
แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเชงิยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ณ เดือนมีนาคม 2565 (ไตรมาสที่ 2) 

แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ชื่อโครงการ :  1. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce  
วัตถุประสงค ์:  
1. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาผู้ประกอบการฐานรากในการท า

การตลาดออนไลน์   
2. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม

ใหม่ๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการฐานราก 
3. ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างพันธมิตรด้านพาณิชย์

อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ กั บ ก ร ะทร ว งพาณิ ช ย์  เ พื่ อ ช่ ว ย เ หลื อ
ผู้ประกอบการฐานรากให้มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น 

งบประมาณ :  9,100,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
-  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการฐานรากให้เป็นผู้ประกอบการ

ออนไลน์ยุคใหม่ จ านวน 3,000 ราย 
- รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 
- ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 327 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ประกอบการฐานราก และผู้ประกอบการชุมชน  
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
 

1. ผลการด าเนินการ   
  พัฒนาธุรกิจฐานรากด้วย e-Commerce 

- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) 
ภายใต้หลักสูตร "ปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ รุ่นที่ 2 Online Marketing 
Genius (OMG#2)" ซึ่งมีแผนด าเนินการใน 18 กลุ่มจังหวัด เริ่มตั้งแต่ 21 
กุมภาพันธ์ 2565 - 29 เมษายน 2565  

 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
    - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    1,276,630.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - จ านวนผู้ประกอบการฐานราก 
ได้รับการพฒันาและมีช่องทาง 
การตลาดมากขึ้น -  ราย 
    - ผู้ประกอบการฐานรากสามารถ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ - ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ  - 
 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
2. ส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชมุชน 
วัตถุประสงค ์:  
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรง

ตามความต้องการของตลาด 
2. เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. เพื่อเผยแพร่การยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างการรับรู้กระตุ้น

การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
งบประมาณ :  7,500,000 บาท   
ตัวชี้วัด :  
1.  สร้างนักการค้าเพื่อเป็นตัวแทนในการน าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่

ช่องทางการจ าหน่าย 50 ราย 
2.  ผู้ประกอบการชุมชนได้เข้าสู่ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  

จ านวนไม่น้อยกว่า 200 ราย 
3.  ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 69 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย : 
-  ผู้ประกอบการชุมชนที่มีความพร้อมด้านศักยภาพการตลาด                       

อาทิ ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน                  
กลุ่มสหกรณ์ชุมชน เป็นต้น  

พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
 1) พัฒนาศักยภาพนักการค้า (Traders)  เพื่อเป็นตัวแทนในการ                   

น าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ช่องทางการจ าหน่าย โดยจัดกิจกรรมสร้างแรง
บันดาลใจและจุดประกาย การเป็นนักการค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน มีผู้ได้รับ
ความรู ้151 ราย 

 2) ขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้าและเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) เพื่อเพิ่มโอกาสขยาย
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมและจ าหน่ายสินค้าภายใต้กิจกรรม SMART Local 
Shop by DBD ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ 
ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 30 ราย สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 116,789.00 บาท 

- จัดกิจกรรมเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ SMART Local Shop by DBD 
เข้าสู่ช่องทางการจ าหน่าย Modern Trade  ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 1 
พฤษภาคม 2565 ณ Lotus’s 15 สาขา (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 30 ครั้ง 

3) ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์
และขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มสมุนไพร กระตุ้นการ
รับรู้ OTOP Select ยุค Next Normal  และส่งเสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้วย BCG Model โดยด า เน ินการจ ัดก ิจกรรม Smart Local 
Step up ยกระดับและกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ดังนี้ 

- จัดเสวนา "BCG ธุรกิจสร้างรายได้ รักชุมชน รักษ์โลก" ให้แก่
ผู้ประกอบการสินค้าพื้นถิ่นไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ผ่านระบบ Zoom 
มีผู้ได้รับความรู้ 95 ราย 

 
 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    1,271,680.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - จ านวนผู้ประกอบการฐานราก 
ได้รับการพฒันาและมีช่องทาง 
การตลาดมากขึ้น -  ราย 
    - ผู้ประกอบการฐานรากสามารถ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 0.1167 
ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ  - 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
- จัดสัมมนาหลักสูตรบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ

สินค้าพื้นถิ่นด้วย BCG Economy Model” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสินค้า
พื้นถิ่นไทยสู่การเป็น Smart Local BCG ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน า
องค์ความรู้ของ BCG Model ไปพัฒนาต่อยอดสินค้าพื้นถิ่นไทย สร้างรายได้
เพิ่มให้แก่ธุรกิจและชุมชน ระหว่างวันที่ 14-15, 18-19 และ 21-22 กุมภาพันธ์ 
2565 ผ่านระบบ Zoom มีธุรกิจได้รับความรู้สู่การเป็นธุรกิจต้นแบบ 14 ราย 
 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข  -   

3. พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกจิส าหรบัผู้ประกอบการ
โชวห่วยไทย 
วัตถุประสงค ์:  
1  เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับร้านค้าโชวห่วย              

โดยการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
2. เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านค้า             

โชวห่วย เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การจัดเรียงสินค้า การจัดการต้นทุนสินค้าคงคลัง                   
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์น าไปสู่                   
การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจค้าปลีก                
ลดต้นทุนเพิ่มยอดขาย ตลอดจนการน าโซเชียลมีเดียและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า  

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วย
ให ้สามารถบร ิหารจ ัดการธ ุรก ิจได ้อย ่างม ีป ระส ิทธ ิภาพ      
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ รวมทั้งเกิดความเข้าใจ               
ในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้า อาทิ                     
การจัดการต้นทุนสินค้าคงคลัง กลยุทธ์ทางการขาย การมุ่งเน้นลูกค้า 

1. ผลการด าเนินการ 
 1) ยกระดับมาตรฐานร้านค้าโชวห่วยขนาดกลาง  

 พัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการร้านค้าโชวห่วย    
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และสร้างเครือข่ายธุรกิจ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้
การบริหารจัดการธุรกิจ หัวข้อ “เทคนิคในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย" และ หัวข้อ “TOWS Matrix สร้างกลยุทธ์ใหม่             
จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์” และศึกษาดูงาน ณ ร้านค้าต้นแบบ               
ที่ผ่านการพัฒนาจากกรม ระหว่างวันที่ 17-24 มีนาคม 2565 ณ จ.อุดรธานี 
จ. หนองบัวล าภู จ. สิงห์บุรี และ จ.สมุทรสาคร จ านวน 33 ร้านค้า 

2) ลดต้นทุนและพัฒนาร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศ สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย 
  สร้างองค์ความรู้แก่ร้านค้าโชวห่วยเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้า 

การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า รวมถึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในร้านค้า            
โชวห่วย โดยคัดเลือกร้านค้าที่มีศักยภาพและผลักดันการใช้ระบบ POS              
ในการบริหารจัดการร้านค้า ดังนี ้

- จัดสัมมนาออนไลน์ by DBD ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้า สู่การ
เป็นสมาร์ทโชวห่วย จ านวน 3 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 649 ราย 

- จัดสัมมนา"ขยายเครือข่าย สร้างรายได้ ด้วยโมเดลโชวห่วยค้าส่ง
ท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom มีผู้ได้รับความรู้ 52 ราย 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    442,328.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - จ านวนผู้ประกอบการฐานราก 
ได้รับการพฒันาและมีช่องทาง 
การตลาดมากขึ้น 801 ราย 
    - ผู้ประกอบการฐานรากสามารถ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ - ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ 26.43 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการร้านค้า 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและสร้างความยั่งยืน เป็นต้น 

งบประมาณ :  12,000,000 บาท  
ตัวชี้วัด :  
- ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 
3,030 ราย ประกอบด้วย 

1) ร้านค้าโชวห่วยขนาดกลาง ได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน
และมีองค์ความรู้ในการต่อยอดธุรกิจ จ านวน 30 ราย 

2) ร้านค้าโชวห่วยได้รับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการร้านค้า 
จ านวน 2,700 ราย  

3) ร้านค้าโชวห่วยได้รับการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า จ านวน 150 ราย 
4) ร้านค้าโชวห่วยได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เพื่อน าไปใช้    

ในการบริหารจัดการร้านค้า จ านวน 150 ราย 
-  ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 416 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย : 

- ผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศ  
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

- จัดสัมมนาหลักสูตร “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่ายสู่การเป็น
สมาร์ทโชวห่วย” จ านวน 12 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2565                 
โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ จ.สิงห์บุรี มีผู้ได้รับความรู้ 100 ราย 
 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
    -  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

 
 

แผนงานบูรณาการ : รัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ :  2. โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) ส าหรับประชาชนและธุรกิจ 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
- พัฒนาต่อยอดคลังข้อมูลธุรกิจ DBD Data Warehouse+ ระยะที่ 2 
วัตถุประสงค ์:  
1. ยกระดับการให้บริการข้อมูลและเชื่อมโยงบริการต่อภาคธุรกิจ

ด้วยระบบสารสนเทศ (Integrate Solution) โดยจัดท าหน้าสรุป
ข้อมูลของแต่ละนิติบุคคล (Dashboard) เพื่อให้ง่ายในการสืบค้น
ข้อมูลทางทะเบียน ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลใบอนุญาตฯ 
เชื่อมต่อกับระบบการให้บริการข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และเชื่อมโยงข้อมูลจาก BIZ Portal ของส านักงาน ก.พ.ร.  

2. ปรับปรุงเมนูการเข้าใช้งานให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายขึ้น (User Journey) 
และพัฒนาระบบผู้ช่วยสนทนาเพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลในระบบและแก้ไขปัญหาการใช้งานให้แก่ผู้รับบริการ 

3. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ประมวลผลของระบบ
คลังข้อมูลธุรกิจให้สามารถรองรับการให้บริการได้รวดเร็ว 

งบประมาณ :  14,800,000 บาท 
ตัวชี้วัด : ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจ                       
ที่ให้บริการ ร้อยละ 50 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ผู้ประกอบการ SME ประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ และภาคราชการ
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
- จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan)  

   - ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานคลังข้อมูลธุรกิจ Data Warehouse เดิมของกรม 
พร้อมทั้งจัดท าแนวทางการปรับปรุง และน าเสนอตัวอย่าง (Prototype)                
ของระบบงาน และศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบผู้ช่วยสนทนา
อัตโนมัติ การเชื่อมโยงข้อมูลจากฺ BIZ Portal การเชื่อมระบบบริการออนไลน์อื่น  ๆ
ของกรม และน าเสนอตัวอย่าง (Prototype) ระบบ เรียบร้อยแล้ว 

- อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบ และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ์แม่ข่าย 
อุปกรณ์และซอฟท์แวร์ และปรับปรุงเมนูการเข้าใช้งาน และพัฒนาระบบ
ผู้ช่วยสนทนาอัตโนมัติ ให้สามารถท างานร่วมกับระบบคลังข้อมูลธุรกิจได้ 
และเชื่อมข้อมูลจาก BIZ Portal และบริการออนไลน์ของกรมเข้ากับระบบ
คลังข้อมูล  
 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
    -   

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    1,471,250.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ  - 
 
 

     
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

    แผนงานยทุธศาสตร ์: การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ชื่อโครงการ :  1. โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. ส่งเสริมพฒันาผู้ประกอบการรายย่อย (Micro SME)  
วัตถุประสงค ์:  
1. เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการให้เกิดการรวมกลุ่มครือข่ายกลุ่มธุรกิจ

ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า หรือข้ามกลุ่มธุรกิจ 
ให้สามารถยกระดับและเพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน  

2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการ ขยายตลาด
ให้แก่ผู้ประกอบการ และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 
ทุกจังหวัด ได้มีการต่อยอดและขยายธุรกิจทั่วประเทศ 

งบประมาณ :  2,500,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
-  ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร

จัดการธุรกิจ  300  ราย 
-  ผู้ประกอบการที่ไดร้ับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

7 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
     - ผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่น (Micro SME) ผู้ประกอบการ 
SME และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ 
จ านวน 300 ราย 
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
 สร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการตลาด โดยจัดงานแสดง

และจ าหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เจรจา
จับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสต่อยอด ยกระดับและ
ขยายธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ การให้ค าปรึกษาธุรกิจด้าน
องค์ความรู้ทางธุรกิจสมัยใหม่ การตลาดหรือแหล่งเงินทุน รวมถึงประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง                
องค์ความรู้การบริหารจัดการและการตลาดสมัยใหม่ให้กับประธานหรือ
ผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 77 จังหวัด ดังนี้ 

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจยุค New Normal เพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ธุรกิจสมัยใหม่ให้แก่ประธานหรือผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจ 
MOC Biz Club ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา 
มีผู้เข้าร่วม 101 ราย (40 จังหวัด)  

- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ 
348 ราย  

- จัดจ าหน่ายสินค้าและบริการบน e - Market place ผ่านแพลตฟอร์ม 
Shopee ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 16 พฤษภาคม 2565 

 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข    
    - 
 
 
 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    1,074,338.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ไดร้ับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ 101 ราย 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจ  -  ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ 33.66 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
2. สร้างศักยภาพและโอกาสทางการค้าธุรกิจให้บริการ                   
โลจิสติกส์ไทย 
วัตถุประสงค์  :  
1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการธุรกิจ

ให้บริการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพรองรับการค้ายุคใหม่ 
2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยด้วยเทคโนโลยี 

ตอบสนองตลาดและผู้ใช้บริการได้กว้างขวางมากขึ้น 
3.เพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

ด้วยมาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได ้
งบประมาณ : 3,500,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
-  ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร

จัดการธุรกิจ  750  ราย 
-  ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 58 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
 - ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส ์
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
    1) สร้างศักยภาพธุรกิจและการบริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่  
        - จัดกิจกรรม Work shop วิเคราะห์ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ โดยการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ "พัฒนาระบบการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์"                  
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 52 ราย 

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Service Innovation กับธุรกิจ               
โลจิสติกส์ยุค Next Normal” ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
มีผู้ได้รับความรู้ 88 ราย 

-  เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยการใช้เทคโนโลยี               
ช่วยในการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารจัดการธุรกิจ โดยจัดสัมมนา
หัวข้อ“เพิ่มศักยภาพโลจิสติกส์ไทยด้วย Data Analytic โดยการใช้ MS Power BI” 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 ณ จ.ชลบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 53 ราย 

2) ยกระดับความเชื่อมั่นธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล 
         - ประชาสัมพันธ์รับสมัคร และคัดเลือกธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อให้ค าปรึกษาเชิงลึกแนะน าการวางระบบตามแนวทางการพัฒนาสู่
มาตรฐาน ISO 9001 ณ สถานประกอบการ  โดยด าเนินการรับสมัครธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์เข้าร่ามกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์ จ านวน 75 ราย ผ่านการคัดเลือก จ านวน 43 ธุรกิจ 

- จัดสัมมนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในยุค New Normal จ านวน       
5 ครั้ง ณ จ. นนทบุรี จ.ระยอง จ.นครราชสีมา จ.นครปฐม และ จ.สมุทรปราการ 
มีผู้ได้รับความรู้ 111 ราย 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข   - 
 
 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    1,430,134.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
   - ผู้ประกอบการ SME ได้รบั 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ 304 ราย 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจ - ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ 40.53 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
3. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
รองรับการค้ายุคใหม่ 
วัตถุประสงค์  :  
1. เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีระบบบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน 

เป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับในระดับสากล และสามารถสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น และเผยแพร่  สร้างการรับรู้ ความ
น่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดี ให้ธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยเป็นที่รู้จัก
และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และการขยายธุรกิจในประเทศ
อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจพร้อมเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ 
งบประมาณ :  7,300,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
- ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจ 600 ราย  

- ธุรกิจแฟรนไชส์ทีมีโอกาสในการขยายธุรกิจ จ านวน 40 ธุรกิจ 
- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 82 ล้านบาท 

ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์   
และธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 

พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
1) สร้างธุรกิจแฟรนไชส์รายใหม่ (B2B Franchise) โดยจัดอบรม B2B 

Franchise รุ่นที่ 25 (180 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 16 
มีนาคม 2565 (อบรมทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีของเดือน) และก าหนด
น าเสนอแผนธุรกิจเชิงปฏิบัติการเป็นกลุ่มย่อย วันที่ 28-29, 30-31 มีนาคม 
2565 และวันที่ 1 เมษายน 2565 มีผู้ได้รับความรู้ 100 ราย 

2) เสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 
(Franchise Standard) โดยได้จัดสัมนาหลักสูตร “สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์” ผ่านระบบ
Zoom เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 มีผู้ได้รับความรู้ 200 ราย 

3) จัดประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award 2022 : 
TFA 2022) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครธุรกิจ   
แฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมการประกวด 

4) สร้างโอกาสทางตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย โดยน าเสนอธุรกิจแฟรนไชส์
ในงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้าในประเทศ เพื่อสร้างทักษะการเจรจาและ
การน าเสนอธุรกิจ และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข    
   -  
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    2,234,494.70 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ได้รบั 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ 300 ราย 

 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รบั 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจ  - ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ 46.87 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
4 .  ยกระดับขีดความสามารถด้ านบัญชีของ  SME ไทย                  
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์  :  
1. เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานที่จ า เป็นแก่ผู้ประกอบการ SME                 

ให้มีการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์             
ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ 

2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี ความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต นักศึกษาสาขาบัญชีที่ก าลังจะ
จบการศึกษาให้มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี
ในเชิงปฏิบัติ (Simulation) สามารถปฏิบัติได้จริง  

4. เพื่อยกระดับส านักงานบัญชีไทยสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เป็น
ที่ยอมรับในสากล และสร้างมูลค่าเพิ่มการให้บริการแก่ลูกค้า
โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช ้

5. เพื่อสร้างเครือข่ายส านักงานบัญชีคุณภาพ เกิดพันธมิตรทาง
ธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน น าไปสู่ความ
เข้มแข็งของธุรกิจส านักงานบัญชี 

งบประมาณ : 1,500,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
1) สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) โดยอบรม

เชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงานในลักษณะสถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
ด้วยโปรแกรมบัญชี ประเมินผลการทดสอบด้วยระบบ e-testing มีผู้ได้รับ
ความรู้ 1,962 ราย และผ่านการประเมินผลโดยการทดสอบด้วยระบบ                 
e-Testing 1,953 ราย 
     2) พัฒนาส านักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

- บ่มเพาะต้นกล้าส านักงานบัญชีคุณภาพ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านบัญชีที่จ าเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ส านักงานบัญชี ณ จ.ราชบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 100 ราย 

- พัฒนาส านักงานบัญชีคุณภาพ แนะน า ตรวจประเมิน และผลักดัน
ส านักงานบัญชีเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยได้ด าเนินการแนะน า          
การเขียนคู่มือ (Coaching) และตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น (Pre Audit) 7 ราย 
ตรวจรับรองส านักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รายใหม่ 5 ราย 
ตรวจประเมินติดตามคุณภาพรายเดิม 39 ราย และตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
หนังสือรับรองส านักงานบัญชีคุณภาพรายเดิม 21 ราย รวม 72 ราย 

3) พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายส านักงานบัญชีคุณภาพ  
    - พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี ณ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า มีผู้ได้รับความรู้ 123 ราย 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เชื่อมโยงส านักงานบัญชีกับ                 
พันธมิตรกรม” ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จ.เพชรบุรี มีผู้ได้รับ
ความรู้ 95 ราย 

- จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติถู กต้อง                 
ตามกฎหมาย” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา              
มีผู้ได้รับความรู้ 129 ราย 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    529,557.00  บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ไดร้ับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ  2,352 ราย 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ 267.27 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัด :  
-  จ านวนนิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี 

ในสถาบันการศึกษา เข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 500 ราย 
-  จ านวนผู้ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชี บุคลากรในส านักงานบัญชี 

และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนด
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพส านักงานบัญชีและเรื่องอื่น  ๆ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 210 ราย 

- จ านวนส านักงานบัญชีเข้ารับการตรวจประเมินเป็นส านักงาน
บัญชีคุณภาพตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  
และตรวจประเมินเพื่อติดตามคุณภาพหรือตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
หนังสือรับรอง จ านวนไม่น้อยกว่า 70 ราย 

- จ านวนผู้ประกอบการส านักงานบัญชีคุณภาพและบุคลากร
ในส านักงานบัญชีคุณภาพได้รับองค์ความรู้ที่จ าเป็น รวมทั้ง
สร้างและขยายเครือข่ายส านักงานบัญชีคุณภาพกับหน่วยงาน
ภาครัฐและธุรกิจอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 100 ราย 

ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  

- ผู้ประกอบการ SME ธุรกิจส านักงานบัญชี และบุคลากร  
ในส านักงานบัญช ี

- ผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
- นิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

ในสถาบันการศึกษา                
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
5. สร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ด้วยหลัก          
ธรรมาภิบาลธุรกิจ 
วัตถุประสงค์  :  
1. สร้างองค์ความรู้ และรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ธุรกิจด าเนินกิจการ

ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ส่งผลให้
ประเทศไทยมีสังคมที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น 

2. ส่งเสริมธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้ประกอบธุรกิจอย่างมี
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผล  ให้ธุรกิจได้รับความ
เชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน               
อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  

3. เพื่อป้องปรามมิให้คนไทยหรือนิติบุคคลไทยมีกา รกระท า
ในลักษณะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจ 
หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ                
ให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

งบประมาณ :  1,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
-  ธุรกิจสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลในระบบ

เศรษฐกิจจ านวนไม่น้อยกว่า 60  ราย 
- สร้างองค์ความรู้ด้ านธรรมาภิบาลมีผู้ เข้ ารับการพัฒนา                    

องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 400 คน 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  

- ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน บริษัทจ ากัด 
ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการ  
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
   1 )  สร้างธุรกิจ  SME เข้าสู ่ เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ  
โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินและพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยประชาสัมพันธ์ให้ธุรกิจ
ทั ่วไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและตรวจประเมินเพื่อพิจารณาตัดสินการ
รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่าน
เกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้า งธุรกิจ  SME เข้าสู ่ เ กณฑ์
มาตรฐาน ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจ าปี 2565  โดยมีผู้สมัครเข้าร่วม
กิจกรรมแล้ว 118 ราย 

2) สร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ดังนี ้
        - หลักสูตร “ธุรกิจมั่นคง ด ารงคุณธรรม ด้วยกฎหมายแข่งขันทางการ
ค้า” ผ่านระบบ ZOOM มีผู้ได้รับความรู้ 346 ราย  
        - หลักสูตร “ป้องกันตรวจจับทุจริต  สร้างธุรกิจเพื่อความยั่งยืน”        
ผ่านระบบ ZOOM มีผู้ได้รับความรู้ 378 ราย  

 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
    -  
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    66,526.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ  842  ราย 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ 183 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
6. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า 
วัตถุประสงค ์ :  
1. สร้างองค์ความรู้และแนวทางการด าเนินงานแก่สมาคมการค้า 

และภาคธุรกิจให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับ
และเพิ่มศักยภาพสมาคมการค้าของไทยสู่มาตรฐานการบริหาร
จัดการตามหลักสากล  

2. สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางในแต่ละกลุ่มธุรกิจและเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน สามารถเป็นผู้น าแก่สมาชิกเพื่อยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจเกิดการร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคม 

3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
ยกระดับสมาคมการค้าให้เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญด้านการ
บริหารจัดการองค์กรซึ่งมีส่วนผลักดันให้สมาคมการค้ามีความ
เข้มแข็ง ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน 

งบประมาณ :  1,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
- สมาคมการค้าได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีองค์ความรู้ด้าน                   
การบริหารจัดการที่ดี จ านวนไม่น้อยกว่า 600 ราย 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 67 ล้านบาท 

ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสมาคมการค้า ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานพันธมิตรที่เก่ียวข้อง เป้าหมาย 600 ราย 

พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ                    
 1) พัฒนาสมาคมการค้ามือใหม่ 

- สร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาคมการค้าในการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสมาคมการค้า รวมถึงจัดท าฐานข้อมูล                
สมาคมการค้า เพื่อน าข้อมูลไปก าหนดแนวทางพัฒนาสมาคมการค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยจัดสัมมนา "พัฒนาสมาคมการค้า มือใหม่" ผ่านระบบ 
Zoom เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้ได้รับความรู้ 108 ราย 

2) ยกระดับศักยภาพสมาคมการค้า  
- สร้างบทบาทสมาคมการค้าต่อภาคธุรกิจในการเป็นผู้น ารายภาค

ธุรกิจที่เข้มแข็งและเชิดชูเกียรติสมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ
และผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น (Best Practice) โดยการประกวดสมาคม
การค้า ประจ าปี 2565 มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสมาคม
การค้าดีเด่น 34 ราย 

 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
    -  

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    99,600.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ได้รบั 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ  108  ราย 

 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รบั 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจ  - ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ 18 

      
 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

ชื่อโครงการ :  2. โครงการพฒันาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
- พลิกฟื้น SME ด้วยเทคโนโลยียุคดิจทิัล 
วัตถุประสงค ์ :  
1. เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ 

โดยสนับสนุนการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการ และด้านนวัตกรรม  
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

2. เสริมสร้างโอกาสการตลาดแก่ SME และวิสาหกิจชุมชน ในภาค
การค้า ภาคการผลิต ภาคบริการ เช่น การท่องเที่ยว อาหาร               
และสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งและแข่งขันได้  

งบประมาณ :  10,500,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
-  จ านวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน

บริหารจัดการธุรกิจ 800 ราย 
-  ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่า   

ทางเศรษฐกิจ 80 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
-  ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน ในภาคการค้าภาคการผลิต 

ภาคการบริการ การท่องเที่ยว อาหารและสุขภาพและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
    1) เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ  
         -  ให้ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจแก่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (18 ชั่วโมง) 
และธุรกิจร้านอาหาร (12 ชั่วโมง) โดยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
"Smart Restaurant Plus" รุ่นที่ 2 มีผู้ได้รับความรู้ 109 ราย และหลักสูตร 
"DBD Booster for Smart Restaurant" มีผู้ได้รับความรู้ 107 ราย 

-  จั ดสั มมนา เชิ งปฏิ บั ติ การหลั กสู ตร  " C-Commerce: Chat                     
ช่วย Shop" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับ
ความรู้ 80 ราย 

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ 
แบ่งเป็น นักธุรกิจมืออาชีพ (DBD SPE) (42 ชั่วโมง) โดยการบ่มเพาะเชิงลึก
ใน 5 ด้านได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และนวัตกรรม และสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD Advance 
Creative Marketeer) (42 ชั่วโมง) เสริมสร้างทักษะและแนวคิดด้านกลยุทธ์
การตลาดและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์
การตลาดแนวใหม่ (Marketing Plan) ในการขยายตลาด รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางการค้าเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 172 ราย (SPE 133 ราย ACM 39 ราย)        
และได้สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ มีผู้ผ่านการคัดเลือก 70 ราย          
(SPE 45 ราย ACM 25 ราย) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 4 เมษายน 2565           
โดยจัดพิธีเปิดและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Take Your Business a Step Up” 
ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 70 ราย ระหว่างวันที่ 14-15, 21-22 และ 28-
29 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี 

 
 
 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
     626,520.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ไดร้ับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ  296  ราย 

 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รบั 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจ  - ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ 37 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
2) เสริมสร้างโอกาสการตลาดแก่ SME และวิสาหกิจชุมชน  

         - เสริมสร้างโอกาสการตลาดในธุรกิจ Startup และส่งเสริมให้ธุรกิจ 
SME น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนและ         
เพิ่มประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ประชาสัมพันธ์เชิญชวน SME เข้าร่วมกิจกรรม 
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2565   

- ส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สร้างการ
รับรู้และโอกาสการตลาดให้แก่ร้านอาหารไทย โดยจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ประเมินร้านอาหารที่จะได้รับตรา Thai SELECT ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2565 มีผู้สมัครเข้าร่วม  467 ราย (รายใหม่ 148 ราย ต่ออายุ 319 ราย) 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข   
     - 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

     ชื่อโครงการ :  3. โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
- ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนด้วยกฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ 
วัตถุประสงค์  :  
1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการ Startup ให้เข้าถึงบริการทาง

การเงิน และใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ   
2. สนับสนุนและผลักดันสถาบันการเงิน ให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ  

ให้เข้าถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
3. เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ              

ให้สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการ  
4. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ               

ให้สามาถน ามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
งบประมาณ :  1,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
-  จ านวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน

บริหารจัดการธุรกิจ 1,000 ราย 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ผู้ประกอบการ Startup สถาบันการเงิน ผู้รับหลักประกัน                  

ผู้บังคับหลักประกัน หน่วยงานพันธมิตรและและผู้สนใจทั่วไป   
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
    1) จัดมหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยการ
จ าหน่ายสินค้า/บริการจากผู้ประกอบการ และเชิญสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุน 
บริษัทสินเชื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้
ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ โดยได้จัดกิจกรรม 
"มหกรรมหลักประกันทางธุรกิจและการน าทรัพย์เข้าถึงแหล่งทุน" เมื่อวันที่ 
23-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนเทพปทุม จ.ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
863 ราย 
     2) เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจและผู้รับหลักประกัน โดยเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ สถาบัน
การเงิน ผู้รับหลักประกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป โดยได้จัดอบรม                    
ให้ความรู้หัวข้อ “เทคนิคการบริหารสินเชื่อ” ณ จ. ขอนแก่น มีผู้ได้รับความรู้ 
85 ราย 
 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    95,492.40 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ไดร้ับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ  948  ราย 

 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รบั 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจ  -  ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ 94.80 
 
 

       

 

 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

     ชื่อโครงการ :  4. โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce 
วัตถุประสงค์  :  
1. เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจไทยในการใช้ e-Commerce 

เพิ่มช่องทางการตลาดสมัยใหม่ 
2. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าสู่การเป็น Smart Trader 

Online ในตลาดออนไลน ์
3. เพื่อเพิ่มโอกาสและกระตุ้นการค้าออนไลน์ให้เกิดการขยายตัว

ให้ทันต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
งบประมาณ :  4,000,000 ล้านบาท 
ตัวชี้วัด :  
-  ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการส่งเสริมความรู้ e-Commerce จ านวน 

1,940 ราย 
-  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็น Trader Online 

จ านวน 300 ราย 
-  ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่า   

ทางเศรษฐกิจ 200 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
ผู้ประกอบการทั่ วไป ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce และ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
1)  สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วย e-Commerce โดย

การส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ สามารถใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ /
เทคนิคการตลาดออนไลน์ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ดังนี ้

- จัดสัมมนา "เศรษฐกิจทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล "                
ณ โรงแรมสตาร์รินทร์ รีสอร์ท จ.สตูล มีผู้ได้รับความร ้136 ราย 

- จัดสัมมนาสร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce หลักสูตร 
"สร้างโอกาสการค้าออนไลน์  เพิ่มรายได้สินค้า ยุค New Normal"                    
ผ่านระบบ Zoom จ านวน 4 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 209 ราย 

-  จั ดสั มมนา หลั กสู ตร  "Media Landscape เมื่ อ โลกปรับ 
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน" ผ่านระบบ Zoom จ านวน 4 ครั้ง มีผู้ได้รับ
ความรู้ 201 ราย 

- จัดสัมมนาสร้างและพัฒนศักยภาพ e-Commerce จ านวน 4 
ครั้ง หลักสูตร “สร้างโอกาสการค้าออนไลน์ เพิ่มรายได้สินค้ายุค Next 
Normal” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มีผู้ได้รับความรู้ 210 ราย 

- จัดอบรม หลักสูตร "One Line One Million ไลฟ์อย่างไร ให้ได้ล้าน" 
เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 
46 ราย 

2) สร้างนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ  Smart Trader Online   
โดยบ่มเพาะ/พัฒนา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้พร้อมสู่การเป็น Trader Online 
เชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับนักการค้าออนไลน์  มืออาชีพ (Smart Trader Online) 
เพื่อช่วยน าสินค้าของชุมชนไปจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์  พร้อมทั้ง
จัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น าไป
จัดจ าหน่ายบนช่องทางออนไลน์ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  โดย
ได้ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการที่สนใจเป็นนักการค้า

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    601,759.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ไดร้ับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ 802  ราย 

 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รบั 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจ  -  ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ  35.80 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
ออนไลน์ (Trader Online) ครอบคลุม 4 ภูมิภาค และบ่มเพาะพัฒนา
ความรู้ให้กับ Trader Online ที่ผ่านการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ 347 ราย  

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข    
    - 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
2. ปรับตัวสู้วิกฤตด้วย e-Commerce ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ 
(Digital Village by DBD) 
วัตถุประสงค์  :  
1. เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจไทยในการใช้  e-Commerce       

เพิ่มช่องทางการตลาดสมัยใหม่ 
2. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้าสู่การเป็น Smart Trader 

Online ในตลาดออนไลน ์
3. เพื่อเพิ่มโอกาสและกระตุ้นการค้าออนไลน์ให้เกิดการขยายตัว

ให้ทันต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
งบประมาณ :  5,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
-  ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศกัยภาพด้านการบรหิาร 
   จัดการธรุกิจ 300 ราย 
-  ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 54 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

รวม 20 ชุมชน  โดยมีผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนา จ านวน 
300 ราย (20 ชุมชนๆ ละ 15 ราย)               

พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
 สร้างชุมชนทั่วประเทศสู่การค้าออนไลน ์

           บ่มเพาะพัฒนาเชิงปฏิบัติการ ผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผน และการบริหาร
จัดการการค้าออนไลน์ กระตุ้นเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างการรับรู้ให้แก่สินค้า
ชุมชนออนไลน์ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์โดยเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนากับ E-marketplace หรือ Platform Online ที่ได้รับความนิยม 
พร้อมน าเสนอธุรกิจ Event Campaign ส่งเสริมการขายทั้งในรูปแบบ 
Online และ Offline จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและเจรจาธุรกิจ สร้างโอกาสทาง
การตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนกับ Platform Online และ
ผู้ประกอบการ Trader Online ที่มีความต้องการสินค้าชุมชนไปจ าหน่าย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจชุมชนเป้าหมาย
และคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม 

 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
      - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
     702,164.00 บาท  
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
   - ผู้ประกอบการ SME ได้รบั 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ -  ราย 

 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รบั 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง 
เศรษฐกิจ  -  ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ  - 
 

      
 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ : การสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     ชื่อโครงการ : 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. ระบบให้บริการหนังสือรับรอง และรับรองส าเนาเอกสาร                
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์  :  
1. เพิ่มศักยภาพระบบให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ หน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2. เพิ่ มช่ องทางเข้ าถึ งบริ การ เพื่ ออ านวยความสะดวกแก่

ผู้ประกอบการในการขอรับบริการหนังสือรับรอง และรับรองส าเนา
เอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มรูปแบบการช าระเงิน 

3. ลดขั้นตอนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการขยาย
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น 

4.  ผลักดันนโยบายรัฐบาลให้เป็นดิจิทัลอย่างแท้จริง 
งบประมาณ :  62,100,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
- ระบบให้บริการหนังสือรับรอง และรับรองส าเนาเอกสาร                

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และ

เจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งในและต่างประเทศ 
พื้นที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย ์
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยศึกษา วิเคราะห์กระบวนการ 

ออกแบบระบบตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ
- อยู่ระหว่างจัดท าระบบต้นแบบ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

อุปกรณ์เครือข่ายพร้อมลิขสิทธิ์การใช้งาน  
 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     -  

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    9,280,200.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ  - 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
2. พัฒนาเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทดแทน  
วัตถุประสงค์  :  
1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็น

เว็บไซต์กลางในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนใช้  
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการของกรม และใช้                   
ในการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

2. เพื ่อให ้เว ็บไซต ์กรมพัฒนาธ ุรก ิจการค ้าม ีประส ิทธ ิภาพ 
สามารถตรวจสอบและให้บริการข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ 
ตลอด 24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง  

3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสอบถาม 
ตรวจสอบข้อมูลงานบริการของกรมผ่านเว็บไซต์    กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โดยอัตโนมัติ ตลอด 24 ชัว่โมงอย่างต่อเนื่อง 

งบประมาณ :  11,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
-  มีเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส าหรับบริการประชาชน 

จ านวน 1 ระบบ 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ 

หน่วยงานราชการ 
พื้นที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
 
 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
- จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ผลการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ ประกอบด้วย Wireframe, Sitemap, Work Flow, Use Case 
และ Data Dictionary 

- อยู่ระหว่างพัฒนาและติดตั้งระบบเว็บไซต์เครือข่ายธุรกจิ MOC Biz Club 
และพัฒนาเว็บไซต์ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 
ทั่วประเทศในรปูแบบเว็บไซต์ที่ให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเปน็ปัจจุบัน 

 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     -  

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
   1,093,556.00 บาท 
 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
   - 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ - 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
3. พัฒนาระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ทดแทน  
วัตถุประสงค์  :  
1. จัดท าระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ให้อยู่ใน

ระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 
2. จัดเก็บฐานข้อมูลสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ข้อมูล

นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการฯ และข้อมูลนักศึกษาที่ผ่าน               
การทดสอบ 

3. สรุปผลการด าเนินกิจการ/โครงการ รวมทั้งจัดท ารายงาน                
ในรูปแบบต่างๆ 

งบประมาณ :  5,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
-  ระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่  1 ระบบ 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ผู้ใช้งานระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ประกอบด้วย 
1. เจ้าหน้าที่โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart 

Accountants) 
2. สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ  

พื้นที่ด าเนินงาน : กองก ากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
- จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan)  
- ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน (User 

Requirement) เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์จัดท าระบบต่อไป 
 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     -  

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    - 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ  - 
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แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
4. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ 
วัตถุประสงค ์ :  
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน       

ทางธุรกิจให้เป็นระบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์    แบบ
ครบวงจรในทุกกระบวนงาน 

2. เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความ
ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของ
หน่วยงานราชการและผู้ประกอบธุรกิจ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการออกรายงานและประมวลผลทางสถิติ
ของข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจในรูปแบบ
ของ Graph และ Infographic Design เพื่อเป็นข้อมูลเชิงบริหาร  

งบประมาณ :  5,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
-  ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 1 ระบบ 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- เจ้าพนักงานทะเบียน ผู้รับหลักประกัน ผู้บังคับหลักประกัน และ
หน่วยงานพันธมิตร 

พื้นที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
    - จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) โดยศึกษา วิ เคราะห์ 
ออกแบบ ระบบจดทะเบียนสัญญา หลักประกันทางธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
    - อยู่ระหว่างจัดท าหน้าจอการท างานของระบบ (Prototype) และ
ติดตั้ งซอฟต์แวร์ ระบบป้องกันการรั่ ว ไหลของข้อมูล  ( Data Loss 
Prevention) 
 
2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     -  

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    977,600.00 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
   - 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ  - 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
5. พัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration for Public Company Limited)                       
วัตถุประสงค์  :  
1. เพื่อเพิ่มช่องทางการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทาง

อิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรให้แก่ผู้ใช้บริการ 
2. ลดการใช้เอกสาร/กระดาษ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางของผู้ใช้บริการ 
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการประชาชนให้มีคุณภาพ                      

มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และยกระดับการ
ให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

4. เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้าและยกระดับการจดทะเบียน
ให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการท าธุรกิจ 

งบประมาณ :  15,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
-  มีระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทางอิเล็กทรอนิกส์                

(e-Registration for Public Company Limited)  เพื่อใช้ ใน
กระบวนการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด จ านวน 1 ระบบ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  

- บริษัทมหาชนจ ากัดทั่วประเทศ/นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 
- ส านักงานทนายความหรือส านักงานบัญชี ซึ่งเป็นผู้รับมอบ

อ านาจในการด าเนินการจดทะเบียน 
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
- จัดท าแผนการด าเนินงานโดยละเอียด (Action Plan) โดยศึกษา 

วิ เคราะห์  ออกแบบ ระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง  

- ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน (User 
Requirement) เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์จัดท าระบบต่อไป 
 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     -  

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    - 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ - 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค ์:  
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยระบบ

สารสนเทศที่มีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้ระบบปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล   

(HR Operation) การเข้าถึงข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลด้วย
ระบบออนไลน์ (Online)  

3. เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal online)  และพัฒนาทักษะของข้าราชการและ
บุคลากรให้รองรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

งบประมาณ :  14,350,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
- มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 ระบบ 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- บุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
พื้นที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
    - จัดท าแผนการด าเนินงาน (Action Plan) ให้แก่คณะกรรมการตรวจ
รับพั สดุ  และด า เนิ นการรวบรวมความต้อ งการผู้ ใ ช้ ง าน  ( User 
Requirement) เพื่ อน าข้อมูล ไปวิ เคราะห์จัดท าระบบต่อไป ทั้ งนี้                     
ได้จัด เตรียมฐานข้อมูลและแบบฟอร์มของระบบเดิมที่ เกี่ ยวข้อง                       
เพื่อเชื่อมโยงกับระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     -  

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    - 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
   - 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม  ร้อยละ - 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
7. บูรณาการระบบบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
วัตถุประสงค์  :  
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ให้สะดวกและรวดเร็ว มีความ
ปลอดภัย  

2. เพื่อให้กรมฯ สามารถบรหิารจัดการและรองรับการเพิ่มขึ้น ของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และใหบ้ริการแก่ผู้ประกอบการ ประชาชน 
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

งบประมาณ : 7,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
 - มีระบบบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Centralized 
Storage Management) 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ประชาชนทั่วไป 
พื้นที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
   - อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     -  

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    - 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ  - 
                   
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
8. พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ 
วัตถุประสงค์  :  
1. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) 
พร้อมรองรับผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปให้สามารถเข้าถึง                
องค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ  
2. เพื่อให้ผู้ประกอบผู้ธุรกิจและผู้สนใจทั่วไปมีช่องทางในการเสริมสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่จ าเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจ สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ e-Learning อย่างไร้ข้อจ ากัด           
ทั้งเวลาและสถานที่ รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าเดินทาง  
3. เพื่อให้ผู้ที่ เรียนในระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์     
(e-Learning) มีความสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
งบประมาณ : 4,702,400 ล้านบาท 
ตัวชี้วัด :  
1. ผู้เข้าเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) 
ระบบเดิมในหลักสูตรออนไลน์ (Multimedia) จ านวน 7 หลักสูตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย  
2. ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ระบบใหม่ 
จ านวน 1 ระบบ 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
กลุ่มเป้าหมาย :  
 - ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้สนใจทั่วไป 
พื้นที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
 

1. ผลการด าเนินการ 
    - อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

 

2. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    - 
      
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
                  - 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ  - 
 

 


