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รายงานผลการดําเนินงานของโครงการภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ณ เดือนกันยายน 2563 

แผนงานบูรณาการ  :  พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล  

สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ (ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย) 
1.1 ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสํานึกให้ธุรกิจดําเนินกิจการ
ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ 
ส่งผลให้ประเทศไทยมีสังคมที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น 

2) ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลให้กับ
ธุรกิ จไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่ งยืน และเป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  

3) เพื่อป้องปรามมิให้คนไทยหรือนิติบุคคลไทยมี
การกระทําในลักษณะให้ความช่วยเหลือ  หรือ
สนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจ หรือถือหุ้นแทน 
คนต่างด้าวรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้คนไทยและคนต่างด้าว
ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 

 4) เพื่อให้ความคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นข้าง
น้อยและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 
2.งบประมาณ 
    2,968,000 บาท 
3.ตัวชี้วัด 1,130 ราย 

  - พัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจจัด ตั้ งให ม่  มีผู้ เข้ า รับการพัฒนาองค์ความรู้   
ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 

 

1. ผลการดําเนินการ 
- ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ  

1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดตั้งใหม่ โดย
จัดอบรมหลักสูตร“เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” เพื่อสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผู้ประกอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจและตระหนัก
ถึงความสําคัญในการประกอบธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จํานวน 4 ครั้ง ณ จังหวัด
ภูเก็ต เชียงใหม่ อุดรธานี และกรุงเทพมหานคร มีผู้ได้รับความรู้ 1,092 ราย 

2) ตรวจประเมินธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ตามกรอบประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐาน  
ธรรมาภิบาลธุรกิจ พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ธรรมาภิบาลธุรกิจ มีธุรกิจสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 136 ราย และลงพื้นที่ตรวจ
ประเมินธุรกิจ ณ สถานประกอบการ จํานวน 76 ราย มีธุรกิจที่ผ่านการรับรองตาม  
เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 64 ราย  โดยจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่าน
การรับรองและได้รับรางวัลเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 
2563 
 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :- 
 
หมายเหตุ : โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจได้ส่งคืนเงิน
งบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณจาก 3,468,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณ 2,968,000 บาท (ปรับลดไป 500,000 บาท)  

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
จํานวนเงิน  2,954,282 บาท 

2. ผลตามตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

 - พัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดตั้ง
ใหม่ มีผู้เข้ารับการพัฒนาองคค์วามรู้ 1,092 ราย 

 - ธุรกิจไทยได้รับความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรให้ มี  
ธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ จํานวน 136 ราย 
3. ความก้าวหน้าการดําเนินการในภาพรวม โดยประมาณการ 
(ร้อยละ) 108.67 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

- ธุรกิจไทยได้รับความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร
ให้มีธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ จํานวนไม่น้อยกว่า 
130 ราย 
4. ระยะเวลาดําเนินการ: 
ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
    นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย นิติบุคคล
ประเภทบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัดที่มีผู้ถือหุ้น 
ร้องขอให้ตรวจสอบ และนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าว
ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 
6. พื้นที่ดําเนินงาน: ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
1.2 พัฒนาหลักประกันทางธุรกิจสู่มาตรฐานสากล
1. วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อเป็นแนวทางในการใช้กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
ทางธุรกิจภายใต้บริบทของเมืองไทย ให้มีความสมบูรณ์   
มากยิ่งขึ้น 
   2) เพื่ อสนั บสนุ นและเพิ่ มขี ดความสามารถของ
ผู้ ประกอบการให้ เข้มแข็ ง สามารถแข่ งขันได้อย่ าง   
มีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการเข้าถึง
แหล่งเงินทุน และการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วย
หลั กประกั นทางธุ รกิ จให้ มากขึ้ น ทั้ งในส่ วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และระดับชุมชน 
3) พัฒนาและสร้างมาตรฐานวิชาชีพผู้บั งคับหลักประกัน   
ให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
2. งบประมาณ 
    779,900 บาท 
3. ตัวชี้วัด 270 ราย 
 
 

1. ผลการดําเนินการ 
    - พัฒนาหลักประกันทางธุรกิจสู่มาตรฐานสากล 

 1) เสริมสร้างองค์ความรู้ในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพผู้บังคับหลักประกัน 
พัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเพิ่มองค์ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บังคับหลักประกัน โดยจัดอบรมหลักสูตร "Digital Transformation เปลี่ยน
ธุรกิจเพื่อความสําเร็จในยุคดิจิทัล" ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 41 ราย 

 2) สร้างมูลค่าหลักประกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และสร้างการรับรู้
ให้แก่ผู้ประกอบการสถาบันการเงิน ผู้บังคับหลักประกันผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจ
ประโยชน์ของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ การสร้างมูลค่าหลักประกันที่
นํามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ โดยจัดอบรมหลักสูตร“จดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สําหรับผู้รับหลักประกัน” ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
มีผู้ได้รับความรู้ 230 ราย 

 3) สร้างความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการใช้ไม้ยืนต้นเปน็หลักประกันทางธุรกิจ 
และให้ข้อแนะนําการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน/การตลาดและช่องทางการค้า
ออนไลน์ ณ ธนาคารต้นไม้ฯ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอ่างทอง มีผู้ได้รับความรู้ 
180 ราย 

 4) สร้างความรู้เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นและหลักทรัพย์ ณ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า มีผู้ได้รับความรู้ 59 ราย    

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 342,295 บาท 
2. ผลตามตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
   - ผู้เข้าร่วมสร้างมูลค่าหลักประกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
ได้แก่ กลุ่มผู้ให้หลักประกัน (ผู้ประกอบธุรกิจ เกษตรกร และ 
ประชาชนทั่วไป) กลุ่มผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงินและ 
ผู้รับหลักประกันอื่น) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จํานวน 469 ราย 
   - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างผู้บังคับหลักประกันมืออาชีพ จํานวน 
41 ราย 
3. ความก้าวหน้าการดําเนินการในภาพรวมโดยประมาณการ 
   (ร้อยละ) 188.89 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ผู้เข้าร่วมสร้างมูลค่าหลักประกันเพื่อยกระดับ

เศรษฐกิจฐานราก  ได้แก่  กลุ่ มผู้ ให้หลักประกัน 
(ผู้ประกอบธุรกิจ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป) กลุ่ม
ผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงินและผู้รับหลักประกัน
อื่น) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาํนวน 780 ราย 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างผู้บังคับหลักประกันมือ
อาชีพ จํานวน 800 ราย 
4. ระยะเวลาดําเนินการ :  
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

(1) กลุ่มผู้ให้หลักประกัน : ผู้ประกอบธุรกิจ 
(2) ผู้ รับหลักประกัน : สถาบันการเงินและผู้ รับ
หลักประกันอื่น 

(3) ผู้ ที่ ผ่ านการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้บั งคับ
หลักประกัน 

(4) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป 
6. พื้นที่ดําเนินงาน : ส่วนกลาง 

 5) จัดกิจกรรมเปิดโครงการ "100,000 ไม้ยืนต้น หลักประกันทางธุรกิจ" 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีผู้เข้าร่วมงาน 121 ราย 

 6) จัดทําสื่อการออกแบบและจัดทําสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Courseware) หลักสูตร “รอบรู้หลักประกันก้าวทันธุรกิจ” เพื่อเผยแพร่ในระบบ 
E-learning ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี 2564 
 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข– 
 
หมายเหตุ : โครงการพัฒนาหลักประกันทางธุรกิจสู่มาตรฐานสากลได้ส่งคืนเงิน
งบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณจาก 2,479,900 บาท คงเหลือ
งบประมาณ 779,900 บาท (ปรับลดไป 1,700,000 บาท) และปรับลดตัวชี้วัดลง
จาก 1,580 ราย คงเหลือ 270 ราย (ปรับลดไป 1,310 ราย) และยกเลิกกิจกรรม
วิเคราะห์ติดตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ กิจกรรมธุรกิจสร้างมูลค่า
หลักประกันเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และกิจกรรมพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน
มืออาชีพในส่วนที่ยังไม่ได้จัดกิจกรรม (เป้าหมาย 1,310 ราย)   

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ (ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย) 
1.1 การยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทย
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชี และสามารถนําไปใช้
ในการบริหารธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 

2) เพื่อให้ธุรกิจสํานักงานบัญชีได้รับการพัฒนาเข้า
สู่เกณฑ์คุณภาพในยุคดิจิทัล 
2.งบประมาณ 
    4,550,000 บาท 
3.ตัวชี้วัด 3,910 ราย 
 

1. ผลการดําเนินการ 
- บ่มเพาะต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จําเป็นและ
ทันเหตุการณ์ให้แก่บุคลากรในสํานักงานบัญชีคุณภาพ โดยสร้างความรู้ หลักสูตร 
“บ่มเพาะต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ” จํานวน 7 ครั้ง ณ ขอนแก่น ราชบุรี 
นครราชสีมา เชียงใหม่ ระนอง พิษณุโลก และชลบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 855 ราย 
- พัฒนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ แนะนําและตรวจประเมินและผลักดันสํานักงาน
บัญชีเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ รายเดิม 101 ราย รายใหม่ 3 ราย รวม 105 ราย และ
พัฒนาสู่สํานักงานบัญชดีิจิทัล 22 ราย 
- พัฒนาศักยภาพนักบัญชี ดังนี้ 

1) หลักสูตร “ส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบ
ครบวงจร (Total Solutions for SMEs)” จํานวน 4 ครั้ง ณ กรุงเทพฯ นครราชสีมา 
เชียงใหม่ และนนทบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 145 ราย

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
จํานวนเงิน 4,111,038 บาท 

2. ผลตามตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
    -  จํานวนผู้ประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีบุคลากรในสํานักงานบัญชี 
และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกําหนด
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสํานักงานบัญชี การบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และทิศทางของมาตรฐานการบัญชี
สมัยใหม่  จํานวน 1,512 ราย 
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
1) จํานวนผู้ประกอบธุรกิจสํานักงานบัญชีบุคลากรใน
สํานักงานบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับองค์
ความรู้ เกี่ ยวกับ ข้อกําหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพสํานักงานบัญชี การบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล และทิศทางของมาตรฐานการบัญชี
สมัยใหม่ ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 
2) จํานวนสํานักงานบัญชีเข้ารับการตรวจประเมินเป็น
สํานักงานบัญชีคุณภาพตามข้อกําหนดการรับรอง
คุณภาพสํานักงานบัญชี  และตรวจประเมินเพื่อ
ติดตามคุณภาพหรือต่ออายุหนังสือรับรองคุณภาพของ
สํานักงานบัญชีคุณภาพ จํานวน 75 ราย 
3) จํานวนผู้ประกอบการสํานักงานบัญชีคุณภาพและ
บุคลากรในสํานักงานบัญชีคุณภาพได้รับองค์ความรู้  
ที่จําเป็นและทันเหตุการณ์ รวมทั้งกิจกรรมสร้างและ
ขยายเครือข่ายสํานักงานบัญชีคุณภาพกับหน่วยงาน
ภาครัฐและธุรกิจ อื่นๆ ทั่ วไปทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 160 ราย 
4) จํานวนผู้ประกอบการ SME ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทําบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน ระบบ
ภ า ษี อ า ก ร ที่ สํ า คั ญ ใ น ก า ร ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ 
การวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลบัญชีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 500 ราย) 
จํานวนนิสิต/นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาบัญชี ในสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่าน
การอบรมเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการในลักษณะ
สถานการณ์จําลอง (Simulation) 2,000 ราย 
5) จํานวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และความรู้เฉพาะด้าน

  2) หลักสูตร “การจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ และการ
เตรียมความพร้อมวางแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชีและภาษีของวิสาหกิจ
ชุมชน” จํานวน 11 ครั้ง ณ จังหวัดสระแก้ว สุพรรณบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม 
หนองบัวลําภู สระบุรี สมุทรสาคร ลําพูน สมุทรสงคราม นครปฐม และเลย มีผู้ได้รับ
ความรู้ 512 ราย 
 - สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) สร้างความรู้
แก่นักศึกษา ณ สถาบันศึกษา จํานวน 37 สถาบัน โดยอบรมเชิงทฤษฏีฝึกปฏิบัติงาน
ในลักษณะสถานการณ์จําลอง (Simulation) จํานวน 3,143 ราย  ผ่านเกณฑ์และ
ได้รับวุฒิบัตร 3,023 ราย 
 - สร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตระหนักถึงการจัดทําข้อมูลทาง
บัญชีภาษีอากรและรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐาน
การบัญชี โดยจัดอบรม หลักสูตร “บัญชี...ชี้ช่องรวย” จํานวน 2 ครั้ง ณ นครศรีธรรมราช 
และชลบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 190 ราย 
 - สร้างความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  โดยจัดอบรม หลักสูตร "ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย" จํานวน 4 ครั้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
และจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ได้รับความรู้ 1,380 ราย 
 - สร้างและขยายเครือข่ายสํานักงานบัญชีคุณภาพของไทยกับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง
เครือข่ายสํานักงานบัญชีคุณภาพ”   ณ โรงแรม อิโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท 
จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 124 ราย 
 - เสริมสร้างความรู้และยกระดับสํานักงานบัญชีสู่การเป็นสํานักงานบัญชีดิจิทัล 
“แนวคิดการปรับเปลี่ยนเป็นสํานักงานบัญชีดิจิทัล” ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล  
ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 124 ราย 

 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข– 
 
 
 
 
 

  - จํานวนผู้ประกอบการสํานักงานบัญชีคุณภาพและบุคลากร ใน
สํานักงานบัญชีคุณภาพได้ รับองค์ความรู้ที่จําเป็นและทัน
เหตุการณ์ รวมทั้งกิจกรรมสร้างและขยายเครือข่ายสํานักงาน
บัญชีคุณภาพกับหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจอื่นๆ ทั่วไปทั้ง  
ในประเทศและต่างประเทศ 248 ราย 
  - จํานวนนิสิต/นักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
บัญชี ในสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านการอบรม
เชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบั ติการในลักษณะสถานการณ์จําลอง 
(Simulation) จํานวน 3,143 ราย 

- จํานวนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย และความรู้เฉพาะด้านที่จําเป็น นําไปสู่
การพัฒนาการจัดทําบัญชีของหน่วยงานภาคเอกชนให้ได้
มาตรฐาน โปร่งใส และถูกต้อง 1,380 ราย 
3. ความก้าวหน้าการดําเนินการในภาพรวม โดยประมาณการ 
   (ร้อยละ) 176.04 
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ที่ จํ าเป็ น  นํ าไปสู่ การพัฒนาการจัดทํ าบัญชี ของ
หน่วยงานภาคเอกชนให้ได้มาตรฐาน โปร่งใส และ
ถูกต้อง 2,800 ราย 
4. ระยะเวลาดําเนินการ: 
ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้ประกอบการ SME  และธุรกจิฐานราก 
- สํานักงานบัญชีคุณภาพผู้ประกอบการสํานักงานบัญชี 

บุคลากรในสํานักงานบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
- นิสิต/นักศกึษาที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

บัญชี ในสถาบันการศึกษา 
6. พื้นที่ดําเนินงาน: ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

หมายเหตุ : โครงการยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทยด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรม ได้ส่งคืนเงินงบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 
เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลด
งบประมาณจาก 4,850,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 4,550,000 บาท (ปรับลดไป 
300,000 บาท) และปรับลดตัวชี้ วัดลงจาก 4,160 ราย คงเหลือ 3,910 ราย 
(ปรับลดไป 250 ราย) และยกเลิกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่าย
สํานักงานบัญชีคุณภาพ (เป้าหมาย 250 ราย)  
 
 

1.2 การพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
รองรับการขยายตัวภาคการค้าและบริการ 
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ไทยให้มีศักยภาพใน
การบ ริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี  และเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

2) เพื่อพัฒนาและยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย
เข้าสู่มาตรฐานสากล ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจไทย
รวมทั้งกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ของทุกภาคส่วนให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นการผลักดันให้เกิดมูลค่าเพิ่มในห่วง
โซ่อุปทาน สร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ
เป็ น ที่ยอม รับ ทั้ งในและต่างประเทศ  และมี ขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
2. งบประมาณ 
    4,258,200 บาท 
3. ตัวชี้วัด 780 ราย 
 

1. ผลการดําเนินการ 
 - พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics 
Management & e-Logistics) โด ย จ ัด ส ัม ม น า เช ิง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  ห ล ัก ส ูต ร 
"การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ  Logistics Management & e-Logistics" 
จํานวน 10 ครั้ง ณ  จังหวัดนครราชสีมา ระยอง สงขลา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ 
ขอนแก่น นครสวรรค์  ชลบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม มีผู้ได้รับความรู้ 431 
ธุรกิจ (798 ราย) 
 - เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษยุคดิจิทัล 
โดยเสริมสร้างความรู้หลักสูตร "ยกระดับธุรกิจสู่ Smart Logistics" ในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) (จ.สุราษฎร์ธานี) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)    (จ.ฉะเชิงเทรา) เพื่อยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษให้มีการบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรและเทคโนโลยี
การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการออกแบบ
รายงานในหลากหลายมุมมอง (ระบบ BI : Business Intelligence) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจโดยเน้นการให้ความรู้ ปรับแนวคิดการใช้
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร มีผู้ได้รับความรู้ 51 ธุรกิจ (68 ราย) 
- พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 โดยได้ดําเนินการจ้าง  
ที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการ

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 4,061,216 บาท 
2. ผลตามตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ได้รับองค์ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการธุรกิจ และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จํานวน 891 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
 - ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน สากล 
ISO9001 จํานวน 42 ธุรกิจ 
 - ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้  241.80 ล้านบาท 
 
3. ความก้าวหน้าการดําเนินการในภาพรวมโดยประมาณการ 
(ร้อยละ) 114.23 
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(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ได้รับองค์ความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการธุรกิจ และได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
รวมจํานวน 750 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
 - ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล ISO9001 จํานวน 30 ธุรกิจ 
4. ระยะเวลาดําเนินการ :  
    ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
   ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 

6. พื้นที่ดําเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้รองรับการขยายตัวภาคการค้าและ
บริการ ปีงบประมาณ 2563 มีผู้สมัครเข้าร่วม จํานวน 124 ราย ได้ดําเนินการ
คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ จํานวน 42 ธุรกิจ และ
ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งตรวจประเมินการดําเนินงาน
ของธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกําหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 ณ  สถาน
ประกอบการ โดยมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการให้บริการ  
โลจิสติกส์ จํานวน 42 ราย  

 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข– 
 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด (ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย)  
1.1 การยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงให้มี
ระบบการบริหารจัดการของธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ 
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพธุรกิจมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล อันนําไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน 

 2) เสริมสร้างโอกาสการตลาดในธุรกิจบริการ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเพื่อผลักดันให้ธุรกิจบริการเป็นกลไก
สําคัญในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 3) ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า เพื่อ
ส่งเสริมสมาคมการค้าเป็นผู้นําในแต่ละภาคธุรกิจ ใน

1. ผลการดําเนินการ 
- ยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยการจัดอบรมและสัมมนา ดังนี้ 
  1) สร้างความ รู้ หลักสูตร “การบ ริหารธุรกิจ เส ริมสวยอย่างมืออาชีพ”  
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 101 ราย 
  2) สร้างความรู้ หลักสูตร “สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การตลาดและการใช้นวัตกรรมทางธุรกิจในด้านการสร้างคุณค่าให้สินค้าและบริการ 
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 56 ราย 
  3) จัดกิจกรรม “อยู่เป็น 2020” โดยมีนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน เพื่อให้ธุรกิจบริการสุขภาพในกลุ่มธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุมีองค์ความรู้ ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจในเชิงลึก สามารถปรับตัวเพื่อ
บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งเพิ่มความสามารถในการ
บริหารจัดการวัตถุดิบได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ณ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
มีผู้เข้าร่วม 155 ราย และสร้างความรู้ หลักสูตร “A-list Business 2020 : ธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ” ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 102 ราย 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 22,303,286 บาท 
2. ผลตามตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
1. เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  

 - ผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีองค์ความรู้เกี่ยวข้องและ
จําเป็น ในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ด้านบ ริหารจัดการ 
เทคโนโลยี การตลาดสมัยใหม่ จํานวน 102 ราย 

 - ผู้ประกอบธุรกิจร้านเสริมสวย มีองค์ความรู้เกี่ยวข้องและ
จําเป็นในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจด้านบริหารจัดการ เทคโนโลยี 
การตลาดสมัยใหม่ จํานวน 101 ราย 

 - ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารมีองค์ความรู้เกี่ยวข้องและ
จําเป็น ในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ด้านบ ริหารจัดการ 
เทคโนโลยี การตลาดสมัยใหม่ จํานวน 124 ราย 



7 

 

สาระสําคัญ 
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ผลสําเร็จของโครงการ 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตด้วยความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน 
2. งบประมาณ 
    22,461,000 บาท 
3. ตัวชี้วัด 2,030 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
1. เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (880 ราย) 

 - ผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีองค์ความรู้
เกี่ยวข้องและจําเป็นในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
ด้านบริหารจัดการ เทคโนโลยี การตลาดสมัยใหม่ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 100 ราย 

 - ช่างเสริมสวย มีองค์ความรู้เกี่ยวข้องและจําเป็นใน
การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ด้านบริหารจัดการ 
เทคโนโลยี การตลาดสมัยใหม่ จํานวนไม่น้อยกว่า 
100 ราย 

 - ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารมีองค์ความรู้
เกี่ยวข้องและจําเป็นในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
ด้านบริหารจัดการ เทคโนโลยี การตลาดสมัยใหม่ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 60ราย 

 - ผู้ประกอบการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน มีองค์
ความรู้เกี่ยวข้องและจําเป็นในการเพิ่มศักยภาพทาง
ธุรกิจด้านบริหารจัดการ เทคโนโลยี  การตลาด
สมัยใหม่ จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ราย 

 - ผู้ประกอบการธุรกิจบริการมีแนวคิดการเป็นผู้
ประกอบธุรกิจที่ดี พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและ
การใช้นวัตกรรมทางธุรกิจ ในการสร้างคุณค่าให้สินค้า
และบริการจํานวนไม่น้อยกว่า 100 ราย 

 - นักธุรกิจบริการมืออาชีพสามารถประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล สามารถต่อยอด

4) สร้างความรู้ หลักสูตร “Smart Restaurant 20” รุ่นมือโปรและมือใหม่  
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 124 ราย 

5) สร้างความรู้แนวคิดการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา 
เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุชุมชนกับ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทําให้เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ณ จังหวัดอุดรธานี 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 367 ราย 
- สร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ หลักสูตร "ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online" จํานวน  
5 ครั้ง ณ จังหวัดชุมพร อุตรดิตถ์ หนองคาย ชัยภูมิ และนนทบุรี มีผู้ได้รับความรู้  
415 ราย 
 - พัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Smart 
Enterprise) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดย
วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนในการประกอบธุรกิจและบ่มเพาะเชิงลึกใน 5 ด้าน ได้แก่ 
การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม โดย
ให้คําปรึกษาเชิงลึกระยะเวลา 63 ชั่วโมง และให้คําปรึกษา ณ สถานประกอบการ 
12 ชั่วโมง มีผู้ผ่านกิจกรรม 59 ราย แบ่งเป็น  

(1) สร้างนักธุรกิจบริการ มืออาชีพ (DBD-SPE) 36 ราย  
(2) สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM) 23 ราย                   

- พัฒนาสถาบันการค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจไทย ดังนี้  
  1) พัฒนาศักยภาพการบริหารงานสมาคมการค้าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลัก 
(BSC) เพื่อเสริมศักยภาพกลยุทธ์การบริหารจัดการสมาคมการค้า ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
มีผู้ได้รับความรู้ 61 ราย (36 สมาคม) 
  2) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สร้างความรู้ หลักสูตร "ความร่วมมือ  
ระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าสู่มาตรฐานการ
บริหารจัดการที่ดี" ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 98 ราย (50 สมาคม) 
  3) ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจและแนวทางการสร้างเครือข่าย
สมาคมการค้า เพื่อเพิ่มคุณค่าห่วงโซ่อุปทาน ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมุ่งไปใน
แนวทางสังคมสูงวัย (Aging Society)  โดยระดมความคิดเห็น หัวข้อ “แนวทางการสร้าง
เครือข่ายสมาคมการค้าเพื่อเพิ่มคุณค่าห่วงโซ่อุปทาน 14 กลุ่มธุรกิจ” และคัดเลือก
เครือข่ายกลุ่มธุรกิจสมาคมการค้าต้นแบบ 2 เครือข่ายธุรกิจ จาก 14 กลุ่มคลัสเตอร์ 

- ผู้ประกอบธุรกิจบริการมีองค์ความรู้ในการปรับตัวกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน จํานวน 155 ราย 

  - ผู้ประกอบการธุรกิจบริการมีแนวคิดการเป็นนักธุรกิจรุ่น
ใหม่ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการใช้นวัตกรรมทาง
ธุรกิจ ในการสร้างคุณค่าให้สินค้าและบริการ จํานวน 423 ราย 

 - นักธุรกิจบริการมืออาชีพสามารถประกอบธุรกิจอย่างเป็น
ระบบตามมาตรฐานสากล สามารถต่อยอดธุรกิจและยกระดับธุรกิจ
ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน จํานวน  415 ราย 

   - ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเป็นนักธุรกิจบริการมืออาชีพและนักการ
ตลาดเชิงสร้างสรรค์ จํานวน 59 ราย 
2. เสริมสร้างโอกาสการตลาดในธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม 

- ธุรกิจบริการที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาส
ทางการตลาดธุรกิจบริการ จํานวน 155 ราย 

- ธุรกิจบริการสามารถลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ ขยายโอกาสทาง
การตลาดของ Startup พร้อมสร้างพันธมิตรและความร่วมมือทางธุรกิจ
ระหว่างกัน จํานวน 316 ราย 
- ธุรกิจร้านอาหารได้รับการยกระดับโดยได้รับตราสัญลักษณ์ 
Thai SELECT จํานวน 207ราย 
3. ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า  

- สมาคมการค้าสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน
และการพัฒนาทางการค้ารายกลุ่มธุรกิจ จํานวน 230  ราย  

 - สมาคมการค้ามีศักยภาพ กลยุทธ์การบริหารจัดการสมาคม
การค้า ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ รวมจํานวน 61 ราย 36 สมาคม 

 - สมาคมการค้าพัฒนาสู่มาตรฐานการบริหารจัดการสมาคม
การค้า พัฒนากลยุทธ์การดําเนินงานสมาคมการค้ารายมิติรวม 
จํานวน 98 ราย 50 สมาคม  

 - สมาคมการค้ าได้ รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณ ฑ์
มาตรฐานสากลจํานวน 408 ราย 
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ธุรกิจและยกระดับธุรกิจให้มีขีดความสามารถทางการ
แข่งขัน จํานวนไม่น้อยกว่า 320 ราย 

   - ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเป็นนักธุรกิจบริการมือ
อาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ จํานวนไม่น้อยกว่า 
50 ราย 
2. เสริมสร้างโอกาสการตลาดในธุรกิจบริการที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูง (550 ราย) 

- ธุรกิจบริการที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรม
สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ จํานวนไม่น้อย
กว่า 50 ราย 

-ธุรกิจบริการสามารถลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจ ขยาย
โอกาสทางการตลาดของ Startup พร้อมสร้างพันธมิตรและ
ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน รวมจํานวนไม่น้อยกว่า 
300 ราย 
- ธุรกิจร้านอาหารได้รับการเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการมากขึ้น รวมจํานวนไม่น้อยกว่า 150 ราย 
3. ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า (600 ราย)  

- สมาคมการค้าสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันและการพัฒนาทางการค้ารายกลุ่มธุรกิจ
รวมจํานวนไม่น้อยกว่า 200 ราย  

 - สมาคมการค้ามีศักยภาพ กลยุทธ์การบริหาร
จัดการสมาคมการค้า ส่งผลต่อการดําเนินธุรกิจ รวม
จํานวนไม่น้อยกว่า 150 ราย/50 สมาคม 

 - สมาคมการค้าพัฒนาสู่มาตรฐานการบริหารจัดการ
สมาคมการค้า พัฒนากลยุทธ์การดําเนินงานสมาคม
การค้ารายมิติรวมจํานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย  

 - สมาคมการค้าได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากลจํานวนไม่น้อยกว่า 200 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และการทํางานร่วมกันก่อให้เกิด Value Chain พบว่าการ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ในกรอบของการสนับสนุนสังคมผู้สูงวัย ระหว่างกลุ่มธุรกิจ 
มี 2 แนวทาง ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการเพิ่มมูลค่า
ธุรกิจด้วยสังคมผู้สูงวัย 
  4) ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าดีเด่น 
ประจําปี 2563 (Together is Power 2020) และให้คําปรึกษาเชิงลึก ณ สถาน
ประกอบการ 56 ราย และจัดสัมมนา Together is Power 2020 โดยมีสมาคม
การค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ 30 สมาคม และได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและ
กรรมการศักยภาพดีเด่น จํานวน 24 สมาคม รวม 53 รางวัล มีผู้ เข้าร่วมงาน  
352 ราย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
  5) สร้างโอกาสการพัฒนารายคลัสเตอร์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขันและการพัฒนาทางการค้า รายกลุ่มธุรกิจ ในหัวข้อ "Digital Branding ทาง
รอด ธุรกิ จ ยุค เทค โน โล ยี  Disruption" และ  หั ว ข้อ  "Data อา วุธ ยุค  Digital 
Disruption" ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 230 ราย 
 - DBD Service x Logistics Startup ยกระดับธุรกิจไทย ผ่านการใช้นวัตกรรม 
โลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายธุรกิจ Logistics Startup ในการขับเคลื่อนธุรกิจ SME 
ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการขนส่งและคลังจัดเก็บสินค้า
ให้ทันสมัย เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา
ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่าง
ทันท่วงที โดยผลักดันให้ STARTUP ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ SMEs จํานวน 316 
ราย ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการคลังสินค้าและขนส่ง เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การใช้ระบบบริหารจัดการดังกล่าวของ STARTUP และจัดงานแถลงข่าวความสําเร็จ
ของโครงการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
 - เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ ปรับหลักสูตร  
การเรียนรู้ผ่านแหล่งความรู้ออนไลน์ Learn From Home ให้แก่ผู้ประกอบการ
เลือกเรียนได้ตามความต้องการถึง 6 หลักสูตร 27 วิชา โดยเนื้อหาแบ่งเป็นการ
พัฒนาธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น การทําธุรกิจ e-Commerce และการทําบัญชีที่ผู้ประกอบธุรกิจ   
ควรรู้ เป็นต้น โดยผู้ สนใจสามารถสมัครและเรียนได้ ตั้ งแต่ วันที่  15 เมษายน 2563  
ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านทาง DBD Academy (http://dbdacademy.dbd.go.th) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
  - ผู้ประกอบการธุรกิจบริการเป้าหมายสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ 363.80 ล้านบาท 

- สมาคมการค้าได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี 
จํานวน 30 สมาคม 

- สมาคมได้รับการพัฒนาและสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้  
90.80 ล้านบาท 

 
3. ความก้าวหน้าการดําเนินการในภาพรวมโดยประมาณการ 
(ร้อยละ) 140.59 
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ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า 
- สมาคมการค้าได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการที่ดีจํานวนไม่น้อยกว่า 30 สมาคม 
4. ระยะเวลาดําเนินการ :  
    ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 - ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้แก่  

1) กลุ่มผู้ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพและรองรับ
สังคมผู้สูงอายุเชน่ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุสปา นวดเพื่อ
สุขภาพกายภาพบําบัด เป็นต้น 

2) กลุ่มบริการด้านท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจ
ร้านอาหาร เป็นต้น 

3) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจบริหาร
ทรัพย์สินเป็นต้น 

4) กลุ่มผู้ให้บริการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจ
ช่างซ่อมบํารุง ธุรกิจช่างเสริมสวย เป็นต้น 

5) สมาช ิกน ัก ธ ุรก ิจ รุ ่น ใหม ่ (YEC) สมาช ิก
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young FTI) และ
สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOCBiz Club ในธุรกิจบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

6) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมการค้า  
6. พื้นที่ดําเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
 
 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถรับหนังสือรับรองผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ทันที ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีผู้สมัครเรียนทั้งสิ้น 21,947 
ราย ผ่านหลักสูตร 17,286 ราย 
- เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจบริการและผลักดันให้เกิดการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด ได้แก่ สปา นวด ผู้สูงอายุ ร้านอาหาร และธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวเนื่อง มีธุรกิจเข้าร่วมโครงการ 165 กิจการ โดยจัดอบรม 4 ครั้ง  
ณ กรุงเทพฯ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ มีผู้ได้รับความรู้ 155 ราย  
และจัดงานแสดงผลงานความสําเร็จของการพัฒนาต้นแบบ ธุรกิจบริการ ดําเนินการ
ประเมินผลโครงการและจัดทํารายงานสรุปผล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 
- พัฒนาศักยภาพการตลาดของธุรกิจสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยดําเนินการเสริมสร้างองค์
ความรู้ Design Thinking บ่มเพาะและให้คําปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้ประกอบการ  
ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการที่นําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาช่วยเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและบริการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับ
ความรู้ 51 ราย 
-  ส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ร้านอาหารและมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้เพื่อเสริมสร้างโอกาสการตลาด โดยมีร้านอาหารที่ได้รับ Thai SELECT จํานวน 
207 ร้าน 
 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข– 
 
หมายเหตุ : โครงการยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ได้ส่งคืนเงิน
งบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่องการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณจาก 22,861,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณ 22,461,000 บาท (ปรับลดไป 400,000 บาท)  
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ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

1.2 การเพิ่มโอกาสการค้าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce for All)  
1. วัตถุประสงค์ 
1)  เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจไทยในการใช้e-Commerce  
2) เพิ่มช่องทางการค้าให้กับธุรกิจไทยในโลกธุรกิจใหม่ใน
ตลาดออนไลน์ 
3) เพื่อพัฒนาชุมชนไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มช่องทางการค้า
ให้กับสินค้าชุมชนบนออนไลน์ 
4) เพื่อเพิ่มโอกาสและกระตุ้นการค้าออนไลน์ให้เกิด
การขยายตัวให้ทันต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
5) เพื ่อสร้างและพัฒนาให้เป็นนักธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มืออาชีพสามารถบริหารจัดการร้านค้า
ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. งบประมาณ 
    6,307,900 บาท 
3. ตัวชี้วัด 3,300 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ e-Commerce 
จํานวน 1,500 ราย 
- พัฒนาชุมชนนําสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Digital 
OTOPจํานวน 300 ราย 
- ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการกระตุ้นการค้าออนไลน์ 
จํานวน 1,500 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ผู้ ป ระก อบ ธุ รกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ก ารส่ ง เส ริม ความรู้ 
e-Commerce (บ่มเพาะเชิงปฏิบัติการ) จํานวน 90 ราย 
- ผู้ประกอบการชุมชนสามารถนําสินค้าเข้าสู่ตลาด
ออนไลน์ จํานวน 300  ราย  
4. ระยะเวลาดําเนินการ :  
    ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

1. ผลการดําเนินการ 
- สร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหาร
จัดการและโอกาสทางการตลาด ดังนี้ 
  1) จัดสัมมนา ดังนี้ 
      (1) หลักสูตร “นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (Young Digital Warrior)” เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ นักศึกษา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จํานวน 3 รุ่น 
ณ นครสวรรค์ กาญจนบุรี และชัยภูมิ มีผู้ได้รับความรู้ 466 ราย 
      (2) หลักสูตร "จับทิศทางโลกการค้าออนไลน์ พิชิตใจผู้บริโภคยุค 2020" 
ณ โรงแรมริชมอนด์ มีผู้ได้รับความรู้ 294 ราย 
      (3) หลักสูตร "เศรษฐกิจทันสมัยเกษตรไทยก้าวหน้าไปกับสื่อดิจิทัล" ให้ความรู้
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเสวนาต้นแบบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ
ออนไลน์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิทยุชุมชน ณ อุดรธานี มีผู้ได้รับความรู้ 435 ราย 

(4) หลักสูตร "อัพเดตเทรนด์ภาษี e-Commerce ที่ SME ต้องรู้” ณ นนทบุรี 
มีผู้ได้รับความรู้ 272 ราย 

2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นักการค้าชุมชนออนไลน์ (Smart Digital 
Online)” รุ่นละ 4 วัน ณ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดําเนินการแล้วเสร็จ 3 รุ่น 
มีผู้ได้รับความรู้ 83 ราย และอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มเติม ในหัวข้อ  "เพิ่มยอดขาย
ออนไลน์ด้วย Live แบบมืออาชีพ" มีผู้ได้รับความรู้  32 ราย   

3) สร้างชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD) โดยคัดเลือกชุมชนที่มี
ความพร้อมและมีสินค้าที่มีอัตลักษณ์ประจําท้องถิ่นมาอบรมบ่มเพาะในเรื่องการค้า
ออนไลน์ เช่น การใช้เทคโนโลยี เทคนิคการถ่ายภาพ การเขียน Storytelling 
เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ 15 ชุมชน โดยมีผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มเกษตรกร 
ได้รับความรู้ 460 ราย และมีศักยภาพความพร้อมในการนําสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ จํานวน 300 ราย 

4) เสริมสร้างโอกาสกระตุ้นการค้าออนไลน์ โดยจัดกิจกรรม Learn &Share เพื่อ
กระตุ้นและสร้างโอกาสในการใช้ e-Commerce ในการทําธุรกิจ โดยได้จัดมหกรรม
ลดราคาสินค้าออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2020 ระหว่างวันที่ 8-20 
สิงหาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com  มีร้านค้าเข้าร่วม
กิจกรรม จํานวน 1,512 ร้านค้า มียอดขายรวม 6,400,070 บาท   

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 6,211,350 บาท 
2. ผลตามตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
   - ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ e-Commerce จํานวน 
1,582 ราย 

- พ ัฒ น าช ุม ชนนําส ิน ค ้า เข ้าสู ่ต ล าดออน ไลน ์ Digital 
OTOP จํานวน 460 ราย 

- ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการกระตุ้นการค้าออนไลน์ จํานวน 
1,512 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

- ผู้ ประกอบธุรกิ จที่ ได้ รับการส่ งเสริมความรู้  e-Commerce  
(บ่มเพาะเชิงปฏิบัติการ) จํานวน 115 ราย 

- ผู้ประกอบการชุมชนสามารถใช้ช่องทางการค้าออนไลน์นํา
สินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ จํานวน 300 ราย 

- ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและสามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 448 ล้านบาท 

 
3. ความก้าวหน้าการดําเนินการในภาพรวมโดยประมาณการ 
(ร้อยละ) 107.70 
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ผลสําเร็จของโครงการ 

5. กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce 
   - ผู้ประกอบการชุมชน 
   - ผู้ประกอบการทั่วไป 
6. พื้นที่ดําเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข– 

1.3 การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ 
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ผู้ ที่สนใจ หรือผู้ ที่ ต้องการลงทุนเลือกซื้อ  
แฟรนไชส์มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถตัดสินใจ
เลือกซื้อแฟรนไชส์ เพื่อเป็นทางเลือกในการเริ่มต้นธุรกิจ
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีธุรกิจที่มี
ศักยภาพ สามารถนําพาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ใน
การขยายธุรกิจได้ 

 3) เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีระบบบริหาร
จัดการที่มีมาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล และสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น 

 4) เพื่อเผยแพร่ สร้างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ และ
ภาพลักษณ์ที่ดี ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเป็นที่รู้จักและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 5) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ โอกาสทางการค้า และ
การขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย  
2. งบประมาณ 
    15,903,500 บาท 
3. ตัวชี้วัด 880 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

- ผู้ประกอบการผ่านการพัฒนาธุรกิจในระบบ 
แฟรนไชส์  

1. ผลการดําเนินการ 
 - บ่มเพาะองค์ความรู้ เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (DBD Franchise Solution)  
โดยการสัมมนาหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์" จํานวน   
4 ครั้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ.นครราชสีมา จ.เชียงใหม่ และ จ.สงขลา มีผู้ได้รับ
ความรู้ 320 ราย 
 - บ่มเพาะการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) เพื่อสร้างความ
พร้อมของธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ พัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการบริหาร
จัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขัน
ค่อนข้างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย 4 Module ได้แก่ 

Module 1 : การบริหารจดัการธุรกิจแฟรนไชส์ 
Module 2 : การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 
Module 3 : กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 
Module 4 : การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ และสัญญาในระบบแฟรนไชส์ 

มีผู้ได้รับความรู้ 99 ราย 
- ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ สร้างการรับรู้
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชน์ หลักสูตร “ทิศทางการ
พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ 2020” และหลักสูตร “การสร้างองค์ความรู้เกณฑ์มาตรฐาน
ธุรกิจแฟรนไชส์” มีผู้ได้รับความรู้ 105 ราย มีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ จํานวน 34 ธุรกิจ และจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 - พัฒนาและส่งเสริมการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ (Thailand Franchise Award 
2020 :TFA 2020) กําหนดหลักเกณฑ์และประเภทของรางวัล แบ่งออกเป็น 4 
ประเภท รวม 13 รางวัล ได้มีการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับรายละเอียดการประกวด จัดทําฐานข้อมูลของธุรกิจที่สมัครเข้าร่วม  
การประกวด จัดกิจกรรมนําเสนอธุรกิจ (Business Presentation) โดยจัดกิจกรรม

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 7,682,567 บาท 
2. ผลตามตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

- ผู้ประกอบการผ่านการพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ จํานวน 
865 ราย 

- ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจําหน่าย
สินค้าในประเทศ จํานวน 30 ธุรกิจ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

- ธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ จํานวน 34 ธุรกิจ 

- ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ 209.07 ล้านบาท 

 
3. ความก้าวหน้าการดําเนินการในภาพรวมโดยประมาณการ 
(ร้อยละ) 101.70 
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- ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและ
จําหน่ายสินค้าในประเทศ  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

- ธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 
จํานวน 30 ธุรกิจ 
4. ระยะเวลาดําเนินการ :  
    ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

- ผู้ประกอบธุรกิจที่ ต้องการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่
ระบบแฟรนไชส์ 

- ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่ต้องการลงทุนเลือกซื้อแฟรนไชส์ 
เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง 

- ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 
6. พื้นที่ดําเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เชิดชูเกียรติธุรกิจที่ได้รับรางวัลแฟรนไชส์ ประจําปี 2563 จํานวน 13 รางวัล 
11 ธุรกิจ ผู้ประกอบการเข้าร่วม จํานวน 191 ราย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
- สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศและต่างประเทศ โดยจัด
กิ จกรรม เปิ ด ตั วโครงการพัฒ นา ธุรกิ จแฟ รน ไช ส์ ไทยก้ าวสู่ ส ากล  โดย มี  
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน  
ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเสวนาหัวข้อ "เปิดประตูสู่ตลาดโลกด้วยแฟรนไชส์” และ
หัวข้อ “การสนับสนุนธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ” ณ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
มีผู้ได้รับความรู้ 150 ราย และจัดกิจกรรม"แฟรนไชส์ไทยเปิดตลาดสากล ประจําปี 
2563 (Franchise Bootcamp Towards Global) ให้ความรู้การเตรียมความพร้อม
ธุรกิจสู่สากล (Coaching & Consulting) การสร้างเครื่องมือขยายธุรกิจแฟรนไชส์สู่
สากล (Workshop) และนําเสนอธุรกิจ (Picthing Day) เป็นรายธุรกิจ และกิจกรรมจับคู่
และเจรจาธุรกิจ (Matching Day) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้าง
เครือข่ายนักลงทุนต่างประเทศเป้าหมาย CLMV จํานวน 20 ราย และจัดกิจกรรมเชิดชู
เกียรติโดยประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัล จํานวน 30 ธุรกิจ เมื่อ
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 
-  ฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของธุรกิจ SMEs และประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ โดยดําเนินการ  
จัดงานออกบูธ "แฟรนไชส์ สร้างอาชีพ 2020 " ณ เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต จํานวน 
30 ธุรกิจ  
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข– 
 
หมายเหตุ : โครงการการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจด้วยธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ส่งคืนเงิน
งบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่องการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณจาก 17,403,500 บาท 
คงเหลืองบประมาณ 15,903,500 บาท (ปรับลดไป 1,500,000 บาท) 

ชื่อผู้ประสานข้อมูล ...นางณัฐนภัทร  ลิ้มสําราญ...กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร...โทร ...3323... e-mail…dbdpsd@gmail.com… 
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รายงานผลการดําเนินงานของโครงการภายใต้แผนงบประมาณเชิงยทุธศาสตร์กระทรวงฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ณ เดือนกันยายน 2563 

แผนงานบูรณาการ  :  พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  

สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP 
1.1 พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ช่องทาง
การตลาด 
1. วัตถุประสงค์ 
   1) พัฒนารูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select 
เพื่อขยายเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ 
   2) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP Select 
สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนมืออาชีพ 
   3) เผยแพร่การยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างการรับรู้
กระตุ้นการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select  
  4) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสมัยใหม่
สําหรับOTOP 
2.งบประมาณ 
    12,594,000 บาท 
3.ตัวชี้วัด 300 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ศักยภาพด้านการตลาด จํานวนไม่น้อยกว่า 300 ราย  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
 - ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางตลาดและ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จํานวน 108 ล้านบาท 
4. ระยะเวลาดําเนินการ: 
ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 
 
 

1. ผลการดําเนินการ 
- ส่งเสริมการตลาด OTOP โดยการจัดแสดงจําหน่ายสินค้าในงาน OTOP City 2019 
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ประกอบด้วย จัดแสดง Display ผลิตภัณฑ์ 
OTOP Select จํานวน 200 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ  100 ราย และโซนจัดแสดง
และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Select จํานวน 20 ราย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหารและ
เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร มียอดจําหน่ายสินค้ารวม 3,232,460 บาท แบ่งออกเป็นยอดการจําหน่าย  
ภายในงาน 2,938,640 บาท และยอดการสั่งซื้อ 293,820 บาท   
- พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคม "SET SE102" สร้างความรู้เชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจเพื่อสังคม "SET SE102" ให้กับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (SE) ที่ต้องการ
พัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ความยั่งยืน หลักสูตร 91 ชั่วโมง (13 วัน) 10 หัวข้อวิชา ระหว่างวันที่ 
1 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2563 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 
มีผู้ได้รับความรู้จํานวนทั้งสิ้น 22 ราย 
- พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการตลาดและการนําเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select เข้าสู่
ช่องทางการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ 

1) พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญฯ ลงพื้นที่ให้
คําปรึกษาใน 4 ภูมิภาคๆ ละ 2 ครั้ง รวม 8 ครั้ง ณ จังหวัดขอนแก่น สงขลา เชียงใหม่ 
และกรุงเทพฯ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 306 ราย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือรูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ โดยผลการพิจารณามีผู้ประกอบการ
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา จํานวน 298 ราย 

2) เชื่อมโยงช่องทางการตลาดและรูปแบบการนําเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทาง
การตลาดออฟไลน์ ร่วมกับผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และช่องทางออนไลน์ เช่น  Line 
Facebook ฯลฯ  มีผู้ประกอบการ OTOP Select ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
จํานวนเงิน 8,927,245.73 บาท 

2. ผลตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ผู้ประกอบการ OTOP ได้ รับการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ 
ศักยภาพด้านการตลาด จํานวน 414 ราย  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางตลาดและสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ จํานวน 78.61 ล้านบาท 

 
3. ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม 
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 138  
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
   - ผู้ประกอบการ OTOP Select   
   - ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว ที่มี
ความพร้อมด้านศักยภาพการตลาด  
6. พื้นที่ดําเนินงาน: ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 

เชื่อมโยงช่องทางการตลาด จํานวนทั้งสิ้น 116 ราย จากจํานวนผู้สมัครทั้งหมด 221 ราย 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :- 
 
หมายเหตุ : โครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ช่องทางการตลาดได้ส่งคืนเงิน
งบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณจาก 16,444,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณ 12,594,000 บาท (ปรับลดไป 3,850,000 บาท) 

โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น (ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย) 
1.1 การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่ง
ค้าปลีกไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค 
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อจัดทําฐานข้อมูลร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูล นําไปสู่การกําหนดทิศทาง
และนโยบายการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่
มีประสิทธิผล 

2) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าปลีก (โชวห่วย) พัฒนาภาพลักษณ์รูปแบบ
เทคนิคการบริหารจัดการ ตลอดจนการวางตําแหน่ง
ของร้านค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน     

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ
ร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าปลีก  

4) เพื่อให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายพันธมิตรทางการค้า ระหว่างกลุ่มเครือข่าย
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย และธุรกิจ
อื่นๆ ที่ เกี่ยวเนื่องในโซ่อุปทาน เกิดการพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้า 

1. ผลการดําเนินการ 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเพื่อ

บริหารร้านค้าปลีกยุคใหม่ สู่ Smart โชวห่วย โดยได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลร้านค้า  
โชวห่วยและรับสมัคร เข้าร่วมโครงการ Smart โชวห่วย  ทั้งนี้ได้รับแจ้งผลการสํารวจจาก
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 77 จังหวัด รวม 53,854 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการ 7,053 ร้านค้า 
และดําเนินการ ดังนี้   
     1) จัดงานเปิดตัวกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชวห่วย” ณ ห้อง  

บุรฉัตรไชยากร สํานกังานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีผู้เข้าร่วม 126 ราย 

     2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี โดยใช้ Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการร้านค้า เช่น ระบบสั่งซื้อสินค้า ระบบบริการลูกค้า โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “พัฒนาร้านค้าปลีกสู่การเป็น Smart โชวห่วย” จํานวน 9 ครั้ง ณ จังหวัด

นครสวรรค์ ระยอง สิงห์บุ รี ตรัง นนทบุรี ยโสธร ขอนแก่น เชียงราย และนนทบุรี 

มีผู้ได้รับความรู้ 1,056 ราย 

3) พัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สู่ Smart โชวห่วย จัดกิจกรรม

เสริมสร้างความรู้ให้แก่ทีมพัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าแก่นักศึกษาทั้งในส่วนกลางและ

ภูมิภาค รวม 35 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ มหาสารคาม 

จันทบุรี พะเยา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เชียงใหม่ ปราจีนบุรี อุตรดิตถ์ ชลบุรี พัทลุง 

พิษณุ โลก กาฬสินธุ์ ปทุมธานี ประจวบคี รีขันธ์ อุดรธานี กาญจนบุ รี นครสวรรค์ 

สมุทรสงคราม อุบลราชธานี พังงา  ชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลําปาง ลําพูน 

ขอนแก่น นครพนม หนองบัวลําภู บึงกาฬ สตูล ตรัง และนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วม

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
จํานวนเงิน 12,631,075.11 บาท 
2. ผลตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ธุรกิจกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวน 53,854 ราย 
1) จัดทําฐานข้อมูลและประเมินศักยภาพร้านค้าโชวห่วย
เพื่อพัฒนาเป็น Smart โชวห่วย จํานวน 53,854 ราย 
2) ธุรกิจค้าปลีกได้รับองค์ความรู้การบริหารจัดการ
ร้านค้าปลีก พัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าสู่ Smart โชวห่วย 
จํานวน 2,634 ร้านค้า 
3) ร้านค้าปลีกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการบริหารจัดการร้านค้า จํานวน 1,056 ราย 
4) ธุรกิจค้ าส่ งค้ าปลีกได้ รับการพัฒนาสู่ เกณ ฑ์
มาตรฐาน จํานวน 26 ร้านค้า 
5) ร้านค้าปลีกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ
ได้รับองค์ความรู้การบริหารจัดการร้านค้า จํานวน  
5,484 ราย   
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2. งบประมาณ
    24,722,800 บาท 
 
3. ตัวชี้วัด 20,000 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ธุรกิจกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จํานวนไม่
น้อยกว่า 20,000 ราย 
  1) จัดทําฐานข้อมูลและให้ความรู้การบริหาร
จัดการร้านค้า จํานวนไม่น้อยกว่า 20,000 ร้านค้า 
  2) ธุรกิจค้าปลีกได้ รับองค์ความรู้การบริหาร
จัดการร้านค้าปลีก พัฒนาภาพลักษณ์ ร้านค้าสู่ 
Smart โชวห่วย จํานวนไม่น้อยกว่า 2,500 ร้านค้า 
  3) ร้านค้าปลีกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการร้านค้า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1,000 ราย 
  4) ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์
มาตรฐาน จํานวน 20 ร้านค้า 
  5) ร้านค้าปลีกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
และได้รับองค์ความรู้การบริหารจัดการร้านค้า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 5,000 ราย   
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ธุรกิจค้าปลีกได้รับการพัฒนาปรับการจัดร้านค้า 
และการบริหารจัดการร้านค้าปลีกสู่ Smart โชวห่วย
จํานวน 500 ราย 
- ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
ลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
4. ระยะเวลาดําเนินการ :  
   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
 

กิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษา 1,036 ราย บุคคลทั่วไป 296 ราย และลงพื้นที่ปรับ

ภาพลักษณ์ร้านค้าและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 2,634 ร้านค้า 

     4) สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่ เพื่อสนับสนุนให้ร้านค้าโชวห่วย สามารถให้บริการ

ส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery) แก่ผู้บริโภค โดยค้นหาร้านค้าโชวห่วยใกล้บ้าน รวมถึง

ร้านค้าที่มีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน ผ่าน 3 ช่องทาง คือ  

(1) เว็บไซต์ https://สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่.moc.go.th ของกระทรวง
พาณิชย์ 

(2) Line Chatbot ของ DGA (@dgachatbot)  
       (3) QR Code  

ขณะนี้ มีร้านค้าขึ้นบนแพลตฟอร์มแล้ว 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 37,887 
ร้านค้า และมีบริการส่ง 1,497 ร้านค้า 

5) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกให้สามารถแข่งขันได้  โดย
การวิเคราะห์ พัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกระดับท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการในด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
และตลาดการบริหารจัดการสินค้าคงคลังรวมถึงการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ โดยจัดกิจกรรม Kick off Semina ซึ่งเป็นการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
ระบบ Zoom  ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนําผู้ประกอบการศึกษาดูงาน และตรวจ
ประเมิน  พร้อมให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจ ณ  สถาน
ประกอบการ เพื่อศึกษาการบริหารจัดการและถ่ายทอดประสบการณ์การให้แก่ร้านค้าส่ง
ค้าปลีก ณ บริษัท ยงเฮ้าส์ จํากัด จ.กาญจนบุรี และ ร้าน CJ Supermarket สาขาบางกรวย-
ไทรน้อย จ.นนทบุรี มีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการค้าส่งค้าปลีก 
จํานวน 26 ราย      

6) เชื่อมโยงเครือข่ายร้านค้าส่ง-ร้านค้าปลีกในการส่งเสริมทําการตลาดร่วมกัน ดังนี้ 
- จัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาด ใน 2 จังหวัด คือ  อุดรธานี และเชียงใหม่   
- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงเครือข่าย ให้แก่

ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา 
แจ้งวัฒนะ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 103 ราย  

- จัดกิจกรรม“ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 
วันที่ 30 กันยายน 2563 มีร้านค้าเข้าร่วมกิจกรรม 5,484 ร้านค้า  

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ธุรกิจค้าปลีกได้รับการพัฒนาปรับการจัดร้านค้า และ
การบริหารจัดการร้านค้าปลีกสู่ Smart โชวห่วย จํานวน   
620 ราย 
- ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน 
ลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
- ผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้  
  1,808 ล้านบาท 
3. ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 269.27 
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5. กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก (โชวห่วย) ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 
- ผู้ประกอบการร้านค้าส่ง-ค้าปลีกรายเดิม 186 ราย 
และ รายใหม่ 20 ราย 
- นักศึกษาและบุคคลกรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าส่ง-
ค้าปลีก 
6. พื้นที่ดําเนินงาน : ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :– 
 
 
หมายเหตุ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกไทยเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภูมิภาค ได้ส่งคืนเงินงบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณจาก 
27,722,800 บาท คงเหลืองบประมาณ 24,722,800 บาท (ปรับลดไป 3,000,000 บาท) 

1.2 การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทาง
การค้าธุรกิจชุมชน  
1. วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ  
สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการฐานรากหรือรายย่อย และ 
Micro SME ทุกจังหวัด  
   2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการค้า ส่งเสริม
ธุรกิจภูมิปัญญาของชุมชน ยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้า/
บริการของผู้ประกอบการฐานรากหรือรายย่อย และ Micro 
SME โดยมีเครือข่ายธุรกิจ   MOC Biz Club เป็นพี่เลี้ยงที่
ปรึกษาทางธุรกิจ 
   3) เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้า/บริการ ขยาย
ตลาดให้ผู้ประกอบการฐานรากหรือรายย่อย และ Micro 
SME ได้มีการต่อยอดและขยายธุรกิจทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
2.งบประมาณ 
   3,600,000 บาท 
3.ตัวชี้วัด 200 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ผู้ประกอบการฐานรากหรือรายย่อยและ Micro SME 
ได้รับการส่งเสริมเพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างรายได้ และ
มีช่องทางการจําหน่ายสินค้า/บริการ จํานวน 200 ธุรกิจ 

1. ผลการดําเนินการ 
1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจชุมชน และสร้างโอกาสทางการค้า

และเพิ่มช่องทางการตลาดชุมชน โดยดําเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมธุรกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2563 ณ สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 ราย  พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสัมมนา
เชิ งป ฏิบั ติการ พลิก วิกฤต  COVID 19 โอกาสธุรกิจออนไลน์แบบ  New Normal  
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างองค์ความรู้การจําหน่ายสินค้าออนไลน์ รวม 135 ราย 
(52 จังหวัด) 

2) เชื่อมโยงการค้าขยายช่องทางการตลาดระดับภาคและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ
ส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายสินค้าและบริการโดยการขยายการตลาดให้กับผู้ประกอบการ
ฐานรากรายย่อย ได้มีการต่อยอดและขยายธุรกิจทั้งในหรือต่างประเทศ สร้างรายได้
เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ประกอบการฐานราก โดยจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องาน "MOC Biz Club Fair 
2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย จํานวน 2 ครั้ง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซาอุดรธานี จ .อุดรธานี และ ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ จ .นนทบุ รี  
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้า รวม 209 ธุรกิจ และจับคู่ทาง
ธุรกิจ 77 คู่ธุรกิจ     
 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :- 
 
 
 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
จํานวนเงิน  3,267,309  บาท 

2. ผลตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ผู้ประกอบการฐานรากหรือรายย่อย และ Micro SME 
ได้รับความรู้ในการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจ 
จํานวน 335 ราย  
- ผู้ประกอบการฐานรากหรือรายย่อยและ Micro SME 
ได้รับการส่งเสริมเพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างรายได้ 
และมีช่องทางการจําหน่ายสินค้า/บริการ จํานวน 209 
ธุรกิจ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- สร้างพันธมิตรทางการค้า จํานวน 77 คู่ธุรกิจ 
- สร้างรายได้ให้เศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 24 
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชนไม่น้อยกว่า 10.72 
ล้านบาท 
3. ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม 
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 104.50 
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- สร้างพันธมิตรทางการค้า ไม่น้อยกว่า 20 คู่ธุรกิจ 
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจชุมชนไม่น้อยกว่า 
10 ล้านบาท 
4. ระยะเวลาดําเนินการ: 
   ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
-  ผู้ประกอบการฐานรากหรือรายย่อย และ Micro SME 
-  สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club  
6. พื้นที่ดําเนินงาน: ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

หมายเหตุ : โครงการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจชุมชน ได้ส่งคืน
เงินงบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณจาก 7,200,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณ 3,600,000 บาท (ปรับลดไป 3,600,000 บาท) และปรับลดตัวชี้วัดลงจาก 3,300 ราย 
คงเหลือ 200 ราย (ปรับลดไป 3,100 ราย) ปรับลดมูลค่าทางเศรษฐกิจของการพัฒนาศักยภาพ
ทางการค้าธุรกิจชุมชนจาก 38 ล้านบาท เหลือ 10 ล้านบาท (ปรับลดไป 28 ล้านบาท)และ
ยกเลิกกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการระดับจังหวัด (เป้าหมาย 3,100)    
  
 
 

1.3 พัฒนาสินค้าชุมชนสู่ตลาดออนไลน์ Offline 
2 Online (B2C) 
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับ
ผู้ประกอบการไทยและให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อ
สินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนได้โดยสะดวก 
   2) เพื่อสร้างศักยภาพให้ร้านค้าชุมชนออนไลน์ 

3) เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.งบประมาณ 
   11,792,500 บาท 
3.ตัวชี้วัด 2,500 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ จํานวน 2,500 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ร้านค้าออนไลน์ที่สร้างให้กับผู้ประกอบการไทย 
1,000 ร้านค้า 
4. ระยะเวลาดําเนินการ: 
   ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 

1. ผลการดําเนินการ 
 - สร้างความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลักสูตร “เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าว

ไกลไปกับดิจิทัล” และเสวนาต้นแบบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ ให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน ณ จังหวัดพัทลุง สุโขทัย ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 
และพิจิตร มีผู้ได้รับความรู้ 3,266 ราย 

 - สร้างความตระหนักรู้ ให้แก่นักศึกษา ถึงโครงการพัฒนาสินค้าชุมชนออนไลน์ by 
DBD หลักสูตร “DBD Boost up Online” จํานวน 11 ครั้ง ณ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ 
ม.แม่โจ้ ม.กรุงเทพ ม.ร้อยเอ็ด ม.ศรีปทุม  ม.บูรพา ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ม.ราชภัฎกาญจนบุรี  
ม.หอการค้าไทย  ม. สงขลานครินทร์  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน 1,871 ราย  

- การส่ ง เส ริมการค้ าออนไลน์ เพื่ อช่ วย เหลื อผู้ ป ระกอบการขนาดเล็ ก -ย่อม 
ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ไม่สามารถจําหน่ายสินค้าผ่านหน้าร้านได้ตามปกติ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กําหนดจัดประชุมกับ
แพ ลตฟอ ร์มชั้ น นํ าขอ งป ระ เท ศ  ไ ด้ แ ก่  Thailandpostmart, Shopee, Lazada, 
JD Central, Jatujakmall, Cloudmall และ  The Hub Thailand โครงการ  Thai Fruits 
Golden Months : “ไทยช่วยไทย ชาวสวนอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ระยะเวลา 
1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 63  เพื่อส่งเสริมช่องทางออนไลน์สําหรับจําหน่ายสินค้าการเกษตร
เพื่อการส่งออก ผลไม้สดเกรดพรีเมี่ยมคุณภาพส่งออกที่หลายส่วนไม่สามารถส่งออกไป
ขายยังตลาดในต่างประเทศได้เต็มที่ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
จํานวนเงิน 10,947,765.75 บาท 

2. ผลตามตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

- ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ
ใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ จํานวน 2,515 ราย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

- ร้านค้าออนไลน์ที่สร้างให้กับผู้ประกอบการไทย 
1,010 ร้านค้า 

- สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 
- ผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

727 ล้านบาท 
 

3. ความก้าวหน้าการดําเนินการในภาพรวม 
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 100.60 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่ม OTOP กลุ่ม Organic กลุ่ม Halal กลุ่ม GI 

กลุ่ มสมาชิ ก  Biz Club ของกระทรวงพาณิ ช ย์  
กลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มยุวชนคนรุ่นใหม่ เป็นต้น 
6. พื้นที่ดําเนินงาน: ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

โครงการจากกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ส่งออก รวม 50 ราย 
ซึ่งขณะนี้มีจํานวนสินค้าขึ้นจําหน่ายแล้วกว่า 60 รายการ บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อีกทั้งยัง
ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคผลไม้เกรดส่งออกตาม
ฤดูกาล โดยได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในการจัดทําโปรโมชั่นลดราคา
สินค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นการซื้อขายและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้หลังได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผู้ประกอบการและร้านค้าเปิดร้านค้าบน
แพลตฟอร์ม ดังนี้  Shopee จํานวน 31 ร้านค้า JD Central  THAI FRUIT GOLDEN 
MONTH จํานวน  42 ร้านค้า 122 รายการ THAI PREMIUM ONE TAMBON ONE 
PRODUCT  จํานวน 86 ร้านค้า 560 รายการ LAZADA  จํานวน 10 ร้านค้า และ The 
Hub Thailand มีผู้ประกอบการผ่านคุณสมบัติ และลงทะเบียนเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม 
จํานวน 56 ราย เปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มแล้ว จํานวน 35 ร้านค้า 397 รายการ 

 - จัดกิจกรรม "Hook to Local หมัดเด็ด สู่ความสําเร็จด้านออนไลน์" จับมือ
พันธมิตรจาก 3 หน่วยงานสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทย ได้แก่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
โดยสร้างความรู้การตลาดออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ และแนะนําเทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ 
ก่อนถ่ายทอดไปยังเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายโดยมีเกษตรกรที่พร้อมเข้าร่วมโครงการแล้ว 
146 กลุ่ม ใน 62 จังหวัด นอกจากนี้ยังร่วมมือกับแพลตฟอร์ม e-Commerce มืออาชีพอย่าง 
Shopee และ Lazada สนับสนุนเครื่องมือการตลาดออนไลน์ สร้างร้านค้าให้เกษตรกร  
มีพื้นที่ขายของบนโลกออนไลน์ โดยในระยะที่ 2 การผลักดันเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางการค้า
ออนไลน์โดยร่วมมือกับ Shopee เพื่อใช้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) ภายใต้ชื่อ Shopee e-Learning ซึ่งเน้นการพัฒนา (1) กลุ่มเกษตรกรที่มี
ความพร้อมในการสร้างและการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์  จะใช้หลักสูตร “20 นาที 
พร้อมขาย” โดยให้เกษตรกรสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมีเกษตรกร
เรียนหลักสูตรดังกล่าว จํานวน 92 ราย และ (2) กลุ่มเกษตรกรที่ขาดความพร้อมในการ
สร้างและการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์  ดําเนินการโดยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ (Train the Trainers) ผ่านการเรียน
หลักสูตร “ผู้ฝึกสอนมือโปร” ซึ่งใช้ระยะเวลาการเรียน 7 วัน หลังจากเรียนจบก็จะลงพื้นที่
เพื่อช่วยให้คําแนะนําเกษตรกรในการสร้างร้านค้าออนไลน์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สภาเกษตรกร
แห่งชาติทั่วประเทศผ่านหลักสูตรดังกล่าว จํานวน 124 ราย 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

- พัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ Offline 2 Online (B2C) จัดทําแผนการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาสินค้าชุมชนออนไลน์ by DBD ให้แก่นิสิต/ นักศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 11 ครั้ง  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน 
1,871 ราย และบ่มเพาะความพร้อมการพัฒนาสินค้าชุมชน (Team Talent Incubators) 
จํานวน 10 ครั้ง มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการชุมชน และนิสิต/นักศึกษา  
ทั่วประเทศ เข้าร่วมจํานวน  1,033 ราย และมีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
ในการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ จํานวน 2,515 ราย สร้างร้านค้าออนไลน์และ
พัฒนาการตลาดออนไลน์จํานวน 1,010 ร้านค้า 
- ส่งเสริมช่องทางการตลาดในรูปแบบ Omni-Channel (ออนไลน์และออฟไลน์) โดย  
จัดงาน Thailand e-Commerce Hackathon 2020  ระหว่างวันที่ 21-23 ส .ค . 63  
ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 1,689 ราย   
 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข- 
 

ชื่อผู้ประสานข้อมูล ...นางณัฐนภัทร  ลิ้มสําราญ...กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร...โทร ...3323... e-mail…dbdpsd@gmail.com… 
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รายงานผลการดําเนินงานของโครงการภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ณ เดือนกันยายน 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกการค้นหาคู่ค้า
และเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ 
1. วัตถุประสงค์ 

1) พัฒนาแพลตฟอร์มฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่กรมส่งเสริม
และพัฒนาร่วมกับฐานข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียน
ของกรม ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลธุรกิจและแหล่ง
ค้นหาคู่ค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2) อํานวยความสะดวกการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
แ ล ะก าร เจ รจ าท าง ธุ รกิ จ ผ่ าน ช่ อ งท างก าร
ติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมองหา
โอกาสใหม่ๆ ผ่านความสัมพันธ์ทางห่วงโซ่อุปทาน  
(Supply Chain) ทุกที่ ทุกเวลา  

3) สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจที่สามารถ
สืบค้น เรียนรู้ การเริ่มต้นธุรกิจ นโยบายสนับสนุน
การประกอบธุรกิจ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ง่ายและภายในที่เดียว 
2.งบประมาณ 
   2,000,000 บาท 
3.ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ระบบข้อมูลการประกอบธุรกิจและการค้นหาคู่ค้า 
พันธมิตรธุรกิจ  จํานวน 1 ระบบ 
 

1. ผลการดําเนินการ 
   - วิเคราะห์และออกแบบระบบ การคน้หาคูค่้าทางธุรกิจบนแผนที่  (Business Matching 
on Geographic Map)  
   - จัดทําระบบต้นแบบ (Prototype) ตามที่ออกแบบไว้ประกอบด้วย ระบบการค้นหา
คู่ค้าทางธุรกิจบนแผนที่ (Business Matching on Geographic Map) 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานที่ออกแบบไว้โดยระบบต้องเชื่อมโยงข้อมูลระบบงาน  
ที่พัฒนากับฐานข้อมูลของกรมฯ และต้องแสดงผลการใช้งานบน Web Browser ใน
รูปแบบ Responsive Web Design บนอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ Computer PC Notebook 
Smartphone และ Tablet จัดเตรียมชุดข้อมูลและขั้นตอนการทดสอบระบบงาน  
ที่พัฒนา (Test Cases) และทดสอบระบบงานที่พัฒนาแบบ User Acceptance Test 
(UAT) กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) 
ทดสอบการเจาะระบบ  (Penetration Test) และทดสอบการสแกนหาช่องโห ว่ 
(Vulnerability Assessment)  
 - จัดทําวีดีโอพรีเซนเทชันแสดงขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ คู่มือการใช้งานระบบ 
คู่มือการบริหารจัดการระบบ และ Source Code ของระบบงานที่พัฒนา พร้อมอบรม
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และทักษะในการใช้งานระบบงานและการบริหารจัดการ ดูแลระบบ
ที่พัฒนา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  มีผู้เข้าร่วม 32 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 จํานวนเงิน 1,999,999 บาท 

2. ผลตามตัวชี้วัด 
    ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

 - ระบบข้อมูลการประกอบธุรกิจและการค้นหาคู่ค้า 
พันธมิตรธุรกิจ  จํานวน 1 ระบบ 
    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

- มีธุรกิจเข้ามาสืบค้น ค้นหาคู่ค้า และเชื่อมโยง
ธุรกิจผ่านระบบ 
3 . ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม 
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 100 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
   - มีธุรกิจเข้ามาสืบค้น ค้นหาคูค่้า และเชื่อมโยง
ธุรกิจผ่านระบบ 
4. ระยะเวลาดําเนินการ: 
ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบธุรกิจ ประชาชนที่สนใจการประกอบธุรกิจ 
และต้องการค้นหาการบริการ/ผลิตภัณฑ์ 
6. พื้นที่ดําเนินงาน: ส่วนกลาง  

2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :- 
 
หมายเหตุ : โครงการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกการค้นหาคู่ค้าและเชื่อมโยงพันธมิตร
ธุรกิจได้ส่งคืนเงินงบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่องการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณจาก 2,395,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณ 2,000,000 บาท (ปรับลดไป 395,000 บาท) 

1.2 จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
แนวทาง การบริหารจัดการ การจัดทําแผนการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานที่
อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ( Critical Information 
Infrastructure: CII ) 

2) เพื่อให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้มีความทันสมัย 
มีความ มั่นคงปลอดภัย  เพื่ อ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013, มาตรฐานการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) 

3 ) เพื่ อ ศึ กษ า วิ เค ราะ ห์ ระบบ เทค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. ผลการดําเนินการ 
- จัดทําแผนการดําเนินงานตามโครงการ การให้คําปรึกษาแนะนํากรม ร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ทบทวนแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทบทวนแนวนโยบายแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
จัดทําแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของกรมและเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินการในการจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2564 – 2569 (DBD IT Roadmap 2021 – 
2026) โดยใช้กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร ประกอบด้วย  
  1) ศึกษานโยบาย, ยุทธศาสตร์, แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามจําเป็น 
  2) ศึกษาวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบงานสารสนเทศ ระบบ
ฐานข้อมูล รวมทั้งการใช้งานในระบบเทคโนโลยสารสนเทศของกรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกรมกับหน่วยงานภายนอก และระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศที่กรมใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  3) จัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 
2564 -2569 
  4) จัดทํากรอบแผนงานโครงการและงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ 2564 -2569 ภายใต้แผนที่นําทาง พร้อมรายละเอียดโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศปี 2565 
 
 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 1,654,525  บาท 
2. ผลตามตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

- รายงานผลการดําเนินงานการให้คําปรึกษาแนะ และ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จเดือนธันวาคม 2563) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้ามีความมั่นคงปลอดภัยและทันต่อเทคโนโลยี   
ที่เปลี่ยนแปลง 

- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้ 

3. ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ)  50 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

2. งบประมาณ
    2,000,000 บาท 
3. ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- รายงานผลการดําเนินงานการให้คําปรึกษาแนะ และ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 1 เรื่อง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ามีความมั่นคงปลอดภัยและทันต่อเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง 

- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้ 

4. ระยะเวลาดําเนินการ :  
   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ 
   หน่วยงานในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
6. พื้นที่ดําเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :– 

1.3 การพัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com
1. วัตถุประสงค์ 
  1) อํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจในการ  
ขอเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบ  
e-Commerce ของประเทศ 
  2) ปรับปรุงรูปแบบการแสดงเครื่องหมายรับรอง  
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1. ผลการดําเนินการ 
    - ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัย 
และการใช้งานของระบบ Trustmarkthai.com ประกอบด้วย Work flow, Use Case 
Diagram , ER-Diagram และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    - พัฒนาและติดตั้งระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com การออกเครื่องหมาย 
DBD Registered และเครื่องหมาย DBD Verified โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระบบค้นหา (Search) ตามชื่อเว็บไซต์ ประเภทเครื่องหมาย ตามพื้นที่ หมวดหมู่
เว็บไซต์ วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 2,384,966 บาท 
2. ผลตามตัวชี้วัด 

-  พัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com
เพื่อใช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเครื่องหมายรับรอง  
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ระบบ 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

  3) ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาหรือยกระดับ
การทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  4) กรมฯ ได้รับความสะดวกในการกํากับดูแล  
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. งบประมาณ 
    2,384,965.80 บาท 
3. ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
-  พัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com
เพื่อใช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเครื่องหมาย
รับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จํานวน 1 ระบบ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- มีระบบที่ตอบสนองความต้องการใช้งานของ  
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มี รูปแบบการแสดงเค รื่องหมายฯ รองรับกับ
รูปแบบการค้าสมัยใหม่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับร้านค้าออนไลน์ได้มากขึ้น 
4. ระยะเวลาดําเนินการ :  
   พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้ ป ระกอบการ ที่ ได้ รับ เค รื่อ งหมายรับ รอง  
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

- ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ 
6. พื้นที่ดําเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) ระบบการค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบแผนที่ โดยค้นหาตามประเภท
เครื่องหมาย 

3) ระบบองค์ความรู้ (Knowledge) เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ 
ระเบียบ-กฎหมาย หลักเกณฑ์การขอเครื่องหมาย เป็นต้น 

4) ระบบร้องเรียน (Complain) สามารถระบุ ข้อมูลผู้ ร้องเรียน ประเภทการ
ร้องเรียน รายละเอียดต่างๆ 

5) ระบบข่าว/กิจกรรม  
6) ระบบจดหมายข่าว เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

- พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) ดังนี้ ระบบการขอเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) ระบบการขอเครื่องหมายรับรองความ
น่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verfied) 3 ระดับ ได้แก่ Silver 
Gold และ Platinum เพื่อใช้รับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย มี API รองรับการเชื่อมต่อ
แพลตฟอร์มอื่นๆ และเชื่อมโยงข้อมูลกับทะเบียนพาณิชย์ของกรม ระบบรายงานสําหรับ 
เจ้าหน้าที่สามารถออกรายงานและส่งออกในรูปแบบ Html, Excel, Pdf โดยสามารถ
เลือกตามช่วงเวลาได้  

 - จัดอบรมให้กับบุคลากรของกรม และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ และ
การบริหารจัดการดูแลระบบ เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 30 ราย 
 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :– 
 
หมายเหตุ : โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com ได้ส่งคืนเงิน
งบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณจาก 3,165,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณ 2,384,965.80 บาท (ปรับลดไป 780,034.20 บาท) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- มีระบบที่ตอบสนองความต้องการใช้งานของ  

ผู้ ป ระกอบ ธุรกิ จพ าณิ ช ย์ อิ เล็ กท รอนิ กส์ อ ย่ าง  
มีประสิทธิภาพ 

- มี รูปแบบการแสดงเค รื่องหมายฯ รองรับกับ
รูปแบบการค้าสมัยใหม่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับร้านค้าออนไลน์ได้มากขึ้น 
3. ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ)  100 

ชื่อผู้ประสานข้อมูล ...นางณัฐนภัทร  ลิ้มสําราญ...กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร...โทร ...3323... e-mail…dbdpsd@gmail.com… 
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รายงานผลการดําเนินงานของโครงการภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ณ เดือนกันยายน 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1 พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกการค้นหาคู่ค้า
และเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ 
1. วัตถุประสงค์ 

1) พัฒนาแพลตฟอร์มฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ 
ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่กรมส่งเสริม
และพัฒนาร่วมกับฐานข้อมูลนิติบุคคลจดทะเบียน
ของกรม ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลธุรกิจและแหล่ง
ค้นหาคู่ค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2) อํานวยความสะดวกการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
แ ล ะก าร เจ รจ าท าง ธุ รกิ จ ผ่ าน ช่ อ งท างก าร
ติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมองหา
โอกาสใหม่ๆ ผ่านความสัมพันธ์ทางห่วงโซ่อุปทาน  
(Supply Chain) ทุกที่ ทุกเวลา  

3) สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจที่สามารถ
สืบค้น เรียนรู้ การเริ่มต้นธุรกิจ นโยบายสนับสนุน
การประกอบธุรกิจ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ได้ง่ายและภายในที่เดียว 
2.งบประมาณ 
   2,000,000 บาท 
3.ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ระบบข้อมูลการประกอบธุรกิจและการค้นหาคู่ค้า 
พันธมิตรธุรกิจ  จํานวน 1 ระบบ 
 

1. ผลการดําเนินการ 
   - วิเคราะห์และออกแบบระบบ การคน้หาคูค่้าทางธุรกิจบนแผนที่  (Business Matching 
on Geographic Map)  
   - จัดทําระบบต้นแบบ (Prototype) ตามที่ออกแบบไว้ประกอบด้วย ระบบการค้นหา
คู่ค้าทางธุรกิจบนแผนที่ (Business Matching on Geographic Map) 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานที่ออกแบบไว้โดยระบบต้องเชื่อมโยงข้อมูลระบบงาน  
ที่พัฒนากับฐานข้อมูลของกรมฯ และต้องแสดงผลการใช้งานบน Web Browser ใน
รูปแบบ Responsive Web Design บนอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ Computer PC Notebook 
Smartphone และ Tablet จัดเตรียมชุดข้อมูลและขั้นตอนการทดสอบระบบงาน  
ที่พัฒนา (Test Cases) และทดสอบระบบงานที่พัฒนาแบบ User Acceptance Test 
(UAT) กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) 
ทดสอบการเจาะระบบ  (Penetration Test) และทดสอบการสแกนหาช่องโห ว่ 
(Vulnerability Assessment)  
 - จัดทําวีดีโอพรีเซนเทชันแสดงขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ คู่มือการใช้งานระบบ 
คู่มือการบริหารจัดการระบบ และ Source Code ของระบบงานที่พัฒนา พร้อมอบรม
เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และทักษะในการใช้งานระบบงานและการบริหารจัดการ ดูแลระบบ
ที่พัฒนา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  มีผู้เข้าร่วม 32 ราย 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 จํานวนเงิน 1,999,999 บาท 

2. ผลตามตัวชี้วัด 
    ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

 - ระบบข้อมูลการประกอบธุรกิจและการค้นหาคู่ค้า 
พันธมิตรธุรกิจ  จํานวน 1 ระบบ 
    ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

- มีธุรกิจเข้ามาสืบค้น ค้นหาคู่ค้า และเชื่อมโยง
ธุรกิจผ่านระบบ 
3 . ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม 
โดยประมาณการ (ร้อยละ) 100 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
   - มีธุรกิจเข้ามาสืบค้น ค้นหาคูค่้า และเชื่อมโยง
ธุรกิจผ่านระบบ 
4. ระยะเวลาดําเนินการ: 
ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบธุรกิจ ประชาชนที่สนใจการประกอบธุรกิจ 
และต้องการค้นหาการบริการ/ผลิตภัณฑ์ 
6. พื้นที่ดําเนินงาน: ส่วนกลาง  

2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :- 
 
หมายเหตุ : โครงการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกการค้นหาคู่ค้าและเชื่อมโยงพันธมิตร
ธุรกิจได้ส่งคืนเงินงบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่องการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณจาก 2,395,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณ 2,000,000 บาท (ปรับลดไป 395,000 บาท) 

1.2 จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้คําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะ
แนวทาง การบริหารจัดการ การจัดทําแผนการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานที่
อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ( Critical Information 
Infrastructure: CII ) 

2) เพื่อให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้มีความทันสมัย 
มีความ มั่นคงปลอดภัย  เพื่ อ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013, มาตรฐานการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) 

3 ) เพื่ อ ศึ กษ า วิ เค ราะ ห์ ระบบ เทค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1. ผลการดําเนินการ 
- จัดทําแผนการดําเนินงานตามโครงการ การให้คําปรึกษาแนะนํากรม ร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน ทบทวนแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติ ในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทบทวนแนวนโยบายแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
จัดทําแนวทางปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของกรมและเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
- จัดทํารายงานผลการดําเนินการในการจัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2564 – 2569 (DBD IT Roadmap 2021 – 
2026) โดยใช้กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร ประกอบด้วย  
  1) ศึกษานโยบาย, ยุทธศาสตร์, แผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามจําเป็น 
  2) ศึกษาวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบงานสารสนเทศ ระบบ
ฐานข้อมูล รวมทั้งการใช้งานในระบบเทคโนโลยสารสนเทศของกรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกรมกับหน่วยงานภายนอก และระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศที่กรมใช้อยู่ในปัจจุบัน 
  3) จัดทําแผนที่นําทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 
2564 -2569 
  4) จัดทํากรอบแผนงานโครงการและงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี
งบประมาณ 2564 -2569 ภายใต้แผนที่นําทาง พร้อมรายละเอียดโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศปี 2565 
 
 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 1,654,525  บาท 
2. ผลตามตัวชี้วัด 
   ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

- รายงานผลการดําเนินงานการให้คําปรึกษาแนะ และ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จเดือนธันวาคม 2563) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้ามีความมั่นคงปลอดภัยและทันต่อเทคโนโลยี   
ที่เปลี่ยนแปลง 

- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้ 

3. ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ)  50 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

2. งบประมาณ
    2,000,000 บาท 
3. ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- รายงานผลการดําเนินงานการให้คําปรึกษาแนะ และ

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 1 เรื่อง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ามีความมั่นคงปลอดภัยและทันต่อเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง 

- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้ 

4. ระยะเวลาดําเนินการ :  
   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และ 
   หน่วยงานในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
6. พื้นที่ดําเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :– 

1.3 การพัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com
1. วัตถุประสงค์ 
  1) อํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจในการ  
ขอเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบ  
e-Commerce ของประเทศ 
  2) ปรับปรุงรูปแบบการแสดงเครื่องหมายรับรอง  
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1. ผลการดําเนินการ 
    - ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัย 
และการใช้งานของระบบ Trustmarkthai.com ประกอบด้วย Work flow, Use Case 
Diagram , ER-Diagram และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    - พัฒนาและติดตั้งระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com การออกเครื่องหมาย 
DBD Registered และเครื่องหมาย DBD Verified โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ระบบค้นหา (Search) ตามชื่อเว็บไซต์ ประเภทเครื่องหมาย ตามพื้นที่ หมวดหมู่
เว็บไซต์ วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ 

 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   จํานวนเงิน 2,384,966 บาท 
2. ผลตามตัวชี้วัด 

-  พัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com
เพื่อใช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเครื่องหมายรับรอง  
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ระบบ 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

  3) ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาหรือยกระดับ
การทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  4) กรมฯ ได้รับความสะดวกในการกํากับดูแล  
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. งบประมาณ 
    2,384,965.80 บาท 
3. ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
-  พัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com
เพื่อใช้ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเครื่องหมาย
รับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
จํานวน 1 ระบบ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- มีระบบที่ตอบสนองความต้องการใช้งานของ  
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มี รูปแบบการแสดงเค รื่องหมายฯ รองรับกับ
รูปแบบการค้าสมัยใหม่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับร้านค้าออนไลน์ได้มากขึ้น 
4. ระยะเวลาดําเนินการ :  
   พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้ ป ระกอบการ ที่ ได้ รับ เค รื่อ งหมายรับ รอง  
ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

- ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ 
6. พื้นที่ดําเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) ระบบการค้นหาเครื่องหมายการค้าแบบแผนที่ โดยค้นหาตามประเภท
เครื่องหมาย 

3) ระบบองค์ความรู้ (Knowledge) เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ 
ระเบียบ-กฎหมาย หลักเกณฑ์การขอเครื่องหมาย เป็นต้น 

4) ระบบร้องเรียน (Complain) สามารถระบุ ข้อมูลผู้ ร้องเรียน ประเภทการ
ร้องเรียน รายละเอียดต่างๆ 

5) ระบบข่าว/กิจกรรม  
6) ระบบจดหมายข่าว เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

- พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) ดังนี้ ระบบการขอเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered) ระบบการขอเครื่องหมายรับรองความ
น่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verfied) 3 ระดับ ได้แก่ Silver 
Gold และ Platinum เพื่อใช้รับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย มี API รองรับการเชื่อมต่อ
แพลตฟอร์มอื่นๆ และเชื่อมโยงข้อมูลกับทะเบียนพาณิชย์ของกรม ระบบรายงานสําหรับ 
เจ้าหน้าที่สามารถออกรายงานและส่งออกในรูปแบบ Html, Excel, Pdf โดยสามารถ
เลือกตามช่วงเวลาได้  

 - จัดอบรมให้กับบุคลากรของกรม และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ และ
การบริหารจัดการดูแลระบบ เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมจํานวน 30 ราย 
 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :– 
 
หมายเหตุ : โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com ได้ส่งคืนเงิน
งบประมาณตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับลดงบประมาณจาก 3,165,000 บาท คงเหลือ
งบประมาณ 2,384,965.80 บาท (ปรับลดไป 780,034.20 บาท) 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- มีระบบที่ตอบสนองความต้องการใช้งานของ  

ผู้ ป ระกอบ ธุรกิ จพ าณิ ช ย์ อิ เล็ กท รอนิ กส์ อ ย่ าง  
มีประสิทธิภาพ 

- มี รูปแบบการแสดงเค รื่องหมายฯ รองรับกับ
รูปแบบการค้าสมัยใหม่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้กับร้านค้าออนไลน์ได้มากขึ้น 
3. ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม
โดยประมาณการ (ร้อยละ)  100 

ชื่อผู้ประสานข้อมูล ...นางณัฐนภัทร  ลิ้มสําราญ...กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร...โทร ...3323... e-mail…dbdpsd@gmail.com… 
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รายงานผลการดําเนินงานของโครงการภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ณ เดือนกันยายน 2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  

สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ 
1.1 พัฒนาปรับปรุ งชุ ดรหั สรายการทางบัญชี 
(Taxonomy : TFRS9) รองรับระบบรับงบการเงินผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 
1. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่ อให้ มี ชุ ดรหั สรายการทางบัญชี  (Taxonomy) 
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ที่ มีผลบั งคับใช้ ใน
ปัจจุบัน 
 2) เพื่อให้มีฐานข้อมูลทางการเงินของประเทศสามารถ
นําไปใช้วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการกําหนด
นโยบายและทิศทางพัฒนาให้กับธุรกิจ 
2.งบประมาณ 
   15,515,000 บาท 
3.ตัวชี้วัด 1 ระบบ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 
จํานวน 1 ระบบ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ระบบงานรองรับการนําส่งงบการเงินของนิติบุคคล
ของบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจํากัด นิติบุคคล
ต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไทย และกิจการ
ร่วมค้า และสามารถให้บริการเผยแพร่ข้อมูลรายงาน
ทางการเงินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
4. ระยะเวลาดําเนินการ: 
    ตุลาคม 2562– กันยายน 2563 
 

1. ผลการดําเนินการ 
1) พัฒนาปรับปรุงชุดรหัสรายการทาง (Taxonomy : TFRS 9) ให้ เป็น รูปแบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Excel, XBRL) รวมถึงการทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลงบการเงิน และแสดงผลการตรวจสอบให้เป็นรายงานงบการเงิน  

2) ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบ เช่น ระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(DBD e-Filing) รายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทาง Web Service และระบบงานถ่ายโอนข้อมูล  

3) ติดตั้งชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟแวร์พร้อมส่งมอบลิขสิทธิ์ซอฟแวร์
ตลอดจนการกําหนดค่าการเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรม 

4) ดําเนินงานจัดทําเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
พัฒนาระบบงานที่ออกแบบไว้ โดยมีเงื่อนไขอย่างน้อย  

    (1) พัฒนาด้วยภาษา JAVA  
    (2) การพัฒนาระบบต้องพัฒนาตามหลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

และข้อมูล (Secured Software Development) พร้อมกับทดสอบระบบงานที่พัฒนา
แบบ Unit Test และ System Integration Test (SIT) จัดเตรียมชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบ
และขั้นตอนการทดสอบระบบงานที่พัฒนา (Test Cases and Test Procedures) และ
ทดสอบระบบงานที่พัฒนาแบบ User Acceptance Test (UAT) กับเจ้าหน้าที่ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
จํานวนเงิน  14,715,500 บาท 

2. ผลตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 
จํานวน 1 ระบบ 
3. ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม 
โดยประมาณการ (ร้อยละ)  100 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
    นิติบุคคล หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงาน 

 ภาครัฐ 
6. พื้นที่ดําเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข:- 
 

1.2 พัฒนาการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่
หน่วยงานภาครัฐเพื่อเข้าสู่ Digital Service  
1. วัตถุประสงค์ 
  1) เพิ่มช่องทางและอํานวยความสะดวกแก่หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขอรับบริการหนังสือรับรอง และ
รายการทางทะเบี ยนนิ ติ บุ คคล ทั นสมั ยต่ อการ
เปลี่ยนแปลงการให้บริการเพื่อสอดคล้องการให้บริการ
แบบรัฐบาลดิจิทัล                             
   2) ลดเวลา  ลดขั้นตอนการพิมพ์เอกสารและรับรองการ
ลงลายมือชื่อ เพื่อให้สะดวกรวดเร็วและทันต่อการนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ  
  3) ลดภาระค่าใช้จ่ายและจํานวนกระดาษในการ
พิมพ์เอกสาร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดการใช้
กระดาษ (Paperless) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
เศรษฐกิจ 
2.งบประมาณ 
   3,535,000 บาท 
3.ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- มีระบบเพื่อรองรับการให้บริการ 1 ระบบ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มมากขึ้น 
4. ระยะเวลาดําเนินการ: 
มกราคม – กันยายน 2563 

1. ผลการดําเนินการ 
   - ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่
หน่วยงานภาครัฐเพื่อเข้าสู่ Digital Service ให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่หน่วยงานภาครัฐ  เพื่อเข้าสู่ Digital 
Service โดยมีรายละเอียดการจัดทําระบบต้นแบบ (Prototype) ที่ ได้ออกแบบไว้ 
ประกอบด้วย  

  1) ระบบบ ริการข้อมูล อิ เล็กทรอนิกส์แก่หน่ วยงานภาค รัฐ  ใน รูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  

2) ระบบขอรับบริการระงับ/ยกเลิกการจดทะเบียนเสร็จการชําระ และระงับการ
ขีดชื่อออกจากทะเบียน   

3) ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานหน่วยงานภาครัฐ 
- พัฒนาระบบงานที่ออกแบบไว้ ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เสมือน (VM) โอนย้ายฐานข้อมูล (Migrate) จากระบบงานออกหนังสือรับรองรับรอง
สําเนาเอกสาร (ราชการ) เดิมไปยังฐานข้อมูลระบบงานที่พัฒนาใหม่ (Database ในเครื่อง 
Exadata X6-2) ทดสอบระบบงานที่พัฒนาแบบ Unit Test และ System Integration 
Test (SIT) จัดเตรียมชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบและขั้นตอนการทดสอบระบบงานที่พัฒนา 
(Test Cases and Test Procedures) และทดสอบระบบงานที่ พัฒนาแบบ  User 
Acceptance Test (UAT) กับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง  

 - ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาสําหรับใช้งานจริงในชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรม
ตามที่กรมกําหนด โดยจัดทําเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (VM) สําหรับใช้งานจริง 
(Production) เชื่อมโยงฐานข้อมูล (Synchronize) ที่เกี่ยวข้องในโครงการให้ตรงกัน
ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) กับศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง (DR - Site) จัดทําคู่มือ
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User)  และลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์
ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Management System) 
Source Code ระบบงานที่พัฒนา Token พร้อม CA Certificate ไม่น้อยกว่า 30 ผู้ใช้ 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
จํานวนเงิน 3,302,200 บาท 

2. ผลตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- มีระบบเพื่อรองรับการให้บริการ 1 ระบบ 
3. ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม 
โดยประมาณการ (ร้อยละ)  100 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรรัฐ ที่มีหน้าที่ใน

การรับแจ้ง อนุญาต ตรวจสอบ ตรวจค้นข้อมูลนิติ
บุคคล และการดําเนินคดีตามกฎหมาย 
6. พื้นที่ดําเนินงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ระยะเวลาการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี  
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและผู้ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 9-10 

กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วม 29 ราย จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
   1) หลักสูตรให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ (สําหรับ

หน่วยงานภาครัฐ)  
   2) หลักสูตรให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ (สําหรับ

เจ้าหน้าที่) ซึ่งประกอบด้วย 4 ระบบ ดังนี้  
       (1) ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐในรูปแบบไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  
       (2) ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ (กรมบังคับคดี)  
       (3) ระบบขอรับบริการระงับ/ยกเลิกการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี และ

ระงับการขีดชื่อออกจากทะเบียน  
       (4) ระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานหน่วยงานภาครัฐ  

 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :- 
 

1.3 ปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคลเพื่อรองรับ
การพัฒนาธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New 
Economy) 
1. วัตถุประสงค์ 
   1) เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางธุรกิจที่มีการ   
จัดกลุ่มทางธุรกิจที่มีความถูกต้อง เป็นมาตรฐานสากล 
ครอบคลุมประเภทของธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับประเภทธุรกิจ
ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกรมฯ ในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ 
   2) เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจที่มีการกําหนดรหัส
ธุรกิจที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 

1. ผลการดําเนินการ 
- วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทําตารางเปรียบเทียบ (Mapping Table) สําหรับการ
ปรับปรุงรหัสธุรกิจ พร้อมทั้งพัฒนาระบบให้คําแนะนําด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อ
สนับสนุนการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ให้สามารถสืบค้นและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง 
 - ดําเนินการปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดหลักฐานการจัดทําระบบ
ต้นแบบ (Prototype) ตามที่ออกแบบไว้ ประกอบด้วย    

1) การปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคลในฐานข้อมูลของกรม เพื่อรองรับการพัฒนา
ธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)  

2) พัฒนาระบบให้คําแนะนําด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนการจัดประเภท
ธุรกิจของนิติบุคคล ดังนี้  

(1) สําหรับเจ้าหน้าที่  
(2) สําหรับประชาชน  

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
จํานวนเงิน 3,961,140  บาท 

2. ผลตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- รหัสธุรกิจ TSIC ใหม่สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียน 
และนําส่งงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1 ระบบ 
3. ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม 
โดยประมาณการ (ร้อยละ)  100 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

สามารถสนับสนุนการดําเนินการทางธุรกิจ การตัดสินใจ
นโยบาย และการดําเนินการต่างๆของทั้งผู้บริหารจาก
ภาครัฐ ผู้ ประกอบการ และประชาชนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และมีความครบถ้วน ถูกต้อง 
2.งบประมาณ 
   3,980,000 บาท 
3.ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- รหัสธุรกิจ TSIC ใหม่สําหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียน
และนําส่งงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
1 ระบบ 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- สามารถจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลในการวิเคราะห์
ข้อมูลธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกําหนด
นโยบายและการประกอบธุรกิจมากขึ้น 
4. ระยะเวลาดําเนินการ: 
    ธันวาคม 2562– กันยายน 2563 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
    ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักศึกษา ผู้บ ริหาร
ภาครัฐ และประชาชนทั่วไปที่สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานสากล 
6. พื้นที่ดําเนินงาน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(3) ให้บริการผ่าน Web APIs  
(4) ระบบรายงานและสถิติ 

- ติดตั้งชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (License) และอุปกรณ์ 
สลับสัญญาณความเร็วสูง ณ ห้อง Data Center ชั้น 5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนา
และปรับปรุงระบบงานที่ออกแบบไว้ จัดทําเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) สําหรับการ
ทดสอบระบบงานที่พัฒนาและติดตั้งระบบงานที่พัฒนาในเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่
จัดทําขึ้น ทดสอบระบบงานที่พัฒนาแบบ Unit Test และ System Integration Test 
(SIT) จัดเตรียมชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบและขั้นตอนการทดสอบระบบงานที่พัฒนา (Test 
Cases and Test Procedures) และทดสอบระบบงานที่พัฒนาแบบ User Acceptance 
Test (UAT) กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งระบบงานที่พัฒนาสําหรับใช้งาน
จริงในชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จัดจ้างในโครงการ โดยจัดทําเครื่องคอมพิวเตอร์  
แ ม่ ข่ าย เส มื อน  (VM) สํ าห รับ ใช้ งาน จ ริง  (Production) ทดสอบประสิ ท ธิภ าพ 
(Performance Test) ทดสอบการเจาะระบบ (Penetration Test) และทดสอบการ
สแกนหาช่องโหว่ (Vulnerability Assessment) ปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคลเพื่อ
รองรับการพัฒนาธุรกิจไทยสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ตามแนวทางที่กรม
กําหนด  รวมทั้งปรับปรุงระบบอื่นที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่กรมกําหนด  
- จัดทําคู่มือการใช้งานระบบงานที่พัฒนา คู่มือการบริหารจัดการชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายและอุปกรณ์สลับสัญญาณความเร็วสูง คู่มือการบริหารจัดการระบบงานที่พัฒนา 
เอกสารการออกแบบระบบ (Software High-Level Design) เอกสารรายละเอียดการ
ออกแบบระบบ (Software Detailed Specification) และ Source Code ระบบงาน  
ที่พัฒนา 
- จัดอบรมการใช้งานระบบที่ปรับปรุงรหัสธุรกิจ TSIC ใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแล
ระบบของกรม เมื่อวันที่ 8 -10 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วม 32 ราย  

 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :- 
 

ชื่อผู้ประสานข้อมูล ...นางณัฐนภัทร  ลิ้มสําราญ...กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร...โทร ...3323... e-mail…dbdpsd@gmail.com… 
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รายงานผลการดําเนินงานของโครงการภายใต้แผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ณ เดือนกันยายน 2563 

แผนงาน : พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

ผลผลิตธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพเข้มแข็ง แข่งขันได้ 
1.1 ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ .ศ . 2542เพื่อกําหนด
ประเภทธุรกิจที่กฎหมายกํากับให้ทันสมัย และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ค้าการลงทุนของประเทศ 
1. วัตถุประสงค์ 
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประเภทธุรกิจตามบัญชี
ท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก
ของธุรกิจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้ง
ผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบรวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคจากการให้คนต่างชาติเข้ามา
ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  ตลอดจนศักยภาพ
แ ล ะ ขี ด ค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ผู้ประกอบการไทย  และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการกําหนดประเภทธุรกิจ ที่กฎหมายกํากับ
สํ าห รับการประกอบ ธุรกิจของคนต่างด้าวใน
ประเทศไทยให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับ
สภาวการณ์ค้าการลงทุนของประเทศ  
2.งบประมาณ 
   2,902,000 บาท 
3.ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับ
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย จํานวน 1 เรื่อง (10 รายการธุรกิจ) 

1. ผลการดําเนินการ 
- จัดทํารายงานเบื้องต้น (Inception Report) ประกอบด้วย  

1) กรอบแนวคิด แผนงานและวิธีดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน  
2) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเป้าหมายเกี่ยวกับสภาพการประกอบธุรกิจ แนวโน้ม

ธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และผลดีผลเสีย (ไม่น้อยกว่า 10 รายการธุรกิจ)  
3) รายละเอียดข้อเสนอการได้มาซึ่งข้อมูลของธุรกิจเป้าหมาย โดยวิธีการรวบรวมข้อมูล 

วิธีการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิธีรับฟังความคิดเห็นในลักษณะ 
Focus Group  
- รายงานผลการศึกษาในแต่ละประเภทธุรกิจตามที่กําหนด ประกอบด้วย  

1) รายละเอียดขอบเขตของธุรกิจเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับรหัสการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (Thailand Standard Industrial Classification : TSIC) 
และอ้างอิง เชื่อมโยงกับรหัสธุรกิจบริการ (Central Product Classification : CPC) ของ 
United Nations Statistics Division โดยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการประกอบธุรกิจ 
ได้แก่ จํานวนผู้ประกอบธุรกิจ  โครงสร้างทางธุรกิจ แนวโน้มทิศทางการขยายตัวของธุรกิจ 
นโยบายของรัฐบาลกฎหมายที่ใช้กํากับธุรกิจ  

2) รายละเอียดจุดแข็งจุดอ่อนในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ความพร้อม
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในด้านต่างๆ รวมทั้งผลดี ผลเสียของการเข้ามา
ประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ  
 - รายงานความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และสรุปผลจากการจัดประชุม 
Focus group จากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย  
 
 
 
 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
จํานวนเงิน  2,475,000  บาท 

2. ผลตามตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
- ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับ
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย จํานวน 1 เรื่อง  
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณากําหนดประเภท
ธุรกิจที่กฎหมายกํากับสําหรับการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวในประเทศไทยให้มีความทันสมัย และเหมาะสม
กับสภาวการณ์ค้าการลงทุน 
3 . ความก้าวหน้ าการดําเนินการในภาพรวม 
โดยประมาณการ (ร้อยละ)  100 
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สาระสําคัญ 
ความก้าวหน้าการดําเนินการ 

(สรุปสั้นๆ กระชับ) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
- ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายในการพิ จารณากําหนด
ประเภทธุรกิจที่กฎหมายกํากับสําหรับการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยให้มีความทันสมัย 
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ค้าการลงทุน 
4. ระยะเวลาดําเนินการ: 
    ปีงบประมาณ 2563 (ระยะเวลา 7 เดือน) 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
    ธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เป้าหมายจํานวน  
10 รายการธุรกิจ โดยดําเนินการ ณ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และเก็บข้อมูลในพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย 

6. พื้นที่ดําเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 
 
2. ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข :- 
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