่ 2 วั นที่ 24-25 ก.ค. 62 ณ เซ็ นทรั ลพลาซา แอร์ พอร์ ต เชี ยงใหม่ จ.เชี ยงใหม่
มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 1,250 ราย
ครั้งที่ 3 วันที่ 8-9 ส.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ประกอบการ
เข้าร่วม 1,050 ราย
ครั้งที่ 4 วันที่ 20-21 ส.ค. 62 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น จ.ขอนแก่น มีผู้ประกอบการเข้า
ร่วม 1,010 ราย
ครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 ก.ย. 62 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา
4) ประกวดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์ By DBD (ระดับอุดมศึกษา) โดยจัดกิจกรรม DBD eCommerce Pitching Contest 2019 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค มีผู้สมัครเข้าร่วมประกวด 69 ทีม ๆ
ละ 5 ราย ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และจะได้เดินทางไปเรียนรู้โมเดล
ธุรกิจ แบบ Exclusive ของธุรกิจ Alibaba ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
และ 2 จะได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทีมที่ได้อันดับ 4- 10 จะได้ประกาศนียบัตร โดยมีผู้
ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศลาดับที่ 1 ได้แก่ ทีม MK RMUTL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตเชียงราย
รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Shrimple มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
รางวัลรองชนะเลิศลาดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Cans Can Furniture มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข –
1. ผลการดาเนินการ
1) สัมมนากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือก SME เข้าถึงแหล่งทุน สร้างความรู้ให้
ผู้ประกอบธุรกิจ
(1) หลักสูตร “ไม้ยืนต้นทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ” 5 ครั้ง ณ จังหวัดตราด
กระบี่ พิษณุโลก นนทบุรี และราชบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 905 ราย
(2) หลั ก สู ต ร "การบั ง คั บ หลั ก ประกั น ทรั พ ย์ สิ น ที่ น ามาเป็ น หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ ”
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รบั ความรู้ 263 ราย
2) พัฒนาวิชาชีพผู้บังคับหลักประกัน

ผลสาเร็จของโครงการ

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 1,339,033.24 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
- จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสั ม มนา
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือก
SMEs เข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ ใ ห้
หลั ก ประกั น (ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ) กลุ่ ม ผู้ รั บ
หลั ก ประกั น (สถาบั น การเงิ น และผู้ รั บ
หลั กประกั นอื่ น) และกลุ่ ม ผู้ ส นใจจะเป็ น
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จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ : ทางเลือก SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ได้ แก่ กลุ่ มผู้ ให้
หลักประกัน (ผู้ประกอบธุรกิจ) กลุ่มผู้รบั หลักประกัน (สถาบัน
การเงินและผู้รับ หลักประกันอื่น) และกลุ่มผู้สนใจจะเป็น
ผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 900 ราย
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบธุรกิจ กลุ่มผู้สนใจจะเป็นผู้บังคับหลักประกัน เช่น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทนายความ ผู้บังคับหลักประกันที่ได้ขึ้น
ทะเบียนกับหน่วยงาน เช่น ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และผู้รับหลักประกันอื่น
6. พื้นที่ดาเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
ผลสาเร็จของโครงการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
(1) หลักสูตร “การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น ” ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ ผู้บังคับหลักประกันและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
83 ราย
จานวน 3,025 ราย
(2) หลักสูตร “ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร” จานวน 3 ครั้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจ 3. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การใน
การค้า มีผู้ได้รับความรู้ 515 ราย
ภาพรวม โดยประมาณการ (ร้อยละ)
(3) หลักสูตร “ไต่สวนให้รู้ วินิจฉัยให้ชัด ผู้บังคับไม่ถูกคัดค้าน” จานวน 2 ครั้ง ณ โรงแรม
336.11
ริชมอนด์ มีผู้ได้รับความรู้ 169 ราย
(4) หลักสูตร “รอบรู้หลักประกัน รู้ทันภาษีธุรกิจ” จานวน 3 ครั้ง ณ โรงแรมริชมอนด์ มีผู้
ได้รบั ความรู้ 645 ราย
(5) หลักสูตร “กระบวนการบังคับคดีแพ่งและการประมูลทรัพย์สิน ” พร้อมทั้ง นา
ผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ กรมบังคับคดี จานวน 2 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้
78 ราย
(6) หลักสูตร “"ทรัพย์อิงสิทธิ โอกาสธุรกิจไทยใช้เป็นหลักประกัน " จานวน 2 ครั้ง ณ
จังหวัดนนทบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 278 ราย

1.9 สร้างและยกระดับธุรกิจ SME ให้มีธรรมาภิบาล
1. วัตถุประสงค์
1) ผู้ ประกอบธุ รกิ จ มี ความรู้ ความเข้ าใจในสาระส าคั ญของ
กฎหมายภายใต้การกากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2) ยกระดับสานักงานบัญชีไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับสานักงานบัญชี
3) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล โดยให้
ความรู้นิสิต/นักศึกษา สาขาบัญชี ร่วมกับสถาบันการศึกษา
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย
2. งบประมาณ
8,400,000 ล้านบาท
3. ตัวชี้วัด (5,890 ราย)

2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. ผลการดาเนินการ
1.1 สร้างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม่
สร้างความรู้เรื่อง “ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย” และเรื่อง “การวิเคราะห์งบการเงิน
สาหรับผู้ประกอบการ” เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ/บุคลากรในนิติบุค คลรายใหม่ได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรฐานการบัญชี และการใช้ประโยชน์จากงบการเงิน
จานวน 2 ครั้ง ณ เมืองทองธานี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 1,092 ราย
1.2 ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ
(1) สร้ า งความรู้ หลั ก สู ต ร “บ่ ม เพาะต้ น กล้ า ส านั ก งานบั ญ ชี คุ ณ ภาพ” เพื่ อ พั ฒ นา
บุคลากรในสานักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนด
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสานักงานบัญชี กลยุทธ์สู่การเป็นสานักงานบัญชีคุณภาพ การ
บริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล และทิ ศ ทางของมาตรฐานการบั ญ ชี ส มั ย ใหม่
(หลักสูตรไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (2 วัน) จานวน 8 ครั้ง ณ จังหวัดอุดรธานี นครปฐม บุรีรัมย์
กระบี่ สมุทรปราการ เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และนนทบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 1,055 ราย

สาระสาคัญ

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 7,603,923.15 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
1) ผู้ประกอบการ/บุคลากรในนิติบุคคล
รายใหม่ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและ
มาตรฐานการบัญชี จานวน 1,092 ราย
2) ธุ ร กิ จ ไทยได้ รั บ องค์ ค วามรู้ ใ นการ
บริหารจั ดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลในการ
ดาเนินธุรกิจ จานวน 170 ราย
3) ผู้ประกอบการสานักงานบัญชีคุณภาพ
และบุ ค ลากรในส านั ก งานบั ญ ชี คุ ณ ภาพ
ได้รับองค์ความรู้ ที่จาเป็น จานวน 10,339
ราย และสร้ า งเครื อ ข่ า ยส านั ก งานบั ญ ชี
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สาระสาคัญ
1) ผู้ประกอบการ/บุคลากรในนิติบุคคลรายใหม่ ได้รับ
องค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและมาตรฐานการบั ญชี จานวน
1,000 ราย
2) ธุรกิจไทยได้รับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ จานวน 130 ราย
3) ผู้ประกอบการสานักงานบัญชีคุณภาพและบุคลากร
ด้านบัญชีได้รับองค์ความรู้ที่จาเป็น จานวน 4,600 ราย และ
สร้างเครือข่ายสานักงานบัญชีคุณภาพกับหน่วยงานภาครัฐและ
ธุรกิจอื่นๆ ทั่วไป จานวน 160 ราย
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. กลุ่มเป้าหมาย :
- นิติบุคคลตั้งใหม่ ปี 2561 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบ
ธุรกิจ เช่น สานักงานบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สานักงาน
บัญชีคุณภาพผู้ประกอบการสานักงานบัญชี และบุคลากรใน
สานักงานบัญชี
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
- นิสิต/นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
บัญชี ในสถาบันการศึกษา
6. พื้นที่ดาเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
(2) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล โดยให้ความรู้เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ และประเมินธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ จานวน
170 ราย
(3) พัฒนาสานักงานบัญชีคุณภาพ ให้คาปรึกษาแนะนาและตรวจประเมิน เพื่อผลักดัน
สานักงานบัญชีเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพรายใหม่ 11 ราย ตรวจและติดตาม/ต่ออายุหนังสือรับรอง
คุณภาพ 156 ราย ปัจจุบันมีสานักงานบัญชีคุณภาพคงอยู่ 160 ราย
(4) พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายสานักงานบัญชีคุณภาพ 521 ราย
1.3 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจไทยมีธรรมาภิบาล
(1) สร้ า งนั ก บั ญ ชี คุ ณ ภาพรุ่ น ใหม่ (Young & Smart Accountants) สร้ า งความรู้ แ ก่
นักศึกษา ณ สถานศึกษา จานวน 51 สถาบัน มีผู้ได้รับความรู้ 5,083 ราย ฝึกปฏิบัติงานใน
ลักษณะสถานการณ์จาลอง (Simulation) จานวน 5,046 ราย ผ่านเกณฑ์และได้รับวุฒิบัตร
4,942 ราย
(2) สร้างความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยจัดอบรม หลักสูตร "ผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย" จานวน 8 ครั้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้
2,771 ราย
(3) สร้างความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตระหนักถึงการจัดทาข้อมูลทางบัญชีภาษี
อากรและรายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานการบัญชี โดยจัดอบรม
หลั ก สู ต ร “บั ญ ชี . ..ชี้ ช่ อ งรวย” จ านวน 6 ครั้ ง ณ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี พระนครศรี อ ยุธยา
เพชรบุรี และนนทบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 742 ราย
(4) พัฒนาศักยภาพสานักงานบัญชีคุณภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายโดยการสร้างความรู้
ดังนี้
- หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพสานักงานบัญชีคุณภาพในยุค Digital Economy” ณ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 ราย
- หลักสูตร “การบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solution for SMEs)”
จานวน 9 ครั้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชลบุรี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และเชียงใหม่ มีผู้ได้รับ
ความรู้ 326 ราย
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข -

ผลสาเร็จของโครงการ
คุณภาพกับหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจอื่นๆ
ทั่วไป จานวน 416 ราย
3. ความก้าวหน้าการดาเนินการใน
ภาพรวม โดยประมาณการ (ร้อยละ)
204.02
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รายงานผลการดาเนินงานของโครงการภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ณ เดือนกันยายน 2562
แผนงานยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน
ชื่อโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน
สาระสาคัญ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)

1.1 แปลงข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
1. วัตถุประสงค์
- เพื่ อให้ ร ะบบจดทะเบี ยนนิ ติ บุ คคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) สามารถดาเนินการได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามรู ป แบบและวิ ธี ก ารที่
เหมาะสม สามารถรองรั บการจดทะเบี ยนได้ อย่ าง
ครอบคลุม มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และมี
เสถียรภาพ
- เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศให้รองรับการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลที่
เกี่ ย วข้ อ งให้ ส ามารถท างานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน
- เพื่ อปรั บปรุ งฐานข้ อมู ลการจดทะเบี ยนนิ ติ
บุคคลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถนามา
ให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. งบประมาณ 5,000,000 บาท
3. ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของจานวนแฟ้มทะเบียนที่
ผ่านการแปลงและปรับปรุงข้อมูลแล้วเสร็จ
4. ระยะเวลาดาเนินการ : ปีงบประมาณ 2562

1. ผลการดาเนินการ
- จั ด ท าแผน (Action Plan) การแปลงเอกสารจดทะเบี ย นให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์และคัดแยกเอกสารจดทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน
ซึ่งไม่อาจเปิดเผยให้แก่บุคคลทั่วไปได้แล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62
- ดาเนินการแปลงข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลนิติบุคคลที่มี
การจดทะเบียนจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงทุกสถานะ ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 60 – 30 เม.ย. 61 และ
ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 61 – 30 ก.ย. 61 โดยส่งมอบข้อมูลให้เจ้าหน้าที่กรมตรวจสอบข้อมูล
ก่ อ นที่ จ ะน าเข้ า สู่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์แ ม่ ข่ า ยหลั ก (Production) พร้ อ มมี ร ายละเอี ย ด
ปริมาณจานวนข้อมูลของนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนจั ดตั้งและคาขอเปลี่ยนแปลงของนิ ติ
บุคคลจัดตั้งตามที่กรมกาหนด
- นาข้อมูลเอกสารปกปิด (Image) และภาพเอกสารเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก
(Production) ของกรมเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62
- ตรวจสอบ แก้ไขและนาเข้าเอกสารภาพ (Image) การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทที่มีอยู่ในระบบจดทะเบียนนิติบุคคลเปรียบเทียบกับแฟ้มทะเบียนให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท คัดแยกภาพเอกสารการ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (Image) ตามประเภทเอกสาร โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล
ให้จัดเก็บในกล่องเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบ แก้ไข และคัดแยกภาพเอกสาร
ปกปิด (Image) ที่มีอยู่ในระบบข้อมูลคาวินิจฉัย ข้อหารือและเอกสารปกปิดให้เป็นไปตาม
ประเภทที่กาหนดไว้ และบันทึกข้อมูลอานาจกรรมการและหุ้นส่วนผู้จัดการ โดยระบบ
จดทะเบียนนิติบุคคลให้เป็นไปตามประเภทและรูปแบบที่กาหนดไว้ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 62

5. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดาเนินงาน

- จัดทารายงานผลการดาเนินการเพื่อใช้ในการตรวจสอบ ได้แก่

ผลสาเร็จของโครงการ
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 1,079,630 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของจานวนแฟ้มทะเบียนที่ผ่าน
การแปลงและปรับปรุงข้อมูลแล้วเสร็จ
3. ความก้าวหน้าการดาเนินการในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 100
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สาระสาคัญ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)

ผลสาเร็จของโครงการ

แฟ้ ม ทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท จ ากั ด
1) รายงานแสดงรายชื่ อ นิติ บุค คล จ านวนข้ อ มู ล เช่ น จ านวนค าขอ เลขที่ ค าขอ
ทั้งหมดซึ่งกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จานวนภาพที่จัดทาแล้วเสร็จในแต่ละวัน
2) รายงานแสดงรายชื่อนิติบุคคลและจานวนข้อมูล เช่น จานวนคาขอ เลขที่คาขอ
จานวนภาพที่ไม่สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จ เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่นข้อมูลผิดพลาด
คลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด
ในแต่ละวัน
- จัดทารายงานผลการแปลงข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลนิติ
บุคคลที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งและคาขอเปลี่ย นแปลงทุกสถานะ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 61 –
30 ก.ย. 61 และจัดทาคู่มือการตรวจสอบข้อมูลรายการทางทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจากัดที่ผ่านการจัดทาให้มีความสมบูรณ์แล้ว ในรูปแบบเอกสาร และ DVD
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข 1. ผลการดาเนินการ
- ออกแบบระบบเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ ที่มีอยู่ URL คื อ
http://franchise.dbd.go.th ภายใน Web site ประกอบด้วยโครงสร้างเมนูหลัก อาทิ
ความเป็นมา ข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์แบ่งตามประเภท เช่น อาหาร เครื่องดื่ม บริการ ค้าปลีก
การศึกษา ความงามและสปา ข่าว เป็นต้น
- จัดหาซอฟต์แวร์ ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้สาหรับการพัฒนาระบบตามโครงการ
และบริษัทได้มีการนาเสนอความคืบหน้าการพัฒนา Website
- มีการปรับปรุง Logo บนเว็บไซต์ เพื่อให้ดูอ่านง่ายขึ้นและเป็นที่จดจาของผู้ใช้บริการ
พร้อมทั้งพัฒนาฟังก์ชันเปรียบเทียบข้อมูลแฟรนไชส์เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถทาการ
เปรียบเทียบและใช้ข้อมูลประกอบการเลือกซื้อได้ ทั้งนี้ได้นาลง website กรม เพื่อทดลอง
ใช้งานจริง หรือสามารถเข้าผ่าน link http://franchise.dbd.go.th/en
- การนาเข้าข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์
เช่น ข้อมูลร้านค้าแฟรนไชส์ โปรโมชั่น เป็นต้น

1.2 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูล
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
2) เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ส นใจลงทุ น ในธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
สามารถเข้าถึงข้อมูลและเลือกลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์
ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯได้โดยง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว
2. งบประมาณ 1,600,000 บาท
3. ตัวชี้วัด
มีข้อมูลรายละเอียดผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ที่ได้รับการพัฒนาจากกรมฯ อย่างน้อย 50 รายต่อปี
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
- จัดอบรม "เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (สาหรับผู้ใช้งานระบบ)"
ปีงบประมาณ 2562 (8 เดือน) เดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 62 ณ ศูนย์ประชุม The Connection MRT ลาดพร้าวให้แก่ผู้ประกอบ
2562 – เดือนกันยายน 2562
ธุรกิจ (2 รุ่น) จานวน 104 ราย และอบรมให้แก่ผู้ที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 978,000 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ที่
ได้รับการพัฒนาจากกรมฯ จานวน 129 ราย
3. ความก้าวหน้าการดาเนินการในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 258
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ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)

สาระสาคัญ
5. กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และผู้ที่สนใจทั่วไป
6. พื้นที่ดาเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผลสาเร็จของโครงการ

คุณภาพแฟรนไชส์ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 62 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้
ได้รับความรู้ 25 ราย
 จัดทาคู่มือการใช้งานและดูแลระบบเว็ปไซต์เผยแพร่ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
สาหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน (User) ในรูปแบบเอกสาร และแผ่น CD/DVD
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข –

1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภั ย ผู้ ใ ช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ย ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2) เพื่อให้ระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ
ของกรมมี ค วามปลอดภั ย สามารถป้ อ งกั น ภั ย
คุ ก คามที่ ม าจากเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ย (PC,
Notebook) และ Smart Device
2. งบประมาณ
4,000,000 บาท
3. ตัวชี้วัด
มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภัยผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 1 ระบบ
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562
5. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6. พื้นที่ดาเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต1-6
1.4 พัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์
1. วัตถุประสงค์

1. ผลการดาเนินการ
- จัดทาแผนการติดตั้งระบบ เอกสารผลการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
- ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ และออกแบบระบบบริ ห ารจั ด การความปลอดภั ย ผู้ ใ ช้ ง านระบบ
เครือข่าย (Active Directory) ให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และระบบเครือข่ายเดิม
ของกรมได้อย่างสมบูรณ์
- ที่ปรึกษาส่งมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยผู้ใช้งาน
ระบบเครือ ข่า ย ประกอบด้ว ย ระบบบริห ารจัด การความปลอดภัย ผู้ใ ช้ง านระบบ
เครือข่า ย (Active Directory) และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สาหรับผู้ใช้งาน
- ที่ปรึกษาส่ง มอบการติดตั้งและกาหนดค่ า Configuration ของระบบและอุปกรณ์
พร้อมอบรมวิธีใช้งานและดูและระบบ

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 3,649,000 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
มีระบบบริหารจัดการบริหารจัดการความปลอดภัย
ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 1 ระบบ
3. ความก้าวหน้าการดาเนินการในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ) -

2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข -

1. ผลการดาเนินการ

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 4,200,000 บาท
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สาระสาคัญ
1) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบจั ด เก็ บ และ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ผ่ า นอิ น เตอร์ เ น็ ต
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห รื อ นายทะเบี ย นของเทศบาล และ
อบต. สามารถจั ด เก็ บ บั น ทึ ก และจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล
การจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ไ ปยั ง ส านั ก งานกลาง
ทะเบียนพาณิชย์ได้โดยง่าย
2) เพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทะเบี ย น
พาณิชย์กับหน่วยงานภายนอก
3) เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์
ให้กับเทศบาล และ อบต. และเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนความคิ ด เห็น และเป็นแหล่ง รวบรวม
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์
4) เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการพาณิชย์
2. งบประมาณ 5,600,000 บาท
3. ตัวชี้วัด
พั ฒนาระบบฯเพื่ อใช้ ในการจั ดเก็ บเพื่ อใช้ ในการ
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1
ระบบ
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ปีงบประมาณ 2562 เดือนธันวาคม 2561 –
กันยายน 2562 (10 เดือน)
5. กลุ่มเป้าหมาย
สานักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ และสานักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ทั่วประเทศ
6. พื้นที่ดาเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
- จัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ศึกษาวิเคราะห์ และออกแบบระบบจด
ทะเบียนพาณิชย์ ระบบบริหารจัดการผู้ใช้ ระบบการเผยแพร่ข่าวสาร กระดานข่าว และ
ห้องสนทนา ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ Web Services และระบบถ่าย
โอนข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
- อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์ตามที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้
โดยต้องดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ก.ค. 62
- ประชุมร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บริษัท ฟรอนทิส
จากัด และบริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จากัด เมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 และ วันที่ 18 เม.ย. 62
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการรับ-ส่งข้อมูลระบบงานของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และแผนงานการเชื่อมต่อระบบงานกรมพั ฒนาธุรกิจการค้า กับ
สานักงาน ก.พ.ร. (Biz Portal)
- ประชุมร่วมกับสานักงาน ก.พ.ร. สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บริษัท ฟรอนทิส
จากัด และบริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จากัด เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62 โดยเป็นการพัฒนา
ขั้นตอน และวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมที่ทา
ให้ระบบยื่นคาขอจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของสานักงาน ก.พ.ร. สามารถ
เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ของกรมได้ โดยมีการควบคุมสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลและมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม
- ทดสอบระบบจดทะเบียนพาณิชย์เมื่อวันที่ 24-28 มิ.ย. 62 โดยเป็นการทดสอบและ
แก้ไขระบบงานการให้บริการประชาชนสาหรับคัดค้นข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ที่เครื่อง UAT
Server รวมทั้งทดสอบและแก้ไข Web Service api สาหรับเชื่อมโยงกับสานักงาน ก.พ.ร.
- จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14-15
ส.ค. 62 ณ สถาบันทีโอที จังหวัดนนทบุรี จานวน 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรม 64 ราย
(2) เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้เข้า
รับการอบรม จานวน 10 ราย
(3) เจ้าหน้าที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด โดยจัดอบรมผ่านระบบประชุม
ทางไกล (Web Conference) เมื่ อ วั น ที่ 21 – 22 ส.ค. 62 ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโสมสวลี
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผลสาเร็จของโครงการ
2. ผลตามตัวชี้วัด
พัฒนาระบบฯเพื่อใช้ในการจัดเก็บเพื่อใช้ ในการ
จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 ระบบ
3. ความก้าวหน้าการดาเนินการในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 100
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สาระสาคัญ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)

ผลสาเร็จของโครงการ

- ที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 ส.ค.
62 และได้ดาเนินการตามข้อกาหนดในสัญญาและส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ดังนี้
(1) ระบบงานที่พัฒนาต้องติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน(VM) ของกรม
ตามที่กรมกาหนด
(2) โอนย้ายฐานข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (Migrate) จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม
ไปยั ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยส าหรั บ ฐานข้ อ มู ล ของกรม ยี่ ห้ อ Oracle Exadata
Database Machine x6-2 (Oracle 12c)
(3) โอนย้ายข้อมูลภาพระบบทะเบียนพาณิชย์ที่จัดเก็บในซอฟต์แวร์บริหารจัดการ
ภาพ(Document Management System) ของกรมบนอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล SAN
Storage ชุดเดิม มายังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SAN Storage ตามที่กรมกาหนด
(4) หลักฐานการติดตั้งและโอนย้ายฐานข้อมูลระบบทะเบียนพาณิชย์
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข –
1.5 พัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจทัล
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการ
ชาระเงิน ลดภาระและค่าใช้จ่ายของประชาชน
2) เพื่ อ บู ร ณาการช าระค่ า ปรั บ โดยเชื่ อ มโยง
ข้ อ มู ล กั บ ระบบงานดิ จิ ทั ล ของกรมเข้ า กั บ ระบบ
เปรียบเทียบปรับ เช่ น ระบบงานให้บริการส่ ง งบ
การเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (DBD e-filing) ระบบ
ค่าธรรมเนียม DBD-payment gatewayระบบจดทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Registration)
ระบบงานผู้ทาบัญชี (e-accountant) เป็นต้น
2. งบประมาณ 13,749,500 บาท
3. ตัวชี้วัด

1. ผลการดาเนินการ
- จัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนโครงการพัฒนาระบบงาน (Project
Planning) สรุปความต้องการของระบบ (Software Requirement Specification : SRS)
และการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Software Design Specification : SDS)
- จัดทาเอกสารการแสดงหน้าจอการทางานของระบบต้นแบบ (Prototype) และชุด
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ (License)
- ที่ ป รึ ก ษาส่ ง มอบหลั ก ฐานการติ ด ตั้ ง ชุ ด เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย, การโอนย้ า ย
ฐานข้อมูล (Migrate) จากระบบเปรียบเทียบปรับเดิมไปยังระบบงานที่พัฒนา (Database
ในเครื่อง Exadata X6-2), และหลักฐานการฝึกอบรม
- ที่ ป รึ ก ษา ส่ ง มอบ User Acceptance Test (UAT), การเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล
Synchronise, Source Code, คู่ มื อ การใช้ ง านระบบงาน, คู่ มื อ การบริ ห ารจั ด การชุ ด
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่า ย, คู่ มือการบริหารจั ดการระบบงานที่พัฒนาและสรุปความ
ต้องการของระบบ Software Requirement Specification : SRS

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 13,266,930 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน 1 ระบบ
3. ความก้าวหน้าการดาเนินการในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 100
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จานวน 1 ระบบ
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ปีงบประมาณ 2562 (ระยะเวลาดาเนินงาน 330
วันนับแต่วันลงนามในสัญญา)
5. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ดูแลระบบ
และผู้ใช้งาน)
6. พื้นที่ดาเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข -

ผลสาเร็จของโครงการ
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รายงานผลการดาเนินงานของโครงการภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ณ เดือนกันยายน 2562
แผนงานยุทธศาสตร์ : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ชื่อโครงการ : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้
สาระสาคัญ
1.1 ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจขอบคนต่างด้าว
1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ประเภทธุ ร กิ จ ตาม
บัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก
ของธุรกิจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้ง
ผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ รวมทั้ ง
โอกาสและอุ ปสรรคจากการให้ คนต่ างชาติ เข้ ามา
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตลอดจนศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการกาหนดประเภท
ธุรกิจที่กฎหมายกากับสาหรับการประกอบธุรกิจของ
คนต่ างด้ าวในประเทศไทยให้ มี ความทั นสมั ย และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ค้าการลงทุนของประเทศ
2. งบประมาณ 3,088,000 บาท
3. ตัวชี้วัด
ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับ
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่ง ขัน ของ
ผู้ประกอบการไทย จานวน 1 เรื่อง
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ปีงบประมาณ 2562 (ระยะเวลา 8 เดือน)

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
1. ผลการดาเนินการ
- ศึ ก ษาข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ บั ญ ชี ท้ า ย 15 ธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ตามบั ญ ชี ท้ า ย พ.ร.บ.การ
ประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2542 เกี่ ย วกั บ ความพร้ อ มในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการไทยในธุรกิจต่างๆ
- จัดทารายงานเบื้องต้น ประกอบด้วย
1) ข้อเสนอโครงการศึ กษา ได้แก่ กรอบแนวคิ ด แผนงานและวิธีการดาเนินงาน
กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน และตัวชี้วัด
2) ข้อเสนอการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเป้าหมาย เกี่ยวกับสภาพการประกอบ
ธุรกิจ แนวโน้มธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันและผลดีผลเสีย
3) ข้อเสนอรายการธุรกิจ จานวนไม่น้อยกว่า 15 รายการธุรกิจ
4) ข้อเสนอการได้มาซึ่งข้อมูลของธุรกิจเป้าหมาย
- ศึ ก ษารายละเอี ย ดขอบเขตของธุร กิ จ เป้า หมาย 15 รายการธุ ร กิจ เช่ น จ านวน
ผู้ประกอบธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจในด้านส่วนแบ่งตลาด จุดแข็งและจุดอ่อนในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ของผู้ ป ระกอบการไทย ทิ ศ ทางการขยายตั ว ของธุ ร กิ จ และนโยบายของรัฐบาล
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้กากับธุรกิจ
- ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานผลการศึกษา ประกอบด้วย
1) รายละเอียดความพร้อมในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสาหรับการประกอบ
ธุรกิจเป้าหมาย
2) รายงานผลดีผลเสียของการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในด้านต่างๆ เช่น
ด้า นการถ่า ยทอดเทคโนโลยี ด้า นการจ้ า งงาน ด้ า นการตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริโภคในประเทศ เป็นต้น พร้อมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ผลสาเร็จของโครงการ
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 2,320,000 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับ
ศั ก ยภาพและขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการไทย จานวน 1 เรื่อง
3. ความก้าวหน้าการดาเนินการในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 100
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ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)

ผลสาเร็จของโครงการ

5. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดาเนินการ
3) รายงานผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางว่าธุรกิจเป้าหมายดังกล่าว ควรอยู่
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ ภายใต้การกากับของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือไม่
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป้าหมายจ านวน พร้อมข้อมูลผลดีผลเสีย
15 รายการธุรกิจ โดยดาเนินการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจ
4) รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) สรุปผลการศึกษาทั้งหมด สาหรับธุรกิจ
การค้า และเก็บข้อมูลในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมายจานวน 15 รายการธุรกิจ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการก ากั บ ธุ ร กิ จ เป้ า หมายส าหรั บ การเข้ า มาประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทยของคน
ต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์การค้าการลงทุนของประเทศไทย
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข –
1.2 จัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า และเสนอแนะแนวทาง
การบริ ห ารจั ด การ และพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า ให้มีค วาม
ทันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้อง
กั บ มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 , มาตรฐาน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy)
2) เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญมาศึกษาวิเคราะห์ระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร ให้ มี ค วาม
เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2. งบประมาณ 1,108,000 บาท
3. ตัวชี้วัด

1. ผลการดาเนินการ
- จัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
- ที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงาน ได้แก่ รายงานสรุปผลการดาเนินงานการให้คาปรึกษา
แนะนา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดารงรักษาระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดทาระบบบริหารจัดการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ Incident Management และ Change Management และรายงานการมา
ปฏิบัติของบุคลากรที่ปรึกษา เช่น บุค ลากรหลัก บุคลากรสนับสนุนเพื่อให้คาปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ให้ค าปรึกษาแนะนาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จั ดทาระบบ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น ส่ ว น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ Incident Management แ ล ะ Change
Management และรายงานประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเสนอแนะวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานตาม ISO/IEC 27001:2013 ในลักษณะ Paperless เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาระบบและข้อมูลด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI, BIG DATA, Block chain, IOT
เป็นต้น ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สาหรับเจ้าหน้าที่ และสร้างความตระหนักในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT security awareness)
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข -

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 1,105,000 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
1) รายงานผลการดาเนินงานการให้คาปรึกษาแนะนา
2) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3. ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น การในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 100
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สาระสาคัญ
1) รายงานผลการดาเนินงานการให้คาปรึกษา
แนะนา
2) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ปีงบประมาณ 2562 (8 เดือน) เดือนมกราคม
2562 - เดือนสิงหาคม 2562
5. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
หน่วยงานในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)

ผลสาเร็จของโครงการ
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รายงานผลการดาเนินงานของโครงการภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ณ เดือนกันยายน 2562
แผนงานยุทธศาสตร์ : แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
สาระสาคัญ
1.1 ยกระดับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
1. วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Registration)
ให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานมากยิ่ง ขึ้น
ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ ป ระกอบการได้ รั บ การบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย อัน
เป็นการสนับสนุนและผลักดันให้มีการใช้ระบบอย่าง
สมบูรณ์
2. งบประมาณ 11,510,800 บาท
3. ตัวชี้วัด
มีระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม
จานวน 1 ระบบ
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ปีงบประมาณ 2562
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทจากัด ทั่วราชอาณาจักร
6. พื้นที่ดาเนินการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)
1. ผลการดาเนินการ
- กรมได้มีหนังสือถึงสานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 เพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงเงิน
งบประมาณโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการยกระดับระบบจดทะเบียนนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 62
- ที่ปรึกษาได้ส่งมอบแผนการดาเนินงานโดยละเอียด (Action Plan) เพื่อแสดงให้เห็นถึง
แนวทางในการดาเนินโครงการ ระยะเวลา และรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
รวมทั้งรายงานสรุปความต้องการของระบบ (Software Requirement Specification:
SRS) และรายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Software Design Specification)
โดยศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Registration) และระบบงานที่ เ กี่ ยวข้ องให้ส ามารถรับจดทะเบี ย น
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด เชื่อมโยงกับระบบงานและฐานข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง เช่น ข้อมูล
ยืนยันตัวตน ข้อมูลรหัสผู้ใช้งานนิติบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล เป็นต้น
- จั ด ท าเอกสารการแสดงหน้ า จอท างานของระบบต้ น แบบ (Prototype) และติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
- ปรับปรุงระบบการยืนยันตัวตนในการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) โดยเพิ่มช่องทางการพิสูจน์ตัวตน เพื่อใช้ยืนยันตัวตนด้วยระบบการระบุ
ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ตามมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่จาเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสาหรับประเทศไทย
ที่ประกาศโดยสานักงานพั ฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผลสาเร็จของโครงการ
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 6,810,000 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
มี ระบบจดทะเบี ยนนิติบุ ค คลทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Registration) ที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม จานวน
- ระบบ
3. ค ว า ม ก้ าว ห น้ าก าร ด า เนิ นก าร ใ นภ าพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ) -
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สาระสาคัญ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)

ผลสาเร็จของโครงการ

- การเพิ่มรูปแบบการกรอกข้อมูลคาขอจดทะเบียนแบบง่าย ในระบบจดทาเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) สาหรับการยื่นคาขอจดทะเบียนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
โดยการซ่อนส่วนการกรอกข้อมูลที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
ทั้งนี้ กรมจะเริ่มใช้ช่องทางการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการกรอกคาขอ
จดทะเบียนแบบง่ายที่พัฒนาขึ้นใหม่ในปี 2563
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข –
1.2 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศสร้างโอกาสทางธุรกิจ
รายจังหวัด (Business Opportunity)
1. วัตถุประสงค์
1) เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลนิติ
บุ ค คลให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เ ป็ น ประโยชน์
ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs นักลงทุน และประชาชน
ทั่วไป ในการสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจ การ
ลงทุน และการสร้างอาชีพ
2) สนับสนุนให้เกิดการเจริญเติบโต การกระจาย
ตัวของธุรกิจ การลงทุน การพัฒนาท้องถิ่น และลด
ความเหลื่อมล้าของประชาชนทั้ง ในระดับจั ง หวัด
และระดับประเทศ
3) สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กร สถาบัน
ในการใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศในการ ตั ด สิ น ใจ
ในเชิงนโยบาย และการวางแผนธุรกิจ ที่จะส่งผล
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
2. งบประมาณ 4,680,800 บาท
3. ตัวชี้วัด
มีระบบข้อมูลสารสนเทศสร้างโอกาสทางธุรกิจ
รายจังหวัด (Business Opportunity) 1 ระบบ
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ปีงบประมาณ 2562

1. ผลการดาเนินการ
- จัดทาแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและปรับปรุงระบบ
นาเสนอข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจรายจังหวัด (Business Opportunity)
- ที่ปรึกษาส่งมอบรายงานการศึกษา สารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลนิติบุคคลและการคานวณ
ดัชนีโอกาสและความเสี่ยงรายธุรกิจ รายจังหวัด และนาเสนอการจัดกลุ่มธุรกิจ โดยอ้างอิง
จากการจัดประเภทธุรกิจของกรม (TSIC)
- ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ฐานข้อมูลของกรมและออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศให้
สามารถนาเสนอดัชนีโอกาสและดัชนีความเสี่ยงรายจังหวัด รายธุรกิจ
- จัดทาการแสดงหน้าจอของระบบต้นแบบ (Prototype) และพัฒนาโครงสร้างข้อมูลเพื่อ
เชื่อมโยงหรือนาเข้าข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกเข้าสู่ระบบ และทดสอบระบบ User
Acceptance Test (UAT)
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข –

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จานวนเงิน 4,176,000 บาท
2. ผลตามตัวชี้วัด
มีระบบข้อมูลสารสนเทศสร้างโอกาสทางธุรกิจราย
จังหวัด (Business Opportunity) - ระบบ
3. ความก้ า วหน้ า การด า เนิ น การในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ) -
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สาระสาคัญ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
(สรุปสั้นๆ กระชับ)

5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ SMEs นักลงทุน ประชาชน
ทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ
6. พื้นที่ดาเนินการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชื่อผู้ประสานข้อมูล ...นางณัฐนภัทร ลิ้มสาราญ...สานัก/กอง....กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร...โทร ...3323... e-mail:…dbdpsd@gmail.com…

ผลสาเร็จของโครงการ

