
เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ภายใตแ้ผนงบประมาณเชงิยทุธศาสตรก์ระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ณ เดือนตุลาคม 2563 – กนัยายน 2564 
แผนงานบรูณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ชื่อโครงการ :  1. โครงการพัฒนาวิสาหกิจสูค่วามเป็นมืออาชีพ  
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
โครงการผูป้ระกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนด้วยกฎหมาย
หลักประกนัทางธุรกิจ 
วัตถุประสงค ์:  
1) ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ผู้บังคับหลักประกัน และประชาชน
ทั่วไป เข้าถึง รับรู้ และเข้าใจการใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันทางธุรกิจอย่างทั่วถึงทุกที่ ทุกเวลา และเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนเพิ่มมากขึ้น 
2) ผู้ประกอบธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้หลักประกันทางธุรกิจ
เพิ่มสภาพคล่องและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ มีความเข้มแข็ง และ
แข่งขันได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3) ธุรกิจที่ใช้หลักธรรมาภิบาลด าเนินกิจการจะได้รับความน่าเชื่อถือ
จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้
เสีย และประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพิ่มสูงขึ้น สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ประกอบการ SME ได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
งบประมาณ :  1,115,400 บาท 
ตัวชี้วดั :  
- ผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจ 1,610 ราย 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
• ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนด้วยกฎหมายหลักประกัน 

ทางธุรกิจ 
1) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับ

ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน ผู้รับหลักประกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
ทั่วไป ดังนี้ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เริ่มธุรกิจฟู้ดทรัคอย่างไรให้ส าเร็จ
และกิจกรรมเข้ าถึ งแหล่ งทุนด้ วยกฎหมายหลักประกันทางธุ รกิจ                   
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ จ านวน 112  ราย 

- จัดกิจกรรมการแสดงสินค้า Food Truck Mart ณ ตลาดนัด
สวัสดิการกระทรวงพาณิชย ์มีผู้ร่วมกิจกรรมและผู้เข้าชมงาน จ านวน 798 ราย 

- จัดสัมมนา "การเข้าถึงสินเชื่อ SME ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ"      
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน  62 ราย 

- จัดสัมมนา "กลยุทธ์ในการพิจารณาทรัพย์หลักประกันและ    
การบังคับหลักประกัน" ให้แก่ผู้ รับหลักประกันและผู้บังคับหลักประกัน       
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 105 ราย  

2) สร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลในระบบเศรษฐกิจ โดยตรวจประเมิน
ธุรกิจตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล      
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 63 ราย      
ตรวจคุณสมบัติขั้นต้นจ านวน 63 ราย ผ่านคุณสมบัติขั้นต้ น 47 ราย     
ตรวจประเมินธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 45 ราย ประชุมคณะกรรมการ

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
      1,053,532.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั  

- ผู้ประกอบธรุกิจ SME ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการธุรกจิ 2,157 ราย 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม (ประมาณการเนื้องาน
คิดเปน็ร้อยละ) 133.97 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย :  
1. ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป  
2.สถาบันการเงิน ผู้รับหลักประกันอื่น และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง  
3.การสร้างธุรกิจเข้าสู่เกณฑม์าตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ  ได้แก่ 
นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 
บริษัทจ ากัด    
4. การสร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล  ได้แก่ นิติบุคคลจด
ทะเบียนในประเทศไทย   
 พื้นที่ด าเนนิงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค 

ก ากับมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจครั้งที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 อนุมัติให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาล 38 ราย รายใหม่ 24 ราย ต่ออายุ 14 ราย  

3) พัฒนาองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ โดยจัด
อบรมสัมมนาหลักสูตร “เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” จ านวน 
3 ครั้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 1,017 ราย     

4) เชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล โดย
จัดท าหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จ านวน 38 ราย และจัดท า
สื่อวิดีทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมสร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลในระบบ
เศรษฐกิจ เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์
การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจต่อสาธารณะ 
 
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข 
     - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนาได้ จึงปรับ
รูปแบบการให้องค์ความรู้ “ผลิตสื่อองค์ความรู้ ผู้รับหลักประกัน” ในรูปแบบ 
Infographic Animation โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

แผนงานบรูณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ชื่อโครงการ :  2. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
โครงการสรา้งความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางการค้า
ธุรกิจชุมชน (MOC Biz Club) 
วัตถุประสงค์  :  
 - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การบริหารจัดการ สร้างรายได้
แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และ Micro SME ทุกจังหวัด โดยมี
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
เกิดเครือข่ายการรวมกลุ่มธุรกิจ ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า หรือ
ข้ามกลุ่มธุรกิจ เพิ่มช่องทางการตลาด 
งบประมาณ :  5,250,000 บาท 
ตัวชี้วดั :  
- ผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ 3,850 ราย 
- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 40 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น Micro SME 
สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club และประชาชนผูท้ี่สนใจ  
พืน้ที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
1) จัดงาน "MOC Biz Club Fair 2021” จ านวน 4 ครั้ง ภายในงาน

ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงและจ าหน่ ายสินค้ าคุณภาพจาก
ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่นจากชุมชนทั่วประเทศ การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ 
(Business Matching) และให้ค าปรึกษาธุรกิจด้านการตลาด โดยก าหนดจัด
กิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2564 และ ระหว่างวันที่ 
28-31 ตุลาคม 2564  ณ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค กรุงเทพฯ 

2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ 
2021” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้การตลาดยุคใหม่ให้ก้าวทันสภาพธุรกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 25-26 
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัด
นนทบุรี มีผู้บริหารและสมาชิกเครือข่ายธุรกิจธุรกิจ MOC Biz Club เข้าร่วม 
62 ราย (44 จังหวัด) 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID -19)  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
และมีค าสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  (ฉบับที่ 20) 
ก าหนดให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการและ
งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมงานแสดงและ
จ าหน่ายสินค้า ตามก าหนดการที่วางแผนไว้ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติเพื่อ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าเป็นรูปแบบออนไลน์
ผ่านช่องทาง E-Marketplace เช่น Shopee  Lazada  JD Central เป็นต้น ก าหนดจัด
กิจกรรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 โดยมีเป้าหมายผู้ประกอบการ
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จาก 4 ภูมิภาค  200 ราย 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    2,900,060 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั  

  - ผู้ประกอบธรุกิจ SME ได้รบั
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการธุรกจิ  62 ราย 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  -  ล้านบาท   
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม(ประมาณการเนื้องาน
คิดเปน็ร้อยละ)  ร้อยละ 1.61 
 
 

 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 
แผนงานบรูณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ชื่อโครงการ :  3. โครงการขยายโอกาสทางการตลาด 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
โครงการเพิ่มโอกาสการค้าดว้ย e-Commerce 
วัตถปุระสงค์  :  
  - ผู้ประกอบการไทยสามารถเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ และ
สร้างรายได้เพิ่มให้ธุรกิจ และสร้างมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
งบประมาณ :  4,500,000 บาท 
ตัวชี้วดั :  
 - ผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ 2,520 ราย 
 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รบัการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่า  
ทางเศรษฐกิจ 223 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
กลุ่มเป้าหมาย :  
   1) ผู้ประกอบการทั่วไป 
   2) ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce 
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
1) สร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce  

ส่ ง เ ส ริ มผู้ ป ระกอบการ ให้ มี ความรู้  ส ามารถใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคการตลาดออนไลน์ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 2,404 ราย
ดังนี ้

  - จัดอบรมหลักสูตร “นักการค้าออนไลน์ (Smart Digital Online)” 
จ านวน 8 ครั้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 227 ราย 

  - จัดสัมมนาหลักสูตร “นักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (Young 
Digital Warrior)” ณ โรงแรมแอล เจ ดิ เอมเมอรัล จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมี
ยุวชน นักศึกษา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน 
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เครือข่าย MOC Biz Club และนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 
หอการค้า มีผู้ได้รับความรู้ จ านวน 160 ราย 

  - จัดสัมมนา หัวข้อ “กลยุทธ์ปรับตัวธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย                    
e-Commerce” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค มีผู้ได้รับความรู้ 205 ราย 

  - จัดสัมมนาผ่านระบบ Zoom จ านวน 7 หลักสูตร มีผู้ได้รับ
ความรู้ จ านวน 758 ราย  

  - จัดสัมมนา หลักสูตร มัคคุเทศก์ยุค New Normal ปรับตัว
อย่างไรให้รอด รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ Zoom จ านวน 4 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 
234 ราย 

  - จัดสัมมนา หลักสูตร ก้าวถูกทิศ พิชิตธุรกิจออนไลน์ ยุค New Normal 
ผ่านระบบ Zoom จ านวน 4 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 250 ราย 

  - จัดสัมมนา หลักสูตร ก้าวถูกทิศ พิชิตธุรกิจฮาลาล ยุค New Normal 
ผ่านระบบ Zoom จ านวน 4 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 241 ราย 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    4,486,865.40  บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั  

- ผู้ประกอบธรุกิจ SME ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการธุรกจิ 2,810 ราย 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 253 ล้านบาท  . 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม (ประมาณการเนื้องาน
คิดเปน็ร้อยละ) ร้อยละ 111.50 
 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
 - จัดอบรม หลักสูตร "ครบเครื่องเรื่องออนไลน์ พลิกธุรกิจไทย    

สู้ภัยโควิด 19" ผ่านระบบ Zoom  จ านวน 6 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 329 ราย 
2) สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ  Smart Trader Online  

- บ่มเพาะ/พัฒนา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้พร้อมสู่การเป็น 
Trader Online ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จับคู่เช่ือมโยงผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ Trader Online กับสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ พัฒนาช่องทาง
การตลาดออนไลน์บน Platform Online/E-marketplace ที่ได้รับความนิยม 
ส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ร้านค้าออนไลน์ รวมถึง
จัดกิจกรรมน าเสนอธุรกิจเพื่อขยายโอกาสทางการค้า ได้จัดท าหลักสูตร
อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับนักการค้าออนไลน์ (Trader Online) และ
นักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) โดยได้ด าเนินการ 
จัดอบรมแล้ว 7 ครั้ง ณ จังหวัดล าปาง นครราชสีมา นนทบุรี และสุราษฎร์
ธานี มีผู้ได้รับความรู้ 406 ราย 

- จัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลน์แก่นักการค้าออนไลน์มืออาชีพ (Smart Trader Online) น าเสนอ
สินค้า และเจรจาธุรกิจแล้ว 4 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 69 ราย 

- ประชาสัมพันธ์นักการค้าออนไลน์มืออาชีพ Smart Trader 
Online ที่ประสบความส าเร็จ โดยก าหนดเกณฑ์เงื่อนไขและคัดเลือก 
จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ราย และจัดท าโล่เชิดชูเกียรติส าหรับ Smart Trader 
Online ที่ผ่านการคัดเลือก 5 รางวัล รวมทั้งจัดท าคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์  

3) สร้างโอกาสธุรกิจออนไลน์ เพิ่มยอดขายพิชิตโควิด-19 
            ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม จัดท า
หลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจที่มีร้านค้าบนช่องทาง E-marketplace 
และคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 30 ราย โดยออกแบบและจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ (Artwork) สินค้าของผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก และ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิบวีดีโอ เนื้อหากระตุ้นกระตุ้นการขายสินค้า
ของผู้ประกอบธุรกิจจ านวน 2 คลิป อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์กิจกรรม           



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
บน Social Media โดยจ านวนการมองเห็นโฆษณาไม่น้อยกว่า 1 ล้านราย และมี
จ านวนครั้งที่ถูกแสดง (Impression) รวมไม่น้อยกว่า 3 ล้านครั้ง 

4) เสริมแกร่งธุรกิจ พิชิตการค้าออนไลน์ยุค New Normal 
         ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมมีผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวน 52 ราย อยู่ระหว่างการพัฒนา
ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมกิจกรรม ในการวิเคราะห์และวางแผนการท า
การตลาดออนไลน์ส าหรับผู้ประกอบการแต่ละราย โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็น  
พี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้งส่งเสริมการท าการตลาดออนไลน์ให้กับ
สินค้าหรือธุรกิจของแต่ละรายให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายทาง
ช่องทางออนไลน ์โดยใช้การยิง Ad ผ่าน facebook    
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

แผนงานบรูณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ชื่อโครงการ :  4. โครงการยกระดับวิสาหกิจสู่องค์กรระดับสากล 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
โครงการยกระดบัการบรหิารจดัการและเชือ่มโยงเครือขา่ยคลัสเตอร์
สมาคมการค้าเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัธุรกิจไทย 
 
วัตถุประสงค์  :  
-  สมาคมการค้าสามารถด าเนินบทบาทการเป็นตัวแทนภาคธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้าง เชื่อมโยง และขยายเครือข่าย
สมาคมการค้าระหว่างกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ภาครัฐเกิดการ
ด าเนินงานร่วมกับภาคเอกชนภายใต้บทบาทของการเป็นผู้ส่งเสริม
และอ านวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจในการพัฒนาตนเอง 
 
งบประมาณ :  1,000,000 บาท 
 
ตัวชี้วดั :  
- ผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร
จัดการธุรกิจ 600 ราย 
- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่า  
ทางเศรษฐกิจ 67 ล้านบาท 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  สมาชิกสมาคมการค้า 
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานพันธมิตรที่เก่ียวข้อง  
 
พืน้ที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 

1. ผลการด าเนินการ 
1) ยกระดับการบริหารจัดการสมาคมการค้า สร้างศักยภาพการแข่งขัน

ให้กับภาคธุรกิจ  
(1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินและพัฒนาองค์กร

ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก Balanced 
Scorecard (BSC) เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมสมาคมการค้า โดยจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการค้ายุคใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ หัวข้อ "เสริมแกร่งสมาคมการค้าด้วย BSC และเทคนิคการท า
โฆษณาบน LINE" เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา 
กรุงเทพฯ และ ผ่านระบบ ZOOM มีผู้ได้รับความรู้ 210 ราย 

(2) สร้างบทบาทสมาคมการค้าต่อภาคธุรกิจในการเป็นผู้น า     
รายภาคธุรกิจที่เข้มแข็ง และเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหาร
จัดการเป็นเลิศและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น (Best Practice) โดยมอบ
รางวัลสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น (Best Practice) ประจ าปี 
2564 จ านวน 34 สมาคม และจัดสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564      
ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีผู้ได้รับความรู้ 319 ราย 

2) เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าเสริมสร้างขีดความสามารถ  
ทางการแข่งขันตามรายคลัสเตอร์ธุรกิจ   

โดยด าเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริหารสมาคมการค้า Trade 
Association President Club (TAP Club) โดยสร้างแนวคิด Design Thinking ระดม
ความคิดเห็น และวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจในรูปแบบรายคลัสเตอร์ต่อยอดธุรกิจ
ระหว่างสมาคมการค้าและหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างโอกาสการพัฒนา
สมาคมการค้าในการพัฒนาธุรกิจในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง  
ทางธุรกิจ และเพ่ิมมูลค่า ห่วงโซ่คุณค่า  

- จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าในรูปแแบบสัมมนา
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom หัวข้อ "เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า น าธุรกิจ      
ฝ่าโควิด-19" เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีผู้ได้รับความรู้  132 ราย 
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข     - 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    937,500 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั  

- ผู้ประกอบธรุกิจ SME ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร
จัดการธุรกจิ 661 ราย 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ
การพัฒนา สามารถสร้างมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจ 67 ล้านบาท 
 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม (ประมาณการเนื้องาน
คิดเปน็ร้อยละ)  110.16 
 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

แผนงานบรูณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ชื่อโครงการ :  5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับ
การค้ายุคใหม ่
 
วัตถุประสงค์  :  
 - ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย มีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพด้วยระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
สร้างความเช่ือมั่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 
งบประมาณ :  3,500,000 บาท 
 
ตัวชี้วดั :  
- ผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร

จัดการธุรกิจ 700 ราย 
- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 56 ล้านบาท 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  
 
กลุ่มเป้าหมาย : ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกีย่วเน่ือง 
 
พืน้ที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
1) พัฒนาศักยภาพธุรกิจและการบริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่  

- พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิกสติกส์ 
โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจภาพรวมของธุรกิจโลจิสติกส์    
จัดกิจกรรม Work shop วิเคราะห์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ พร้อมเสริมสร้าง
ศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี ดังนี ้

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจ โลจิสติกส์  และ หลักสูตรการบริหารทรัพยากร
มนุษย์แบบมืออาชีพในธุรกิจโลจิสติกส์ (HR Professional in Logistics 
Business) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 151 ราย  

- จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีประยุกต์              
เพื่อประสิทธิภาพของธุรกิจโลจิสติกส์ ณ โรงแรมไอแซ็ปเตอร์ จั งหวัด
สมุทรปราการ มีผู้ได้รับความรู้ 87 ราย และจัดกิจกรรมอบรม online 
อบรมหลักสูตร เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft 
Power Bi และน าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสร้าง Bashboard และสร้าง
รายงาน  จ านวน 2 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 210 ราย 

- จัดอบรมหลักสูตร "เสริมแกร่งโลจิสติกส์ พิชิตโอกาสทางการค้า" เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom  มีผู้ได้รับความรู้ 71 ราย 

 - จัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ด้วยแนวคิดบริหาร
และเทคโนโลยีสมัยใหม่"  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 แบบออนไลน์ผ่าน
ระบบ Zoom มีผู้ได้รับความรู้ 62 ราย 

2) ยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล 
- จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 จ านวน 4 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 161 ราย 
- ประเมินศักยภาพและคัดเลือกธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เข้ารับ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
จ านวน 35 ราย มีธุรกิจผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 35 ราย 
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข: - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    3,221,000  บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั  

- ผู้ประกอบธรุกิจ SME ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการธุรกจิ 742 ราย 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 61 ล้านบาท  
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม (ประมาณการเนื้องาน
คิดเปน็ร้อยละ) 106 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

แผนงานบรูณาการ : พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 
ชื่อโครงการ :  6. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. โครงการสรา้งความเข้มแข็งและการเตบิโตธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 
 
วัตถุประสงค์ :  
1) ผู้สนใจประกอบธุรกิจเกิดการรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ 
และขยายวงกว้างทั่วทุกภูมิภาค เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ สร้าง
อาชีพ เกิดการจ้างงาน และการกระจายรายได้ 
2) ธุรกิจแฟรนไชส์มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ 
เป็นที่ยอมรับในสากล สามารถสร้างเครือข่ายกับนักลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 
งบประมาณ :  13,000,000 บาท 
 
ตัวชี้วดั :  
- ผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร

จัดการธุรกิจ 980 ราย 
- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 150 ล้านบาท 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
กลุ่มเป้าหมาย :  

- ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ 
-  ผู้ ที่ สน ใจหรื อผู้ ที่ ต้ อ งการลงทุน เลื อกซื้ อแฟรนไชส์               

เพื่อเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง 
- ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย  
 
 

 
 

1. ผลการด าเนินการ 
1) สร้างธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่ 
   บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์  (B2B Franchise)  ให้ความรู้

หลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) เพื่อสร้างความ
พร้อมของธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์และใช้ระบบแฟรนไชส์ในการขยาย
ธุรกิจประกอบด้วย 4 Module ได้แก ่

Module 1 : การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส ์
Module 2 : การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส ์
Module 3 : กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส ์
Module 4 : การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจ และสัญญาในระบบแฟรนไชส์  
โดยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ     

แฟรนไชส์ (B2B Franchise) ส าหรับธุรกิจที่ต้องการพัฒนาเข้าสู่ระบบ    
แฟรนไชส์และใช้ระบบแฟรนไชส์ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 8 
เมษายน 2564 มีผู้ได้รับความรู้ 158 ราย (98 กิจการ) 

2) เสริมสร้างความรู้ส าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์  
    - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เลือกลงทุนแฟรนไชส์อย่างไร

ให้ส าเร็จ ยุคโควิด-19 " เมื่อวันที่  14 กันยายน 2564 แบบออนไลน์           
ผ่านระบบ Zoom มีผู้ได้รับความรู้ 74 ราย 

3) เสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 
(1) ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ

ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard)  
      - จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2564           
ณ ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีผู้ได้รับความรู ้235 ราย 

- จัดกิจกรรมบ่มเพาะองค์ความรู้มาตรฐานการบริหารจัดการ
ธุรกิจแฟรนไชส์ จ านวน 4 ครั้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้     
42 ราย และให้ค าปรึกษาแนะน าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 
แฟรนไชส์ ณ สถานประกอบธุรกิจ ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2564 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
12,881,863 บาท  

2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั 
- ผู้ประกอบธรุกิจ SME ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการธุรกจิ 981 ราย 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 175 ล้านบาท 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม(ประมาณการเนื้องาน
คิดเปน็ร้อยละ) 100.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาครบ 42 กิจการ (Coaching ณ สถาน
ประกอบการ 32 กิจการ/Coaching ผ่านระบบ ZOOM 10 กิจการ)  

- ศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ 
ณ สถานประกอบธุรกิจ จ านวน 2 แห่ง ครั้งที่ 1 บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย 
จ ากัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2 บริษัท เอ.ที.พี.แฟรนด์เซอร์วิส 
จ ากัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom 

- ตรวจประเมินมาตรฐานแฟรนไชส์ ณ สถานประกอบธุรกิจ 
จ านวน 42 ราย โดยผู้ตรวจประเมินระหว่างวันที่ 7 - 20 สิงหาคม 2564 
แบบออนไลน์ และมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการฯ 
จ านวน 34 ราย และจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร มาตรฐานคุณภาพบริหาร
จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 ผ่านระบบ Zoom 

(2) จัดกิจกรรมเปิดตัวการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย และสัมมนา
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการประกวดแฟรนไชส์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า         
มีผู้ได้รับความรู้ 225 ราย 
         (3) จัดประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award 2021 
: TFA 2021) โดยประชาสัมพันธ์ และรับสมัครธุรกิจแฟรนไชน์ไทยเข้าร่วมการ
ประกวด ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วม 
จ านวน 34 ธุรกิจ (37 แบรนด)์ คณะกรรมการประชุมพิจารณาตัดสินผลคะแนน
ในรอบแรก (รอบเอกสาร) ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564      
มีผู้ผ่านการพิจารณาในรอบแรก 27 ธุรกิจ ผ่านรอบสอง (รอบน าเสนอธุรกิจ)  
14 ธุรกิจ และการน าเสนอผลคะแนนในรอบสุดท้าย (รอบตรวจประเมิน ณ สถาน
ประกอบธุรกิจ) มีธุรกิจที่ผ่านการประกวด 9 บริษัท โดยจัดพิธีมอบรางวัลการ
ประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจ าปี 2564 (Thailand Franchise Awards 
2021 : TFA 2021) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรม     ชั้น 
6  ผ่านระบบ Zoom มีผู้เข้าร่วมงาน 289 ราย โดยประชาสัมพันธ์ธุรกิจ แฟรน
ไชส์ไทยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผ่านสื่อหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จ านวน 1 
ครั้ง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) สร้างโอกาสทางตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย  
 (1) จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของธุรกิจ SME และประชาชนในการสร้างรายได้
ในวันที่  27-31 มีนาคม 2564 ณ เซ็นทรัลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 40 บูท (200 ราย) 

(2) น าเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าจ าหน่ายสินค้า
ภายในประเทศ ผ่าน Online Platform ในระบบ Virtual Event ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 10 - 16 กันยายน 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 - 20 
กันยายน 2564 รวมจ านวน 2 ครั้ง มีผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วม 81 ธุรกิจ 
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข : - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มมีูลค่าสูง 
วัตถุประสงค์ :  

1) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง มีองค์ความรู้ที่
จ าเป็น สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่ม
ประสิทธิภาพแก่ธุรกิจ อันน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในภาค
บริการของประเทศไทยในภาพรวม 

2) ผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาดสมัยใหม่ มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและบริการ สร้างรายได้ให้ธุรกิจและชุมชน 

3) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ส านักงานบัญชี นักศึกษา และ
ผู้ประกอบการ มีองค์ความรู้ด้านบัญชีที่จ าเป็น สามารถยกระดับ
ศักยภาพด้านบัญชี ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 
งบประมาณ :  16,500,000 บาท 
 
ตัวชี้วดั :  
- ผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจ 2,260 ราย 
- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 108 ล้านบาท 

1. ผลการด าเนินงาน 
1) เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง  

(1) ให้ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจในระดับพื้นฐาน แบ่งเป็น
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และธุรกิจร้านอาหาร โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ" (12 ชั่วโมง) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า     
มีผู้ได้รับความรู้ 153 ราย 

(2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Smart Restaurant Plus" 
(36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 101 ราย 

(3) ให้ความรู้ด้านการตลาดแบบมืออาชีพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ
ที่พัก (6 ชั่วโมง) จ านวน 5 ครั้ง ณ จังหวัดพิษณุโลก นครศรีธรรมราช  
อุบลราชธานี จันทบุรี และ นนทบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 416 ราย 

(4) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ 
(e-Learning) จ านวน 7 หลักสูตร 33 หัวข้อวิชา ได้แก่ หลักสูตรการเริ่มต้น
ธุรกิจ การเงินและการบัญชี วิชาบัญชี พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น พัฒนา
กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประกอบธุรกิจใน AEC การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ทางเว็บไซต์http://dbdacademy.dbd.go.th.   
มีผู้สนใจสมัครเรียน 50,588 ราย เรียนจบแล้ว 39,351 ราย 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
16,059,144.99 บาท  
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ผู้ประกอบธุรกิจ SME ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจ 3,061 ราย 
- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 478 ล้านบาท 
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงานใน
ภาพรวม(ประมาณการเนื้องาน   
คิดเปน็ร้อยละ) 135.44 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
กลุ่มเป้าหมาย : 

- ผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจ
กายภาพบ าบัด เป็นต้น 

- ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจที่พัก ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน 

- ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ เช่น ธุรกิจ Startup นักธุรกิจรุ่นใหม่ 
(YEC) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young FTI) และ
สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club  

- ธุรกิจบริการจัดท าบัญชี ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ผู้ประกอบการส านักงานบัญชีนักศึกษาในสาขาบัญชีและ
ผู้ประกอบการ SME  
 
พืน้ที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

(5) พัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ (Smart 
Enterprise-Service Drivers) เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ
ใน 5 ด้านได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และนวัตกรรม เพื่อให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันและ  มีความ
พร้อมในการขยายการค้าสู่ตลาดสากล โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 200 
ราย และจะคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม DBD-SPE 80 ราย และ DBD-ACM 
41 ราย โดยได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร SPE-ACM ณ โรงแรมริชมอนด์ 
นนทบุรี ส าหรับหลักสูตร SPE ได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึก  เป็นราย
ธุรกิจ ระยะเวลา 6 ชั่วโมง/ธุรกิจ ณ สถานประกอบการและผ่านทางออนไลน์ 
(Zoom) และหลักสูตร ACM ได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาเชิงลึกเป็นรายธุรกิจ 
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง/ธุรกิจ ณ สถานประกอบการและผ่านทางออนไลน์ 
(Zoom) แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดพิธีมอบโล่รางวัล (The 
Best Practice) และวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการพัฒนาในวันที่ 7 กรกฎาคม 
2564 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) โดย       
มีผู้ผ่านการพัฒนาฯ ได้รับวุฒิบัตร 112 ราย (SPE 77 ราย / ACM 35 ราย)  
และได้รับโล่รางวัล 10 ราย 

2) เสริมสร้างโอกาสการตลาดในธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง  
(1) สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการให้แก่ธุรกิจที่ผ่านการ

คัดเลือกรวมทั้งสร้างแรงจูงใจและผลักดันใหผู้้ประกอบธุรกิจปรับตัวกับวิถีการคา้
ยุคใหม่โดยเฉพาะการขายและการตลาดออนไลน์ มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 727 
ราย ผ่านการคัดเลือก 311 ราย และจัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการขายผ่าน
เว็บไซต์ของดีทั่วไทย ในการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจดังกล่าว รวมทั้ง
สร้างแรงจูงใจและผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับตัวกับวิถีการค้ายุคใหม่
โดยเฉพาะการขายและการตลาดออนไลน์ และได้มีการจัดงานแถลงข่าว
ความส าเร็จโครงการเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คไลฟ์ของ
เพจ "DBD ของดีทั่วไทย" 

(2) เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Startup ยกระดับศักยภาพ SME  
โดยด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจ SME จัดท าฐานข้อมูลรายชื่อธุรกิจ 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
SME  ที่ผ่านการคัดเลือก พัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับ Startup ให้สามารถพัฒนาธุรกิจ 
สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างหรือขยายโอกาสการตลาดร่วมกัน มีธุรกิจ SME 
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 548 ราย โดยเลือกใช้บริการจาก 10 
ธุรกิจ Startup ด้านระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและขนส่ง ได้แก่ Akita, 
Cloud Commerce, Meow Logis, MyCloud Fulfillment, Ship Space, 
SHIPPOP, Shipyours, Siam Outlet, Sokochan และ TRUSTBOX และ
จัดงานแถลงข่าวความส าเร็จโครงการบริหารจัดการโครงการให้ด าเนินการ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

(3) ส่งเสริมร้านอาหารไทยให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT   โดย
รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร พิจารณาคัดเลือกร้านอาหารไทยให้ได้รับตรา
สัญลักษณ์ Thai SELECT และจัดงานมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ขณะนี้
อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร 
Thai SELECT 

3) ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทย ด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม  

(1) พัฒนาส านักงานบัญชีสู่เกณฑ์คุณภาพในยุคดิจิทัล 
- บ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้

ด้านบัญชีที่จ าเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ส านักงานบัญชี ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564      
มีผู้ได้รับความรู้ 212 ราย 

- พัฒนาส านักงานบัญชีคุณภาพ แนะน าและตรวจประเมินและ
ผลักดันส านักงานบัญชีเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพ โดยได้ด าเนินการแนะน าการเขียนคู่มือ 
(Coaching) และตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น (Pre Audit)  6 ราย ตรวจรับรอง
ส านักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รายใหม่ 6 ราย ตรวจประเมินเพื่อ
รับรองส านักงานบัญชีคุณภาพ รายเดิม 20 ราย และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
หนังสือรับรองส านักงานบัญชีคุณภาพ รายเดิม 53 ราย รวม 85 ราย 
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สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
 (2) ส่งเสริมส านักงานบัญชีคุณภาพสู่ส านักงานบัญชีดิจิทัลเพื่อ

ส่งเสริมให้ธุรกิจส านักงานบัญชีน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้กับรูปแบบการให้บริการของส านักงานบัญชีเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ มีส านักงานบัญชีสมัครเข้า
ประกวดเป็นส านักงานบัญชีดิจิทัล จ านวน 20 ราย ได้รับโล่รางวัล 12 ราย 
ได้รับประกาศเกียรติคุณ 7 ราย โดยมอบรางวัลเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 

(3) สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)    ให้
ความรู้ด้านบัญชีในลักษณะอบรมเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานในลักษณะสถาน
การจ าลอง (Simulation) ด้วยโปรแกรมบัญชีสร้างความรู้แก่นักศึกษา                  ณ 
สถาบันการศึกษา จ านวน 15 สถาบัน โดยอบรมเชิงทฤษฎี ฝึกปฏิบัติงาน      ใน
ลักษณะสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 1,215 ราย ผ่านเกณฑ์และ        ได้รับ
วุฒิบัตร 1,188 ราย 
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

แผนงานบรูณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ชื่อโครงการ :  7. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งคา้ปลีกไทย 
 
วัตถุประสงค์ :  
- ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการธุรกิจ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการร้านค้า และสามารถน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ บริหารจัดการให้มีมาตรฐานคุณภาพ มีการ
สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง รวมถึงสร้างเครือข่ายกับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
ท าให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ในระบบเศรษฐกิจชุมชน ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 
 
งบประมาณ :  19,647,000 บาท 
 
ตัวชี้วดั :  
- จ านวนผู้ประกอบการฐานรากได้รับการพัฒนาและมีช่องทาง
การตลาดมากขึ้น 7,530 ราย 
- ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 959 ล้านบาท 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
กลุ่มเป้าหมาย : 
- ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทั่วประเทศ  
- ผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 

 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
1) พัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีก สู่การเป็น Smart Retail  
    (1 )  สร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการร้านค้าปลีก พัฒนา

ภาพลักษณ์ร้านค้าและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการบริหารจัดการร้านค้า โดยเฉพาะการใช้ Big Data และข้อมูล
ธุรกิจในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้บริการลูกค้า โดยจัด  
กิจกรรมให้ร้านค้าโชวห่วยผ่านระบบ e-Learning "จากร้านธรรมดา มาเป็น
สมาร์ทโชวห่วย" ผ่านความร่วมมือของส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 
และจัดส่งคู่มือการสมัครเรียน e-Learning และคู่มือการบริหารจัดการ
ร้านค้าปลีก ให้ผู้ประกอบการเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนและ      
มีผู้ประกอบการเข้าร่วม จ านวน 363 ราย            

 (2) จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ หัวข้อ "จับสัญญาณธุรกิจ      
โชวห่วยไทย จะรุ่งอย่างไร" เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกเข้าร่วม
กิจกรรม 70 ราย 

  (3) จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการให้แก่ร้านค้าส่ง
ค้าปลีกและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสิงห์บุรี  และ ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 34 กิจการ (75 ราย) 

 (4) สัมมนาออนไลน์ By DBD ผ่านระบบ Zoom ทุกวันพุธ ตลอด
เดือนสิงหาคมและกันยายน 2564 จ านวน 4 หลักสูตร เช่น หัวข้อ “บัญชี
ภาษีวางแผนดี  ก็รวยได้” และ “ฝ่าโควิด ปรับแนวคิด พิชิตยอดขาย”       
มีผู้ได้รับความรู้ 3,127 ราย  

  (5) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ หัวข้อ “ยกระดับร้านค้าโชวห่วย” 
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 มีผู้ได้รับความรู้ 40 ราย 

 
 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
18,743,494.50 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั  
    - จ านวนผู้ประกอบการฐานราก
ได้รับการพฒันาและมีช่องทาง
การตลาดมากขึ้น 7,633 ราย 
    - ผู้ประกอบการฐานรากสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 893 
ล้านบาท 
3. ความก้าวหน้าการด าเนนิงาน
ในภาพรวม(ประมาณการเนือ้งาน
คิดเปน็ร้อยละ) ร้อยละ 101.36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2) ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับผู้บริโภค              
ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชวห่วย) สนับสนุนร้านค้าโชวห่วย ใน
การจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันที่อยู่ในเครือข่ายของ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านฯ (สทบ.) จ านวน 3,500 ราย เพื่อจ าหน่ายให้แก่
ผู้บริโภคในราคาพิเศษ และเป็นการช่วยเหลือร้านโชวห่วยในการลดต้นทุน
ในการจัดหาสินค้า  

(1) จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค ภายใต้โครงการ “ซื้อง่าย
ถูกใจ ใกล้ชุมชน” ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) และบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีผู้เข้าร่วม 104 ราย 

(2) ลงพื้นที่ให้ความรู้และค าแนะน าเชิงลึกเกี่ยวกับการน าระบบ 
POS มาใช้ในการน าเข้าข้อมูลร้านค้า 500 ร้านค้า  

3) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีก พัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก โดยเปิดตัวกิจกรรม "ยกระดับโชวห่วยไทย ในยุค New 
normal" เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ได้คัดเลือกร้านค้า จ านวน 33 
ร้านค้า เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของธุรกิจค้าส่งค้า
ปลีกเป้าหมายสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพค้าส่งค้าปลีก  

    - ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาแนะน าให้ความรู้ และการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานจริงแก่ร้านค้าส่งค้าปลีก แต่ละร้าน จ านวน 3 ครั้ง โดยให้ความรู้
ด้านการบริหารวิเคราะห์ วินิจฉัยคุณภาพการบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีก
ตรวจประเมินการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกและให้
ค าปรึกษา ทั้งนี้ ตรวจประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการร้านค้า
ส่งค้าปลีก ณ สถานประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ มีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จ านวน 33 ราย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
 
 
 
 
 
 

4) พัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย 
โดยสร้างร้านค้าโชวห่วยต้นแบบที่มีระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ร้านค้าและเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับร้านค้าโชวห่วย
อื่นๆ และลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้และค าแนะน าเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการร้านค้าและเทคโนโลยีทางการเงิน วิธีใช้งาน การน าเข้าข้อมูล 
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ จ านวน 60 ร้านค้า 
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข : - 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการพฒันาสินค้าชุมชนเข้าสูต่ลาดออนไลน์ Offline   
2 Online (B2C) 
วัตถุประสงค์ :  
- ผู้ประกอบการฐานรากมีความรู้ด้านการค้าออนไลน์ และสามารถ
เข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งบประมาณ :  11,325,000 บาท 
 
ตัวชี้วดั :  
- จ านวนผู้ประกอบการฐานรากได้รับการพัฒนาและมีช่องทาง
การตลาดมากขึ้น 3,250 ราย 
- ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 340 ล้านบาท 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
กลุ่มเป้าหมาย : 

 - ผู้ประกอบการฐานรากทั่วประเทศ อาทิ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ
ชุมชน/ วิสาหกิจชุมชน/ เกษตรกรรายย่อย และสถาบันเกษตรกร 
ประกอบด้วย 

- ผู้ประกอบการฐานรากครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 18 กลุ่มจังหวัด 

1. ผลการด าเนินงาน 
1) พัฒนาสินค้าชุมชนออนไลน์และสร้างโอกาสทางการตลาด                     

โดยคัดเลือกสินค้าจากผู้ประกอบการฐานรากครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ      
18 กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการผลักดันสินค้าเข้าสู่ช่องทาง
ออนไลน์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยให้ผู้ประกอบการ
ฐานรากเข้าใจวิธีการเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์และสามารถใช้เครื่องมือของแต่
ละแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการตลาด
ออนไลน์อย่างเข้มข้น (Digital Marketing) พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาด
ออนไลน์แก่ผู้ประกอบการฐานราก ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ
ออฟไลน์ ภายใต้งานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2021 ขณะนี้อยู่
ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 18 กลุ่มจังหวัด ดังนี ้

   -  จั ด กิ จ ก ร รมสั มมนาและพัฒนาศั ก ยภาพด้ านพาณิ ชย์
อิ เล็ กทรอนิกส์ ให้กับ เกษตรกรและองค์กร เกษตรกรเพื่ อ เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการจ าหน่ายสินค้าเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจ โดยการจัดอบรมในระบบอบรมทางไกลผ่านระบบ ZOOM หลักสูตร 
“ผ่าวิกฤตโควิด ธุรกิจเกษตร Go Online” จ านวน 2 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 
100 ราย 

 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
11,324,494 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - จ านวนผู้ประกอบการฐาน
รากได้รับการพัฒนาและมีช่องทาง
การตลาดมากขึ้น 1,778 ราย 
    - ผู้ประกอบการฐานราก
สามารถสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
480 ล้านบาท 
3. ความก้าวหน้าการด าเนนิงาน
ในภาพรวม(ประมาณการเนือ้งาน
คิดเปน็ร้อยละ) ร้อยละ 54.53 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
- ผู้ประกอบการฐานรากเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand e-Commerce 

Expo 2021  
 

พืน้ที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 

   - จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อพื้นที่ 
ภายใต้หลักสูตร "ปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ Online Marketing Genius" 
รุน่ที่ 1 จ านวน 18 ครั้ง ผ่านระบบมีผู้ได้รับความรู้ 1,578 ราย 

- จัดกิจกรรมติดปีกธุรกิจออนไลน์สร้างรายได้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 
ผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ได้รับความรู้ 100 ราย 

- เตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์  Virtual 
Thailand e-Commerce Expo 2021 โดยก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่   
3 - 5 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เป้าหมาย 2,000 ราย 
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข 
     เกิดความล่าช้าในการด าเนินโครงการ เนื่องจากในขั้นตอนกระบวนการ  
จัดจ้าง โครงการฯ มีผู้อุทธรณ์แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์
พิจารณาแล้วมีมติว่า "ค าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น" ไม่ถือเป็นสาระส าคัญของการ
อุทธรณ์ ซึ่งกรมสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ โดยได้ลงนาม        
ในสัญญากับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

แผนงานบรูณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ชื่อโครงการ :  8. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลติภัณฑ์ OTOP 
 
วัตถุประสงค์ :  
  - พัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาด รูปแบบการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเข้าสู่ช่องทางการตลาด เผยแพร่การยกระดับ
ผลิตภัณฑ์และสร้างการรับรู้ กระตุ้นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
 
งบประมาณ :  13,500,000 บาท 
 
ตัวชี้วดั :  
- ผู้ประกอบการฐานรากได้รับการพัฒนาและมีช่องทางการตลาด
300 ราย 
- ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 108

ล้านบาท 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ OTOP Select ผู้ประกอบการ 
OTOP ระดับ 3-5 ดาว ที่มีความพร้อมด้านศักยภาพการตลาด 
 
พืน้ที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
1) พัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP 

(1) พัฒนาศักยภาพนักการตลาด OTOP มืออาชีพ โดยพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านการตลาดบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นตัวแทนหรือ            
ผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP อยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรมลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค จ านวน 332 ราย 

- บ่มเพาะเชิงปฏิบัติการผ่าน Zoom Application – Webminar 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และให้ค าปรึกษาแนะน าในรูปแบบออนไลน์ 
(Online Coaching) ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการตลาดและด้ านผลิตภัณฑ์   
ผ่าน Zoom Application ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2564
มีผู้ได้รับความรู้ 301 ราย โดยเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ช่องทาง
การตลาด ร่วมกับผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ด าเนินกิจกรรมแสดง 
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบออนไลน์แบบเสมือนจริง (Virtual 
Exhibition 360) ท าให้ผู้ชมหรือลูกค้ามีความรู้สึกเหมือนเข้าชมสถานที่
จริง เพิ่มความน่าสนใจ และสร้างการรับรู้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนในวงกว้าง 
ให้กับสินค้าผ่านช่องทางการตลาด ผ่านทาง www.otopselect.com 
ระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน 2564 จ านวน 301 ผลิตภัณฑ์ โดยมี
ยอดจ าหน่ายทั้งสิ้น 106,500 บาท และเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งเกิดการเจรจา
จับคู่ธุรกิจ 144 คู่  ทั้งนี้ ผลการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้จัดจ าหน่ายและ
ผู้ ป ระกอบการ  คาดการณ์ มู ลค่ าการ เจรจาการค้ าที่ จ ะ เกิ ดขึ้ น 
ภายใน 1 ปี จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 71,539,560 บาท 

- อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ "SET SE 102 ปี 2021" ในระหว่าง
วันที่ 15 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2564 ในรูปแบบ online รวม 18 วัน 
13 หัวข้อวิชา ให้แก่วิสาหกิจเพื่อสั งคม และกิจกรรมเพื่อสั งคม  
รวม 31 กิจการ มีผู้ได้รับความรู้ 45 ราย 

 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    13,485,442.40 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั  

- ผู้ประกอบการฐานรากได้รับ
การพัฒนาและมีช่องทางการตลาด  
723 ราย 

-  ผู้ ป ระกอบการฐานราก
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
87 ล้านบาท  
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

ในภาพรวม (ประมาณการเนื้องาน
คิดเปน็ร้อยละ) 241 
 
 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
 - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า

สู่ช่องทางการตลาด โดยคัดเลือกผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ และ
ความพร้อมด้านการตลาดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่ช่องทางการตลาดยุคใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP 44 ราย 
และคัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม 11 ราย รายละ 1 ผลิตภัณฑ์ ให้
ค าปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเชื่อมโยงเข้าสู่ช่องทางการตลาด 

- จัดกิจกรรม OTOP Select ออนไลน์ สร้างรายได้ฝ่าโควิด-19 
ร่วมกับแพลตฟอร์ม Shopee ภายใต้แคมเปญ "สุขใจชอ้ปของท็อป OTOP" 
ระหว่างวันที่ 9-15 กันยายน 2564 โดยมอบโค้ดส่วนลดพิเศษ 15% 
ส าหรับการซื้อสินค้า OTOP Select ที่ เข้าร่วมกิจกรรม 50 ราย รวม
จ านวนกว่า 2,000 รายการ บนแพลตฟอร์ม Shopee เพื่อสร้างการรับรู้
ผลิตภัณฑ์ OTOP Select การส่งเสริมการขายและกระตุ้นการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP Select บนช่องทาง e-Marketplace 

2) ส่งเสริมการตลาด OTOP  
    (1) จัดกิจกรรมทดสอบตลาด สร้างการรับรู้และการซื้อขาย

ผลิตภัณฑ์ OTOP และจัดนิทรรศการประจ าปีภายในงาน OTOP CITY, 
OTOP Midyear, OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 
OTOP เข้าสู่ช่องทางการตลาด โดยได้จัดกิจกรรมแสดงและจ าหน่ายสินค้า
ในรูปแบบ Pavilion ภายในงาน OTOP City เมื่อวันที่ 19-27 ธันวาคม 
2563 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี โดยน าผู้ประกอบการ 
OTOP Select เข้าร่วมออกบูท จ านวน 30 ราย มีมูลค่าการจ าหน่ายภายในงาน 
จ านวน 2,711,845 บาท และมูลค่าการสั่งซื้อ จ านวน 103,425 บาท 
รวมมูลค่าการจ าหน่ายทั้งสิ้น 2,815,270 บาท 

   (2) จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนเพื่อแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม 
OTOP / MOC Biz Club / Franchise จ านวน 3 ครั้ง ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 
กระทรวงพาณิชย์ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ านวน  42 ราย  มีมูลค่าการ
ซื้อขายทั้งสิ้น 750,577 บาท  
 
 

 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
 (3) ส่งเสริมช่องทางการตลาดร่วมกับบริษัท คิงเพาเวอร์ แท๊กซ์ฟรี จ ากัด 

โดยส่งเสริมสร้างช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP Select 172 ราย 
เพื่อน าผลิตภัณฑ์ OTOP Select เข้าวางจ าหน่ายยังร้านค้าภายในสนามบิน 3 แห่ง 
ประกอบด้วย ดอนเมือง ภูเก็ต และสุวรรณภูมิ รวมถึงการจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของบริษัท คิงเพาเวอร์ฯ อาทิ TAIHIAITAO.com kingpower.com โดย
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564 สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 11,886,025 บาท 

(4) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กระตุ้นการรับรู้ผลิตภัณฑ์ OTOP Select 
โดยสร้างช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) บนแพลตฟอร์มออนไลน์      
เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ OTOP Select ภายใต้ชื่อ “OTOP 
Select by DBD” 2 ช่องทาง ได้แก่ Youtube Channel และ Tiktok ด าเนินการ
ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นการรับรู้ผลิตภัณฑ์ OTOP Select 
ครอบคลุม 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) ของใช้   
ของตกแต่ง และของที่ระลึก 3) ผ้าและเครื่องแต่งกาย และ 4) สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร 39 ราย ในรูปแบบการน าเสนอที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มสถานการณ์
ปัจจุบัน ประกอบด้วยสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิป สื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบการรีวิว การเขียน content ประกอบภาพนิ่ง และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 3 ช่องทาง ได้แก่ Facebook 
Fanpage : OTOP Select by DBD Youtube Channel : OTOP Select by DBD 
และ Tiktok : OTOP Select by DBD รวม 58 ครั้ง  

(4) จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า OTOP ภายใต้ชื่องาน "ของดีทั่วไทย 
ประจ าปี 2564" ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่ าว 
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณายกอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์           
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข : - 
 

 

 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ : สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    ชื่อโครงการ : 9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. โครงการระบบใหบ้ริการรบังบการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
(DBD e-Filing) (ทดแทน) 
 
วัตถุประสงค์  :  
- เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์และซอฟต์แวรท์ี่
เกี่ยวข้อง ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์เดิมที่เสื่อมสภาพ 
- เพื่อให้ระบบบริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
รองรับปริมาณการน าส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
เพิ่มขึ้น และสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลทางการเงินของประเทศสามารถน าไปใช้
วิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและทิศทาง 
การพัฒนาให้กับธุรกิจ 
 

งบประมาณ :  82,630,000 บาท 
 

ตัวชี้วดั :  
จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รบัการ
พัฒนา 1 ระบบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
 

กลุ่มเป้าหมาย :  
   - ธุรกิจทีม่ีหน้าที่ส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 
    
พืน้ที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

1. ผลการด าเนินการ 
 - จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) แผนโครงการโอนย้ายและ
พัฒนาระบบงาน (Project Planning) แผนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ  
 - จัดท าต้นแบบ (Prototype) ที่ออกแบบไว้ประกอบด้วย ระบบการ   
ถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้างด้วยระบบดิจิทัล และระบบรับเงิน
การเงินทางอิ เล็กทรอนิกส์  (DBD e-Filing) ของสมาคมการค้าและ
หอการค้า เอกสารแผนโครงการโอนย้ายและพัฒนาระบบงาน  
- จัดเตรียมชุดข้อมูลที่ใช้ทดสอบและขั้นตอนการทดสอบระบบงานที่
พัฒนา (Test Cases and Test Procedures) ติดต้ังระบบงานที่โอนย้ายที่
ศู น ย์ ค อมพิ ว เ ตอร์ ส า ร อ ง  (DR-Site) พร้ อม เ ชื่ อ ม โ ย ง ฐ านข้ อมู ล 
(Synchronize) ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Main Site) และศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารอง (DR-Site) ของกรม 
 
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข : - 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    81,980,000.-บาท  
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั  

-  จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับ
การพัฒนา 1 ระบบ  
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม (ประมาณการเนื้องาน
คิดเปน็ร้อยละ) 100 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
2. โครงการบรูณาการระบบจดัเกบ็และส ารองข้อมลูดิจิทัล
รองรับ พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

วัตถุประสงค์  :  
- เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ข้อมูลผู้ประกอบการทั้งหมด
ของประเทศ 
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลส ารองทีม่ีประสิทธิภาพ รองรับการกู้คืนข้อมูล
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
- เพิ่มประสิทธภิาพความสามารถในการบรหิารจัดการระบบ
จัดเก็บและส ารองข้อมูลโดยการบูรณาการระบบส ารองและกู้คืน
ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สามารถ
ท างานร่วมกันอย่างเหมาะสมโดยมีมาตรฐานเดียวกัน และมีการ
บริหารจัดการในรูปแบบการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ 
(Centralized Management) 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมฯ มีความต่อเนื่องพร้อมใช้ตลอดเวลา  
 

งบประมาณ : 50,024,000 บาท 
 

ตัวชี้วดั :  
จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รบัการ
พัฒนา 1 ระบบ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
 

กลุ่มเป้าหมาย :  
   ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า 
 

พืน้ที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

1. ผลการด าเนินการ 
- จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) แผนการติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ   
ผลการศึกษาวิเคราะห ์และออกแบบระบบ 
 - ส่งมอบอุปกรณ์และซอฟแวร์ระบบจัดเก็บและส ารองข้อมูลดิจิทัล 
คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับงานฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 
 - ติดตั้งอุปกรณ์ ซอฟแวร์และสายสัญญาณ จัดท า Label สายสัญญาณ 
ทะเบียนควบคุมสายสัญญาณ รวมทั้งติดตั้งระบบงานสารสนเทศที่กรม
ก าหนดทดสอบการกู้คืนข้อมูล (Restore) เพื่อกู้คืนข้อมูลระบบงาน (Application) 
และระบบฐานข้อมูล (Database) ของกรม  
- รายงานผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูล (Restore) เพื่อกู้คืนข้อมูล
ระบบงาน (Application) และแผนการทดสอบการกู้คืนระบบ รายงานผล
การอบรมผู้ใช้งาน รายงานการตรวจสอบช่องโหว่ของอุปกรณ์และซอฟ์แวร์ 
และผลการปิดช่องโหว่ที่ตรวจสอบ  
 
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข : - 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    49,845,500.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั  

- จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับ
การพัฒนา 1 ระบบ  
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม (ประมาณการเนื้อ
งานคิดเปน็รอ้ยละ) 100 



เอกสารแนบ 1 แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
3. โครงการระบบรักษาความปลอดภัยรองรบั พ.ร.บ. ความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
(ทดแทน) 
 
วัตถุประสงค์  :  
- เพื่อให้กรมฯ มีอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบ
เครือข่ายทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 
- เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ และ
ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ Log ของกรมฯ มีเสถียรภาพ การ
บริหารจัดการระบบมีความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล        
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมฯ มีความต่อเนื่องพร้อมใช้ตลอดเวลา  
 
งบประมาณ : 41,800,000 บาท 
 
ตัวชี้วดั :  
จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รบัการ
พัฒนา 1 ระบบ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564   
 
กลุ่มเป้าหมาย :  
      ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
พืน้ที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

1. ผลการด าเนินการ 
- จัดท าแผนการติดตั้งอุปกรณ์ของระบบ ผลการศึกษาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
- ส่งมอบอุปกรณ์และซอฟแวร์ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  
- ติดตั้งอุปกรณ์และสายสัญญาณ จัดท า Label ของอุปกรณ์ และ Label 
สายสัญญาณ จัดเก็บ Log จากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งระดับ Application และ 
System และโอนย้าย (Migration) ระบบงานสารสนเทศ ( Intra) ไปยัง
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์      
แม่ข่ายแบบ Hyper converged Infrastructure (HCI) 
- รายงานการด าเนินการจัดเก็บ log และ migration การด าเนินการ
ทดสอบการกู้คืนระบบ และตรวจสอบช่องโหว่ และรายงานผลการ        
จัดอบรมวิธีการใช้งาน และบริหารจัดการระบบ 
 
2. ปญัหา อปุสรรค / แนวทางแก้ไข : - 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    41,088,000.- บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั  

-  จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับ
การพัฒนา 1 ระบบ  
3. ความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ในภาพรวม (ประมาณการเนื้องาน
คิดเปน็ร้อยละ) 100 

 
หมายเหตุ : ผู้ประสานงาน นายพงศ์พันธ์  โทร 6๕๑๐ / น.ส.อลิษา โทร 6525  


