
แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ภายใต้แผนงบประมาณเชงิยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หน่วยงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ณ เดือนธันวาคม 2565 (ไตรมาสที่ 1) 

แผนงานบูรณาการ : การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
ชื่อโครงการ :  1. โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันส าหรับ
ผู้ประกอบการโชวห่วยไทย 
วัตถุประสงค ์:  
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้า
ปลีกท้องถิ่น ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ อาทิ การจัดการต้นทุนสินค้า 
คงคลัง กลยุทธ์ทางการขาย การมุ่งเน้นลูกค้า ตลอดจนการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการร้านค้า และสามารถเป็น 
พี่เลี้ยงให้กับร้านค้าโชวห่วยรายย่อยในพื้นที่ได้  
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างองค์ความรู้ให้กับร้านค้าโชวห่วย
ในด้านต่าง ๆ เช่น บัญชีภาษี การจัดเรียงสินค้า การจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ การท าการตลาด การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ขยายโอกาสทางการตลาด และการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าเพ่ือเพิ่ม
โอกาสในการขาย เป็นต้น 
3) เพื่อให้ร้านค้าโชวห่วยเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตรสมาร์ทโชวห่วย 
ได้แก่ ร้านค้าส่งในพื้นที่ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ให้บริการเทคโนโลยี 
ผู้ให้บริการเสริม และสถาบันการเงิน   
งบประมาณ : 12,000,000 บาท 
 
 

1. ผลการด าเนินการ   
 - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
         - 
 
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
         - 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - จ านวนผู้ประกอบการฐานราก 
ได้รับการพฒันาและมีช่องทาง 
การตลาดมากขึ้น - ราย 
    - ผู้ประกอบการฐานรากสามารถ 
สร้างรายได ้-  ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ -  
 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ 
 - ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 
3,030 ราย  
เชิงคุณภาพ 
- สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 332 ล้านบาท  
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ประกอบการร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศ  
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
2. สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาธุรกจิฐานรากด้วย            
e-Commerce 
วัตถุประสงค ์:  
 1) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาผู้ประกอบการฐานรากในการ
ท าการตลาดออนไลน์  
 2) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการฐานราก 
 3) ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างพันธมิตรด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ฐานรากให้มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  
งบประมาณ : 9,500,000 บาท   
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (3,000 ราย) 
 - ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการฐานรากให้เป็นผู้ประกอบการ
ออนไลน์ยุคใหม่จ านวน 3,000 ราย  
 
    

1. ผลการด าเนินการ 
    - ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 

- 
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข   
         - 
 
 
 
 
 

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



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
เชิงคุณภาพ :  
- ผู้ประกอบการฐานรากที่มีศักยภาพสูง จ านวน 1,260 ราย 
- สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 327 ล้านบาท  
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย : 
 - ผู้ประกอบการฐานรากและผู้ประกอบรุ่นใหม่ เช่น เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการชุมชน 
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
3. ขับเคลื่อนตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ 
วัตถุประสงค ์:  
 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
 2) เพื่อขยายช่องทางและเพิ่มโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่วิถี
เศรษฐกิจยุคใหม่ (Next Normal) อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) เพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
ในวงกว้างและกระตุ้นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เพิ่มขึ้น 
งบประมาณ : 7,500,000 บาท  
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (277 ราย) 
 - ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 77 ราย 
- ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 ราย 
เชิงคุณภาพ :  
 - สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 72 ล้านบาท  
 

1. ผลการด าเนินการ 
 การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน  

       - จัดนิทรรศการและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายในงาน OTOP City 
2022 เมื่อวันที่ 17 – 25 ธ.ค. 65 มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 30 ราย สามารถ
สร้างมูลค่าการค้าได ้7.0385 ล้านบาท ดังนี้  

(1) โซน Pavilion มีผู้ผู้ประกอบการเข้าร่วม 20 ราย สามารถ
สร้างมูลค่าการค้าได้ 4.1391 ล้านบาท  

(2) โซนปกติ มีผู้ประกอบการเข้าร่วม 10 ราย สามาถสร้างมูลค่า
การค้าได ้2.8063 ล้านบาท  

(3) โซน SMART Local Shop สามารถสร้างมูลค่าการค้าได ้
0.0931 ล้านบาท 
 เชื่อมโยงและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขุมชน  

- จัดนิทรรศการน าเสนอเพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ปลูก/ผู้ผลิต  ผู้จัดจ าหน่าย ระหว่างวันที่ 22-24 
ธ.ค. 65 ณ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.กระบี่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างสรุปผล 
การด าเนินกิจกรรมฯ 
 

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
    32,306 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - จ านวนผู้ประกอบการฐานราก 
ได้รับการพฒันาและมีช่องทาง 
การตลาดมากขึ้น 30 ราย 
    - ผู้ประกอบการฐานรากสามารถ 
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 7 ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ : 10.83  
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย : 
 - ผู้ประกอบการชุมชนที่มีความพร้อมและศักยภาพด้านการตลาด 
เช่น ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม  
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
          - 

  
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          -  
 

4. ส่งเสริมภาพลักษณ์และการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 วัตถุประสงค์ :  
 1) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสะท้อนคุณค่าและความน่าเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  
 2) เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในกลุ่ม 
Herbal Champions ทั้งที่มีศักยภาพและก าลังเป็นที่ต้องการ  
ของตลาด (Product Trend)  ทั้ งในและต่างประเทศ สินค้า
สมุนไพรนวัตกรรม และสมุนไพรที่มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI)  
 3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย รองรับการเป็นอาหารแห่งอนาคต (Future Food)  
งบประมาณ : 3,000,000 บาท  
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (25 ราย) 
- ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และวิสาหกิจชุมชนในกลุ่ม Herbal Champions ได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ จ านวน 25 ราย 
เชิงคุณภาพ :  
 - สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 7 ล้านบาท  
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
 

1. ผลการด าเนินการ 
   - อยู่ระหว่างการจัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 

     - 
  

3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     - 

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



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย : 
 - ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนในกลุ่ม Herbal Champions ทั้งที่มี
ศักยภาพและก าลังเป็นที่ต้องการของตลาด (Product Trend)  
ทั้งในและต่างประเทศ สินค้าสมุนไพรนวัตกรรม และสมุนไพรที่มี
การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

แผนงานบูรณาการ : รัฐบาลดิจิทัล 
ชื่อโครงการ :  2. โครงการพัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจเพื่อสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
- พฒันาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจเพื่อสนับสนุน
รัฐบาลดิจิทัล 
วัตถุประสงค ์:  
1. พัฒนาระบบให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ เพื่อสนับสนุนรัฐบาล
ดิจิทัล (Business Data Exchange Services for Digital Government 
(BDEX)) โดยเพิ่มประสิทธิภาพให้การเชื่อมโยงข้อมูลมี ความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น 
 2. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อปริมาณ
งานที่เพิ่มขึ้น 
 3. เพื่อสนับสนุนข้อมูลส าหรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ของนิติบุคคลในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) 
ของนิติบุคคล 
 4. รองรับบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจของหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน GDX ของ
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และ Biz Portal ของส านักงาน 
ก.พ.ร. ตลอดจนเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ ากัด 
(NDID) 
งบประมาณ : 17,500,000 บาท 
ตัวชี้วัด : 
เชิงปริมาณ 
- มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
 - หน่วยงานที่เช่ือมโยงข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
พื้นที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

1. ผลการด าเนินการ 
   - ขณะนีอ้ยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏบิัติการ (Action Plan)  
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
         -  

  
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
         - 
 
 
 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
        -      
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
  - มีหน่วยงานใช้บริการเพิ่มขึ้น

อย่างน้อย ร้อยละ : - 
    
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ : -  
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

         
แผนงานยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขนัได ้
ชื่อโครงการ :  1. โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. พัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศก้าวทันการค้า   
ยุคใหม่ 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและบริการ เสริมสร้างรายได้ 
และขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น และสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ 
MOC Biz Club ทุกจังหวัด ได้มีการต่อยอดและขยายธุรกิจทั่วประเทศ 
 2) เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นให้เกิดการรวมกลุ่มครือข่ายกลุ่ม
ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า หรือข้ามกลุ่มธุรกิจให้สามารถ
ยกระดับและเพิ่มโอกาสในการด าเนินธุรกิจร่วมกัน 
งบประมาณ : 2,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (200 ราย) 
 - ผู้ประกอบการท้องถิ่นและสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz 
Club ได้รับการส่งเสริมเพิ่มโอกาสทางการค้า เพิ่มช่องทาง
จ าหน่ายสินค้าและบริการ และสร้างรายได้ จ านวน 200 ราย 
เชิงคุณภาพ :  
 - สร้างพันธมิตรทางการค้าหรือเกิดมีการจับคู่ทางธุรกิจซื้อขาย
สินค้าหรือบริการระหว่างกัน จ านวน 20 คู่ธุรกิจ 
 - สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
 - ผู ้ประกอบการท้องถิ ่น  ผู ้ประกอบการ SME และสมาชิก
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ  
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
 ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสัมมนาเชงิปฏบิัติการ 

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เสริมเขี้ยวเล็บผู้ประกอบการ ก้าวล้ า 
น าตลาดออนไลน์ @ ตรัง" ให้แก่กลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 65 ณ จ.ตรัง มีผู้ได้รับความรู้ 302 ราย 

 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
 - 

  
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    47,600 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ - ราย 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ -  ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ : -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
2.พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 

วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมีศักยภาพและพร้อมเข้าสู่ระบบ     
แฟรนไชส ์
 2) เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า และการขยายธุรกิจในประเทศ
อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ 
 3) เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีระบบบริหารจัดการที่มี
มาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับในดับสากล และ
สามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น และเผยแพร่สร้าง 
การรับรู้ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดี ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 งบประมาณ : 4,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ  
 - ธุรกิจแฟรนไชส์และผู้สนใจขยายธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ได้รับ
ความรูเ้กี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจ จ านวน 500 ราย  
เชิงคุณภาพ  
  - สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
 - ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ 
และธุรกิจแฟรนไชส์ไทย  
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง  
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
   - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 
(B2B Franchise) ส าหรับธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจ ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 65 - 
23 มี.ค. 66 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผู้ได้รับความรู้ 52 ราย 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
 - 

  
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    227,863 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
   - ผู้ประกอบการ SME ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ 52 ราย 

- ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ - ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ : 10.40  
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
3. สร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยสู่สากล 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ด้านการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการแข่งขัน 
2) เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและเชื่อมโยง

ข้อมูลธุรกิจ ในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ตาม
ข้อก าหนดที่เป็นมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้าง
ความเชื่อมั่นและโอกาสทางการค้าสู่สากล 
 งบประมาณ : 3,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ :  
 - ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร
จัดการธุรกิจตามมาตรฐานสากล จ านวน 600 ราย 
เชิงคุณภาพ :  
 - ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล    ร้อยละ 90  
 - สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 84 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส ์
พื้นที่ด าเนินงาน : สว่นกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
    - สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์" ครั้งที่ 1 หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้บริการ       
โลจิสติกส์ด้วย AI เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี 
นครปฐม จังหวัดนครปฐม มีผู้ได้รับความรู้ 60 ราย 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
 - 

  
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
        -    
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ 60 ราย 

 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ - ล้านบาท 
 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ : 10  
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
4. พัฒนายกระดับและสร้างเครือข่ายพันธมิตรสมาคมการค้า 

วัตถุประสงค์ 
 1) สร้างองค์ความรู้และพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง พร้อม
รับการเปลี่ ยนแปลงทางการค้ายุคดิจิทัลและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจของโลก  
 2) สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรระหว่างสมาคมการค้าให้
เกิดการร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคมอย่างเข้มแข็ง และเกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจอย่างมีทิศทางในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 
พร้อมทั้งสามารถเป็นผู้น าแก่สมาชิกเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจ
และเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน  
 3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการยกระดับ
สมาคมการค้าให้เป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญด้านการบริหาร
จัดการองค์กรซึ่งมีส่วนผลักดันให้สมาคมการค้ามีความเข้มแข็ง 
ส่งผ่านไปยังสมาชิกสมาคม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างยั่งยืน 
งบประมาณ : 1,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด : 
เชิงปริมาณ :  
 - สมาคมการค้าได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการที่ดี จ านวนไม่น้อยกว่า 450 ราย 
เชิงคุณภาพ :  
 - สมาคมการค้าได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการ Best 
Practice 30 สมาคม 
 - สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 67 ล้านบาท  
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
 

1. ผลการด าเนินการ 
   - ขณะนีอ้ยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
 - 

  
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
          -   
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ -  ราย 

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



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก
สมาคมการค้า ผู้ประกอบการ และหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง 
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง  
5. ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SME ไทย ด้วยองค์ความรู้
และนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชี ความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต/นักศึกษาสาขาบัญชีที่ก าลัง
จะจบการศึกษาเป็นบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีส่งผลให้การจัดท าบัญชีมีความ
ถูกต้องน่าเช่ือถือ 
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพส านักงานบัญชีและผู้ท าบัญชีไทยให้มี 
การบริการที่ได้มาตรฐานสากลก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ทั้งในบริบทของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม เทคโนโลยี และสภาพ
การแข่งขันของธุรกิจในตลาดโลก รวมทั้งเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานและการให้บริการของส านักงานบัญชี 
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุน สถาบัน
การเงิน ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
 4. เพื่อยกระดับส านักงานบัญชีไทยตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับส านักงานบัญชีและ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศต่างๆ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ให้แก่ธุรกิจที่ให้บริการทางด้านวิชาชีพบัญชี 
 5. เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างส านักงานบัญชีด้วยองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีและเปลี่ยนแปลงเป็นองค์กร

1. ผลการด าเนินการ 
 พัฒนาองค์ความรู้ด้านบัญชีแก่ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี 
  - อบรมหลักสูตร “ส่งเสริมองค์ความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี

ให้ถูกต้อง” เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบัญชี รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ผ่านระบบ Zoom จ านวน 7 ครั้ง มีผู้ได้รับความรู้ 2,067 ราย 

- อบรมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 
จ.สมุทรปราการ มีผู้ได้รับความรู้ 154 ราย 
 พัฒนาส านักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

- อบรมหลักสูตร "TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุง การวิเคราะห์งบ
การเงินและมาตรฐานการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี" ณ โรงแรม 
คลาสสิคคามิโอ ระยอง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 14-16 ธ.ค. 65 มีผู้ได้รับความรู้ 
152 ราย 
 พัฒนาส านักงานบัญชีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จ านวน 70 ราย 

ดังนี ้
- แนะน าการเขียนคู่มือ (Coaching)/ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น 

(Pre-Audit) : 4  ราย  
- ตรวจรับรองส านักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (รายใหม่)  : 3  ราย 
- ตรวจประเมินเพื่อติดตามคุณภาพส านักงานบัญชีคุณภาพ (รายเดิม) : 53  ราย 
- ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองส านักงานบัญชีคุณภาพ 

(รายเดิม) : 10  ราย 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    369,373 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ 2,443 ราย 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ : 169.65  



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
ดิจิทัลและน าไปสู่ความเข้มแข็งของธุรกิจส านักงานบัญชี ด้วย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
งบประมาณ : 1,500,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (1,440 ราย) 
- จ านวนผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีทักษะความรู้
เฉพาะด้านที่จ าเป็น และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวนไม่น้อยกว่า 360 ราย 
 - จ านวนนิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา
บัญชี ในสถาบันการศึกษา เข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 600 ราย 
 - จ านวนผู้ประกอบธุรกิจส านักงานบัญชี บุคลากรในส านักงาน
บัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
ข้อก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพส านักงานบัญชี การบริหาร
จัดการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และเรื่องอื่นๆ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 150 ราย 
 - จ านวนส านักงานบัญชีเข้ารับการตรวจประเมินเป็นส านักงาน
บัญชีคุณภาพตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี  
และตรวจประเมินเพื่อติดตามคุณภาพหรือตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
หนังสือรับรองคุณภาพของส านักงานบัญชีคุณภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า 
30 ราย 
 - จ านวนผู้ประกอบการจากส านักงานบัญชีได้รับการเสริมสร้าง     
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และมีโครงสร้างรูปแบบของส านักงานบัญชี
ดิจิทัลเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจส านักงานบัญชีของตนเอง 
ไม่น้อยกว่า 200 ราย 
 - จ านวนผู้ประกอบการส านักงานบัญชีคุณภาพและบุคลากร            
ในส านักงานบัญชีคุณภาพได้รับองค์ความรู้ที่จ าเป็นไม่น้อยกว่า 100 ราย 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
     -  
 

3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
       - 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
เชิงคุณภาพ :  
 -  นิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี              
ในสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องสอบผ่านการประเมินผล 
โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จ านวนไม่น้อยกว่า 480 ราย 
(คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการทดสอบ) 
- ส านักงานบัญชีคุณภาพมีการปรับรูปแบบธุรกิจ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มการให้บริการลูกค้า โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้
เพิ่มขึน้  
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
 - ผู้ประกอบการ SME ธุรกิจส านักงานบัญชี และบุคลากร         
ในส านักงานบัญช ี
 - ผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
 - นิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี         
ในสถาบันการศึกษา 
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
6. สร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ด้วย       
หลักธรรมาภบิาลธุรกิจ 

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างองค์ความรู้ และรณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ธุรกิจด าเนิน

กิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ส่งผลให้
ประเทศไทยมีสังคมที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้น 

2. ส่งเสริมธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้ประกอบธุรกิจอย่างมี
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเชื่อมั่น 
จากผู้มีส่วนได้เสียและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัต ิ

1. ผลการด าเนินการ 
 สร้างธุรกิจ SME เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกจิ    

       - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างธุรกิจ SME เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน   
ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจ าปี 2566 กับภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(กระทรวงฯ / พณจ. /สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย/สมาคมธนาคารไทย) ขณะนี้ มีผู้สมัคร จ านวน 43 ราย 
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาผู้รับจ้างตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 
 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
    147,113 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ 257 ราย 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ : 29.20 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
3. เพื่อป้องปรามมิให้คนไทยหรือนิติบุคคลไทยมีการกระท า 

ในลักษณะให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนหรือร่วมประกอบธุรกิจ 
หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้คนไทยและคนต่างด้าวทราบ
เพื่อก ากับดูแลให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาลและปฏิบัติโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย 
งบประมาณ : 1,500,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (880 ราย) 
 -  ธุรกิจสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลในระบบ
เศรษฐกิจ จ านวนไมน่้อยกว่า 80 ราย 
 -  มีผู้เข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้จ านวนไม่น้อยกว่า 800 ราย 
เชิงคุณภาพ :   
  - ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ได้รับความรู้ความความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายภายใต้การก ากับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
และกฎหมายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70   
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
 - นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน บริษทัจ ากัด ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการ 
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 

 สร้างองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล 
      - จัดอบรม เรื่อง “สิ่งที่ธุรกิจต้องรู้ มุ่งสู่ความส าเร็จ”เพื่อให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 
จ านวน 2 ครั้ง จ.อุบลราชธาน ีและจ.สมุทรสาคร มีผู้ได้รับความรู้ 214 ราย  
      - อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง “ก้าวทันประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่ และเตรียมความพร้อม 
การน าส่งงบการเงิน” โดยก าหนดจัดอบรม จ านวน 2 ครั้ง ดังนี ้

ครั้งที่ 1 วันที่  30  ม.ค. 66 ณ ศูนย์ฝึกอบรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6  
จ.นนทบุร ี

ครั้งที่ 2 วันที่  28  ก.พ. 66 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช 
จ.นครราชสีมา 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
 - 

  
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

 ชื่อโครงการ :  2. โครงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค ์
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. พัฒนาส่งเสริมธุรกิจบริการสู่การค้ายุคใหม่ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการและธุรกิจสาขาอื่น เพื่อยกระดับ 
การบริหารจัดการของธุรกิจอย่างมืออาชีพ สามารถใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่ มประสิทธิภาพธุ รกิจ  
สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 2. เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการและธุรกิจสาขาอื่น 
เพื่ อผลั กดั น ให้ ธุ ร กิ จบริ ก ารสามารถ เชื่ อม โย งตลาดกั บ
ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจสาขาอื่น เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ให้สามารถสร้างมูลค่าทางการค้า และแข่งขัน
ในตลาดได้อย่างยั่งยืน 
งบประมาณ : 5,420,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (550 ราย) 
 - ผู้ประกอบธุรกิจมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจ
ในระดับพื้นฐาน จ านวนไม่น้อยกว่า 300 ราย 
- ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการเสริมสร้างโอกาสทางการตลาด จ านวน
ไม่น้อยกว่า 250 ราย 
เชิงคุณภาพ :  
 - ผู้ประกอบธุรกิจมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจเชิงลึกในด้าน
การปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่า
ให้สินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และพัฒนา 
สู่ความเป็นมืออาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 37 ราย 
  - สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 122 ล้านบาท 

1. ผลการด าเนินการ 
 เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ 

- จัดอบรมโครงการ Smart Senior Care Business โดยร่วมมือกับ
สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวและรับมือกับข้อจ ากัด 
ในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 10-11 พ.ย. 65       
ณ ทับขวัญ รีสอร์ท จ. นนทบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 75 ราย 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
 - 

  
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
      101,200 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ 75 ราย 

 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ 
การพัฒนาสามารถสร้ างมูลค่ า 
ทางเศรษฐกิจ - ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ : 13.63  
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
ธุรกิจบริการที่สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอาหาร ท่องเที่ยว 
และรองรับสังคมสูงวัย SME และธุรกิจ Startup ไทย โดยเน้นที ่ 
- กลุ่มธุรกิจที่สร้างงาน และกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน  เช่น 
ร้านอาหาร ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
- กลุ่มธุรกิจ Startup ไทย ที่ใช้นวัตกรรมในการส่งเสริมศักยภาพ
เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้แก่ SME  

พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

     ชื่อโครงการ :  3. โครงการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. ส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งทุน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
SME ให้ เข้าถึ งแหล่งเงินทุนและใช้ประโยชน์จากกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ  
2. เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 
SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 
3.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ให้แก่ ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME สถาบัน
การเงิน ผู้รับหลักประกัน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
4. เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถงึแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ 
5. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้
สามารถน ามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
6. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อแก่
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย 
งบประมาณ : 1,500,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (1,200 ราย)                    
 - นักธุรกิจ นักลงทุน ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 500 ราย 
 - ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าถึงโอกาสทางการตลาด และแหล่งทุน
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม จ านวน 275 ราย 
 - ผู้บังคับหลักประกัน ได้รับการพัฒนาความรู้ตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย จ านวน 75 ราย 

1. ผลการด าเนินการ 
    - ขณะน้ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 

     - 
  

3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
     - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
          -      
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ - ราย 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ : -  
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
 - เกษตรกร ผู้สนใจปลูกไม้ยืนต้นและประชาชนทั่วไป มีความรู้ใน
การใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อ
โดยใช้ต้นไม้เป็นหลักประกัน จ านวน 150 ราย 
 - ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ จ านวน 200 ราย 
เชิงคุณภาพ :  
 - ผู้ประกอบการ SME หรือ Startup เข้าถึงบริการทางการเงิน  
 - ผู้ประกอบการมีสภาพคล่อง มีศักยภาพในการประกอบการ ขยายตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 - สถาบันการเงิน สนับสนุนบริการทางการเงิน และสินเชื่อแก่
ผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สอดคล้องกับความต้องการ
ทางเงินของผู้ประกอบการ 
 - ผู้บังคับหลักประกัน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม 
 - ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคเข้าถึงบริการทางการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการเงิน สินเชื่อ ส าหรับใช้ประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 
กับประเภทธุรกิจ  
  - เกษตรกร ผู้สนใจปลูกไม้ยืนต้นและประชาชนทั่วไปมีความรู้ใน
การใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อ
โดยใช้ต้นไม้เป็นหลักประกัน   
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
 - ผู้ประกอบการ (ผู้ ให้หลักประกัน) สถาบันการเงิน (ผู้รับ
หลักประกัน) ผู้รับหลักประกันอื่น ผู้บังคับหลักประกัน หน่วยงาน
พันธมิตรและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

     ชื่อโครงการ :  4. โครงการสร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce 
วัตถุประสงค์  :  
1) เพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจไทยในการใช้e-Commerce เพิ่ม
ช่องทางการตลาดสมัยใหม่  
2) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขัน 
ในตลาดออนไลน ์
3) เพื่อเพิ่มโอกาสและกระตุ้นการค้าออนไลน์ให้เกิดการขยายตัว 
ให้ทันต่อเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
งบประมาณ :  4,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (2,300 ราย) 
 - ผู้ประกอบธุรกิจที่ ได้รับการส่งเสริมความรู้  e-Commerce 
จ านวน 2,300 ราย 
เชิงคุณภาพ :  
- ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพที่มี
ศักยภาพจ านวน 280  ราย 
- สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท  
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- ผู้ประกอบการทั่วไป ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce และ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่ 
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

1. ผลการด าเนินการ 
 สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วย e-Commerce 

- ร่วมกับ TikTok เจ้าของแพลตฟอร์ม TikTok Shop พัฒนาทักษะ
องค์ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรม" TikTok x DBD : ช้อปได้ทุกถิ่น" ซึ่งเป็น
กิจกรรม Workshop ส าหรับธุรกิจท้องถิ่น โดยให้ความรู้ในการน าสินค้า
ขึ้นมาวางจ าหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม TikTok Shop พร้อมแนะน าเครื่องมือ
ต่างๆ ที่น่าสนใจ โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ        
ฟรีค่าธรรมเนียมในการสมัครร้านค้า ฟรีค่าธรรมเนียมคอมมิชชัน รวมถึง    
มีสิทธิได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดธุรกิจท้องถิ่นบน TikTok Shop โดย     
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้สิทธิพิเศษในการร่วม LIVE ขายสินค้าให้ถึงถิ่นกับ 
ครีเอเตอร์ชื่อดังจาก TikTok เป็นต้น ทั้งนี้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "TikTok x DBD : ช้อปได้ทุกถิ่น" เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 65 ณ โรงแรม 
แกรนด์ ริชมอนต์  จ. นนทบุรี มีผู้ได้รับความรู้ 134 ราย 

- จัดสัมมนาหลักสูตร “e-Commerce เศรษฐกิจทันสมัย เชื่อม
การค้าโลกมุสลิมฮาลาล” เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 65 ณ โรงแรมยะลาแกรนด์
พาเลซ จ.ยะลา มีผู้ได้รับความรู้ 387 ราย 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
 - 
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
     308,654 บาท 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ผู้ประกอบการ SME ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ 
บริหารจัดการธุรกิจ 521 ราย 

 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ - ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ : 22.65 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
2. สร้างชุมชนสู่ออนไลน์สร้างรายได้ธุรกิจ (Digital Village by DBD) 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการตลาดออนไลน์ของชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศ
ให้สามารถพัฒนาและจ าหน่ายสินค้าชุมชนให้เหมาะสมกับช่องทาง
การตลาดออนไลน์ยุคใหม่ 
 2. เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบความส าเร็จทั้งด้านอัตลักษณ์ วิถีชุมชน 
การตลาด และผลประกอบการ  
 3. เพื่อขยายโอกาสการตลาดให้ผู้ประกอบการชุมชนเข้มแข็ง 
แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ : 5,500,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (300 ราย) 
 -  ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 300 ราย  
เชิงคุณภาพ :  
 - ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มที่ได้รับการบ่มเพาะ
พัฒนาสามารถเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ จ านวน 200 ราย  
 - สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 54 ล้านบาท  
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
 - กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน รวม 20 ชุมชน โดยมี
ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา (ครอบคลุม 4 ภูมิภาค 
พื้นที่ด าเนินงาน : ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
 
 

1. ผลการด าเนินการ 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 

      - 
  

3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
- 

2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
   - ผู้ประกอบการ SME ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ -  ราย 

 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับ 
การพัฒนาสามารถสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ - ล้านบาท 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ : - 

      



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

 
แผนงานตามยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

     ชื่อโครงการ : 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
1. พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลรองรับการให้บริการข้อมูล
ดิจิทัล 

วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์   
e-Registration และ ช่องทาง Walk-In  รองรับการให้บริการ
ข้อมูลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรูปแบบและวิธีการ 
ที่ก าหนด 
 2. เพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลให้ผู้ประกอบการสามารถ
กรอกข้อมูลการขอจดทะเบียนผ่านระบบ (e-Form) และระบบสามารถ
น าเข้าข้อมูลการจดทะเบียนได้ทันทีที่รับจดทะเบียน โดยไม่ต้องมี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
งบประมาณ : 62,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (1 ระบบ) 
 - ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลรองรับการให้บริการข้อมูล Digital 
จ านวน 1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ : 
 - มีระบบจดทะเบียนนิติบุคคลให้บริการข้อมูล Digital โดย
สมบูรณ์ สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วมีความครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นที่น่าเชื่อถือ และสามารถรองรับการตรวจสอบหรือการยืนยัน
ตัวตนของนิติบุคคลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและ
ให้บริการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผลการด าเนินการ 
    - ขณะนีอ้ยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
 - 

  
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
         -  
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
    - ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล

รองรับการให้บริการข้อมูล 
Digital จ านวน - ระบบ 

3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ : -  
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
 - การจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านช่องทาง walk in ผู้ประกอบการ
ส า ม า ร ถ ก ร อ ก ข้ อ มู ล ก า ร ข อ จ ด ท ะ เ บี ย น ผ่ า น ร ะ บ บ  
โดยระบบสามารถน าเข้าข้อมูลได้ทันทีที่รับจดทะเบียน โดยไม่ต้อง
มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่ และลดระยะเวลาในการให้บริการ 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
 - ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด และ
ประชาชนทั่วไป 
พื้นที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย ์
2. พัฒนาระบบการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ 
วัตถุประสงค์  
1) เพื่อพัฒนาการบริการภาครัฐ โดยปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ
ที่ทันสมัยโดยใช้ เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการ
ด าเนินการอันก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 
ท าให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า 
2) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกรมไปสู่การเป็น
องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 
3) เพื่อลดระยะเวลาด าเนินงาน และความซ้ าซ้อนของระบบ
ฐานข้อมูล 
4)เพื่ออ านวยความสะดวกต่อนักลงทุนและยกระดับให้เป็น
ประเทศที่ง่ายต่อการท าธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
งบประมาณ : 22,000,000 บาท 
 

1. ผลการด าเนินการ 
- ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

 
2. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 
 - 

  
3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
          - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
         -   
 
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

     มีเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
ก า ร ค้ า ส า ห รั บ บ ริ ก า ร
ประชาชน จ านวน - ระบบ 

3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
    ในภาพรวม ร้อยละ : - 
 
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : (1 ระบบ) 
 -  ระบบการให้บริการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ : 
 - สามารถอ านวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับนักลงทุน
ต่างชาติในการขอรับบริการ ณ จุดเดียว 
 - สามารถลดระยะเวลาด าเนินงานของนายทะเบียน ลดความ
ซ้ าซ้อนของระบบฐานข้อมูล 
 - สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมายของนิติบุคคลต่างด้าว 
- นักลงทุนต่างชาติหรือบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
- นักลงทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พื้นที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ 
 1. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่เป็นตัวเลขและไม่เป็น
ตัวเลข วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นรายงานในแต่ละกิจกรรมของ 
การตรวจสอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
 2. การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนด 
มีความครบถ้วนถูกต้อง 
 

1. ผลการด าเนินการ 
 - ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

 
2. ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินงานทีเ่ห็นผลเปน็รูปธรรม 

      - 
  

3. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางแก้ไข 
      - 

1. ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  
         -       
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  

- ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการ
ตรวจสอบภายใน จ านวน - ระบบ 
3. ความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม ร้อยละ : -   
 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
 3. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึงจุดควบคุมต่างๆ ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานได้มากขึ้นและเมื่อพบสิ่งผิดปกติสามารถหารือกับ
ผู้บริหารได้อย่างทันที   ท าให้การควบคุมระบบเฉพาะงาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถเฝ้าระวังความเสี่ยงเบื้องต้นได้  
ในระดับหน่ึง 
 4. การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและเพิ่มขอบเขตการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานในส่วนของการวางแผนการตรวจสอบ 
การรวบรวมกระดาษท าการ สรุปผลการตรวจสอบ รายงานผล 
การตรวจสอบ รวมถึงการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 
รวมถึงการติดตามการด าเนินการตามข้อสั่งการของหัวหน้าส่วน
ราชการได้อย่างทันท่วงที 
 5. การประหยัดงบประมาณและระยะเวลาในการลงพื้นที่ตรวจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บและน าส่งรายได้รับแทนที่ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดทั่วประเทศที่จัดเก็บแทนกรม และลดการใช้กระดาษที่เกี่ยวข้อง 
กับงานตรวจสอบ สามารถติดตามความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจนค้นหาข้อมูล เอกสารต่างๆ ในระบบได้
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 6. การรายงานผลการตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสามารถน าไปใช้
ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและ
ความส าเร็จแก่องค์กร 
งบประมาณ :  3,000,000 บาท 
ตัวชี้วัด :  
เชิงประมาณ 
- ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 ระบบ 
 
 

 



แบบรายงานผลโครงการ (พค.) 

 

สาระส าคัญ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ  ผลส าเร็จของโครงการ 
เชิงคุณภาพ  
 - มีระบบที่พัฒนาสมบูรณ์สามารถใช้ เป็นเครื่องมือในการ
ต ร ว จส อบภาย ใ นอย่ า ง เ ป็ น ร ะ บบ  แ ล ะส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี 
การปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบ 
การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม และระบบการก ากับดูแล
องค์กรที่ดี ของการตรวจสอบระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม  
ได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 

ระยะเวลาด าเนินการ : 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กลุ่มเป้าหมาย :  
 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
พื้นที่ด าเนินงาน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 
 

 


