
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
ประจ าไตรมาส 2/2564 (มกราคม – มีนาคม 2564) 

 1. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน  
 1.1 รายได้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกองทุนฯ : รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออก  
และการน าเข้าสินค้า การสนับสนุนเงินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดอกเบี้ยธนาคาร และรายได้อ่ืน 
รวมทั้งสิ้น 42.29 ล้านบาท (รายละเอียดพร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบแสดงผลการด าเนินงาน 
ทางการเงิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.1 ) 
 1.2 การอนุมัติและเบิกจ่าย : ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติ 
แผนประจ าปี วงเงินทั้งสิ้น 1,227.62 ล้านบาท (ไม่รวมโครงการ SMEs Pro-active ระยะที่ 3 (ปี 2562 - 
2565) วงเงิน 500 ล้านบาท) ในไตรมาสที่ 2/2564 มีการอนุมัติด าเนินโครงการรวม 36 โครงการ วงเงิน
ทั้งสิ้น 275.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.41 ของแผนประจ าปี มีการเบิกจ่ายจ านวน 75.87 ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 6.18 ของแผนประจ าปี  โดยแบ่งตามหน่วยงาน ดังนี้  

สรุปแผน/ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 
                                หน่วย : ล้านบาท 

 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ หน่วยงาน 
ไตรมาสที่ 2/2564 สะสมไตรมาสที ่1 – 2 /2564 

จ านวน 
โครงการ  

วงเงิน 
อนุมัต ิ

วงเงิน 
เบกิจ่าย 

จ านวน 
โครงการ  

วงเงิน 
อนุมัต ิ

วงเงิน 
เบกิจ่าย 

ภาครัฐ 35        275.03 75.84 53 358.07 132.78 
1 กรมการค้าต่างประเทศ - - - 1      0.03       0.02  
2 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ - - - - - - 
3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1      2.00       0.02  1      2.00       0.20  
4 กรมการค้าภายใน - - - - - - 
5 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 33  261.03     72.94  50  344.04   129.67  
6 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ - - - - - - 
7 กระทรวงพาณิชย์ 

(งานตามนโยบายและมาตรการเร่งดว่น) 
1    12.00       2.88  1    12.00       2.89  

ภาคเอกชน 1          0.03 0.03 2 0.06 0.06 
  8 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 1      0.01       0.01  1      0.01       0.01  
  9 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -      0.02       0.02  1      0.05       0.05  

  10 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย - - - - - - 
  11 สมาคมธนาคารไทย - - - - - - 

รวม 36  275.06     75.87  55  358.13   132.84  
ร้อยละของแผนประจ าป ี     22.41       6.18      29.17     10.82  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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 2. ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงิน  

     2.1 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่าง

ประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 กลยุทธ์ ดังนี้  
              1) การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมาย ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

รายละเอียด ดังนี้ 
          - งานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2021 ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น 

81 ล้านบาท 
              - กิจกรรมจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์ เกษตรอ่ืนๆ เพ่ือรองรับ
มาตรการกีดกันทางการค้า (ออนไลน์) ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้า รวมทั้งสิ้น 3.41  ล้านบาท 

            2) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทย  เป็นการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย รวมถึง SMEs ในภูมิภาค วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ต่างๆ และเกษตรกรให้
สามารถด าเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการฝึกอบรมเชิงลึก/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(C0aching) แบบครบวงจร ไปจนถึงการน าสินค้าไปทดลองจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ ด าเนินการโดย   
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รายละเอียด ดังนี้ 

 - โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจ าปี 2564 
ระยะที่ 1  

 - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 
4 (เรียนออนไลน์) 

 - โครงการสร้าง SMEs.ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจ าปี 2564 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระยะที่ 2 

 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค านวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้า
เพ่ือการส่งออก  ครั้งที่ 2 

 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
ส่งออก รุ่นที่ 139 

       3) การพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการ
สร้างแบรนด์สินค้าและบริการ ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการ
ขายสินค้าด้านนวัตกรรมที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดเกาหลี ปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อ รวมทั้งสิ้น 
27.44 ล้านบาท  

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเร่งรัดท าการตลาดเชิงกลยุทธ์ เป็นการขยายตลาดส่งออกและธุรกิจ 
ในต่างประเทศเชิงรุก สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่ม
ตลาดเป้าหมายโดยเน้นการบุกเจาะหัวเมืองเศรษฐกิจใหญ่ ขยายตลาดสู่เมืองรองที่มีศักยภาพ สร้างหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจโดยการรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟ้ืนตลาดเก่า ด าเนินการโดย 

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รายละเอียด ดังนี้ 
       - โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ 
(Grocery Avenue) ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายสินค้าอาหารและผลไม้ รวมทั้งสิ้น 0.60 ล้านบาท       

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รายละเอียด ดังนี้ 
     - การต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้าอินเดีย – ไทย เข้าเยี่ยมคารวะ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
     - การต้อนรับเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทย 

       (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.3) 
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      2.2. โครงการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแผนการ
ด าเนินงาน  
          ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่ อวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ
เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแผนการด าเนินงานของกองทุนฯ งบทั่วไป โดยในไตรมาส 2 
มีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแผนการด าเนินงาน จ านวน 37 โครงการ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.4) 
ทั้งนี้ ได้รายงานให้กรมบัญชีทราบเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ด้วยแล้ว 

   2.3 การด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน  
   กลุ่มตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 โครงการจับคู่
เจรจาธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ (เงินกองทุนฯ) เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ 
อาทิ การตรวจสอบรายชื่อผู้ เข้าร่วมโครงการ การจัดท าทะเบียนคุมรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  
การตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่หนังสืออ้างอิงก่อนขออนุมัติด าเนินการ  การประเมินผลการจัดงาน เป็นต้น 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.5) 

   3. ระบบบริหารความเสี่ยง 
 3.1 ข้อร้องเรียน : จากการตรวจสอบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในไตรมาสที่ 2/2564 พบว่า 
ไม่มี  ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานกองทุนฯ 

        3.2 ส านักงานกองทุนฯ ได้ด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2564 จ านวน 
6 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1) ผลักดันหน่วยงานให้เสนอขอใช้เงินกองทุนฯ เท่าที่จ าเป็น 2) ผลักดันให้ส านัก
ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ในการด าเนินโครงการจัดเก็บเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
3) จัดท าหนังสือแจ้งแนวทางการรายงานผลการด าเนินโครงการและก าหนดการจัดส่งรายงานผล 4) ประสาน
กลุ่มงานคลังเพ่ือด าเนินการแจ้งผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารงานกองทุนฯ (Progress) ในการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน 5) ปรับปรุงการรายงานผลการด าเนินโครงการ ผ่านระบบสารสนเทศ อาทิ DITP-DRIVE หรือ 
Progress ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 6) จัดประชุมหารือเพ่ือปรับแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินกองทุนฯ 7) จัดจ้างพนักงานกองทุนฯ ให้ครบตามกรอบอัตราก าลังที่มีอยู่ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.6) 

   4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ 
 ส านักงานกองทุนฯ ไดด้ าเนินการตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศของกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 7 โครงการ คือ (1) จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ในส่วนกลางและ
ต่างประเทศ (2) โครงการพัฒนาต่อยอดระบบรับสมัครกิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพ่ือแนะน า
กิจกรรมที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ (3) โครงการพัฒนาต่อยอดระบบส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs Pro-active) (4) โครงการพัฒนาระบบแนะน ากลยุทธ์ทางการค้าด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (5) โครงการยกระดับระบบอ านวยความสะดวกการให้บริการผู้ประกอบการผ่าน Mobile 
Application (6) โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่
ในการให้บริการผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (7) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ 
ระยะยาว (ปี 2564-2565) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.7)    
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 5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ส านักงานกองทุนฯ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 3 แผนงาน คือ (1) การจัดท าฐานข้อมูลบุคคลากรเพ่ือ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (2) การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรกองทุนฯ (3)  การพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และอยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 5 แผนงาน คือ (1) การจัดท า
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี (2) การสร้างความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
(3) การถ่ายทอดตัวชี้วัด และการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม (4) การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย และระเบียบราชการ (5) การพัฒนาความผาสุกและ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.9) 

******************************************* 

ส านักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
                   พฤษภาคม 2564 



สิ่งที่สงมาดวย 1.1 

รายงานผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
รายได้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 

ประจ าไตรมาสที่ 2/2564 (มกราคม – มีนาคม 2564) 
หน่วย : บาท 

ส านักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

พฤษภาคม  2564 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1 

ต.ค. 63 – ธ.ค. 63  
ไตรมาสที่ 2 

ม.ค.64 – มี.ค.64  
ไตรมาสที่ 3 

เม.ย.64 - มิ.ย.64  
ไตรมาสที่ 4 

ก.ค.64 - ก.ย.64  
รวม 

รายได้จากการจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียมการส่งออก
และการน าเข้าสินค้า 

5,401.00 - - - 5,401.00 

รายได้จากการสนับสนุน
เงินกิจกรรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 

9,960,440.00 31,191,588.32 - - 41,152,028.32 

รายได้ดอกเบีย้ 29,678.61 - - - 29,678.61 

รายได้อื่น 717,551.77 386,469.36 - - 1,104,021.13 

รวมท้ังสิ้น 10,713,071.38 31,578,057.68 - - 42,291,129.06 



(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ   

สินทรพัย์   
            เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 1    2,686,037,670.02
            เงินจ่ายใหห้น่วยงานในต่างประเทศ 47,681,871.38
            ลูกหนี้ 2    1,441,671.50
            รายได้ค้างรับ 3 1,371,197.40
            เงินลงทนุระยะยาว 4 6,000,000.00
            ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5 277,260.27
            สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6 3,481,506.86
            งานระหวา่งก่อสร้าง 7 10,299,216.00
     รวมสินทรพัย์    2,756,590,393.43
หน้ีสิน   
            เจ้าหนี้ 8    19,476,979.99
            เงินรับฝาก 9    122,085,024.84
            เงินประกัน 10 9,462,908.00
           รวมหน้ีสินหมุนเวียน    151,024,912.83
     รวมหน้ีสิน    151,024,912.83
สินทรพัย์สุทธ/ิส่วนทนุ 2,605,565,480.60

  
      ทนุ    2,000,000,000.00
      รายได้สูง/(ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม   
           รายได้สูง/(ต่่า)กวา่คชจ.สะสม    813,408,337.12
           ค่าใช้จ่ายสูง/(ต่่า)กวา่รายได้ส่าหรับงวด    -207,842,856.52
           รวมรายได้สูง/(ต ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม    605,565,480.60
รวมสินทรพัย์สุทธ/ิส่วนทนุ    2,605,565,480.60

กองทุนส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วนัที   31 มีนาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปน็ส่วนหนึ งของงบการเงนิน้ี



(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

รายได้   
      รายได้ค่าธรรมเนียม 5,401.00
      รายได้จากการสนับสนุนเงินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ 41,152,028.32
      รายได้ดอกเบี้ย 29,678.61
      รายได้อื่น 11 1,104,021.13
     รวมรายได้    42,291,129.06
ค่าใช้จ่าย   
      ค่าใช้จ่ายบคุลากร 12    1,580,550.63
      ค่าใช้จ่ายเดินทาง 13    352,873.89
      ค่าตอบแทนใช้สอยและสาธารณูปโภค 14    227,643,809.04
      ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 15 3,767,150.67
      ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน 16    16,148,087.70
      ค่าใช้จ่ายอื่น 17    641,513.65
     รวมค่าใช้จ่าย    250,133,985.58
รายได้สูง/(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่าย -207,842,856.52

กองทุนส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ
งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน

ส่าหรับระยะเวลา 1 ป ีสิ้นสุดวนัที   31 มีนาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเปน็ส่วนหนึ งของงบการเงนิน้ี



(หน่วย:บาท)

            เงินฝากกระทรวงการคลัง 2,663,378,282.13
            เงินฝากไมม่รีายตัว 28,374.30

            ธ.กรุงไทย - ย่อยพณ.กส. เลขที่ 385-6-00117-4 -214,200.00

            ธ.กรุงไทย - ย่อยพณ.กส-Teller เลขที่ 385-6-00165-4 0.00

            ธ.กรุงไทย-ย่อยพณ. อท.เลขที่ 385-0-03418-6 1,569,250.81

            ธ.กรุงไทย-ย่อยพณ.อท.เลขที่ 385-0-03800-9 19,412,805.69

            ธ.กรุงไทย - ลาดพร้าว.อท เลขที่ 011-1-42493-3 0.00
            ธ.กรุงไทย-รัตนาธิเบศร์.อท เลขที่ 137-1-35214-3 0.00
            ธ.กรุงไทย - ย่อยพณ.อท เลขที่ 385-0-03417-8 1,621,657.09
            ธ.กรุงไทย - ย่อยพณ.อท_Teller เลขที่ 385-0-07362-9 241,500.00

           รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,686,037,670.02

            ลูกหนีเ้งินยืม                (จ านวน 1 สัญญา) 67,641.40
            ลูกหนีเ้งินทดรองจ่าย 1,374,030.10
            เงินใหย้ืม-หนว่ยงานภาครัฐ (จ านวน 5 ฉบบั) 0.00

           รวมลกูหน้ี 1,441,671.50

หมายเหต ุ  3  รายไดค้้างรับ
           รายได้ค่าเข้าร่วมโครงการค้างรับ (ป ี2544-2547) 1,371,197.40
           ค้างรับจากกรมบญัชีกลาง 0.00

           รวมรายไดค้้างรับ 1,371,197.40

หมายเหต ุ  4  เงินลงทนุระยะยาว
           เงินลงทุนระยะยาว (240,000 หุน้ๆ ละ 25 บาท) 6,000,000.00

           รวมรายไดค้้างรับ 6,000,000.00

หมายเหต ุ  5  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
           ครุภณัฑ์-คอมพิวเตอร์ 400,000.00
     หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม-ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ -122,739.73

           รวมครุภณัฑ์ 277,260.27

หมายเหต ุ  6  สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน
           โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 14,950,000.00
     หกั  ค่าตัดจ าหนา่ยสะสม-ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ -11,468,493.14

           รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,481,506.86

กองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ณ วันที ่ 31 มนีาคม 2564

หมายเหต ุ  1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หมายเหต ุ  2 ลกูหน้ี



 

(หน่วย:บาท)

กองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ณ วันที ่ 31 มนีาคม 2564

หมายเหต ุ  7 งานระหว่างก่อสร้าง
         ค่าด าเนนิโครงการ ตามสัญญาที่ 93/2563 งวดที่ 1-2/4 โครงการ
ยกระดับการพัฒนาระบบปญัญาประดิษฐ์ เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้า
ระหว่างประเทศ

8,000,000.00

        ค าด าเนนิโครงการ ตามสัญญาที่ 138/2563 งวดที่ 1-2/3  โครงการจัดท า
ระบบบริหารงานสัมมนาและพัฒนาการแสดงผลในรูปแบบรายงานอจัฉริยะ

2,299,216.00

           รวมงานระหว่างก่อสร้าง 10,299,216.00

            เจ้าหนี ้-  ธนาคารกรุงไทย(ย่อยกระทรวงพาณิชย)์ 1,414,497.01
            เจ้าหนี ้-  ธนาคารกสิกรไทย 7,810,059.98
            ใบส าคัญรอจ่าย 10,252,423.00

           รวมเจา้หน้ี 19,476,979.99

หมายเหต ุ  9  เงินรับฝาก
           เงินรับฝาก 90,771,086.86
           เงินรับรอการตรวจสอบ 31,313,937.98

           รวมรายไดค้้างรับ 122,085,024.84

หมายเหต ุ  10  เงินประกัน
           เงินประกนัสัญญา 8,087,898.00
           เงินประกนัอืน่ (เงินประกนัซองประกวดราคา) 1,375,010.00

           รวมเงินประกัน 9,462,908.00

           รายได้ค่าปรับ 25,650.00
           ก าไรอตัราแลกเปล่ียน 777,860.88
           รายได้อืน่-เงินเหลือจ่ายปเีกา่ 250.00
           รายได้อืน่ๆ 300,260.25

          รวมรายไดอ่ื้น 1,104,021.13

           ค่าล่วงเวลา 92,710.00
           เงินเดือนและค่าจ้างอืน่ 1,447,548.38
           เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 32,400.00
           เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,892.25

         รวมค่าใชจ้า่ยบคุลากร 1,580,550.63

          ค่าพาหนะ 20,309.24
          ค่าที่พัก 139,098.41
          ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบนิ 193,466.24

         รวมค่าใชจ้า่ยเดนิทาง 352,873.89

หมายเหต ุ  8 เจา้หน้ี

หมายเหต ุ  11 รายไดอ่ื้น

หมายเหต ุ 12 ค่าใชจ้า่ยบคุลากร

หมายเหต ุ 13 ค่าใชจ้า่ยเดนิทาง



 

(หน่วย:บาท)

กองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ณ วันที ่ 31 มนีาคม 2564

          ค่าซ้ือวัสดุ-บคุคลภายนอก 126,154.44
          ค่าน้ ามนัเชือ้เพลิง 3,670.00
          ค่าจ้างเหมาบริการ-บคุคลภายนอก 69,536,613.25
          ค่าธรรมเนยีม 538,757.25
          ค่าใช้จ่ายในการประชุม 124,895.00
          ค่ารับรอง 138,894.94
          ค่าเช่าเบด็เตล็ด-บคุคลภายนอก 1,377,118.62
          ค่าประชาสัมพันธ์ 33,947,783.81
          ค่าใช้สอยอืน่ๆ 12,745.00
          ค่าตอบแทนอืน่ 157,699.73
          ค่าใช้จ่ายหนว่ยงานในต่างประเทศ 121,679,477.00

         รวมค่าใชส้อยและสาธารณปูโภค 227,643,809.04

         ค่าเส่ือมราคา-ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 39,890.41
         ค่าตัดจ าหนา่ย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,727,260.26

        รวมค่าใชจ้า่ยอุดหนุน 3,767,150.67

         ค่าใช้จ่ายอดุหนนุ - หนว่ยงานภาครัฐ 14,868,373.28
         เงินอดุหนนุเพื่อการด าเนนิงาน SME 1,279,714.42

        รวมค่าใชจ้า่ยอุดหนุน 16,148,087.70

         ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 641,513.65
        รวมขาดทนุอัตราแลกเปลีย่น 641,513.65

หมายเหต ุ 14  ค่าตอบแทนใชส้อยและสาธารณปูโภค

หมายเหต ุ 15  ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย

หมายเหต ุ 16  ค่าใชจ้า่ยจากการอุดหนุน

หมายเหต ุ 17  ค่าใชจ้า่ยอ่ืน



หน่วย : บาท
เงนิคงเหลือยกมา 2,713,832,953.86   
บวก  รายรับระหวา่งงวด

รายได้จากเอกชนเข้าร่วมงาน 746,924.29
รายได้อื่น 238,442.41           
เงินจ่ายใหห้น่วยงานในต่างประเทศ 617,726.84           
รายได้ค้างรับ 110,662.20           
เงินรับฝาก 1,555,645.66         
เงินประกัน 1,359,879.00         

                                   รวมรายรบัระหว่างงวดสุทธิ 4,629,280.40         
หกั   รายจ่ายระหวา่งงวด

ค่าใช้จ่าย 30,319,278.46
เงินใหย้ืม-หน่วยงานภาครัฐ 2,092,935.78         
ลูกหนี้ 12,350.00             

                                   รวมรายจ่ายระหว่างงวดสุทธิ 32,424,564.24

เงนิคงเหลือยกไป 2,686,037,670.02   

รายละเอียดเงนิคงเหลือ
เงินฝากธนาคาร 2,686,037,670.02   

                                   รวมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 2,686,037,670.02   

กองทุนส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ
งบกระแสเงินสด

ณ วนัที ่ 31 มีนาคม 2564



สิ่งที่สงมาดวย 1.2

จ านวน
โครงการ

วงเงิน
อนุมตัิ

ด าเนินการ3
เบกิจ่าย4 อนุมตัิ

ด าเนินการ3
เบกิจ่าย4 อนุมตัิ

ด าเนินการ3
เบกิจ่าย4 อนุมตัิ

ด าเนินการ3
เบกิจ่าย4 อนุมตัิ

ด าเนินการ3
เบกิจ่าย4 อนุมตัิ

ด าเนินการ3
เบกิจ่าย4

1 กรมการค้าต่างประเทศ 8           66.85 22.41         -            -            -            -            -            -           -           -           -           -           0.03        0.02         

2 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1             0.60 0.05           -            -            -            -            -            -            -            -            -           -           -          -           
3 กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 2             3.32 0.43           2.00          0.02          -            -            -            -            -            -            2.00         0.02         2.00        0.20         

4 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 88      1,075.11 183.27       214.17      25.54        -            -            46.86        47.40        -            -            261.03     72.94       344.04    129.67     

5 กรมการค้าภายใน 1             4.50 -             -            -            -            -            -            -            -            -            -           -           -          -           
6 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 77           14.54 4.42           -            -            0.01          0.01          -            -            -            -            0.01         0.01         0.01        0.01         
7 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 72             8.66 2.14           -            -            -            -            0.02          0.02          -            -            0.02         0.02         0.05        0.05         
8 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 10             1.62 0.49           -            -            -            -            -            -            -            -            -           -           -          -           

9 สมาคมธนาคารไทย 10             0.92 0.19           -            -            -            -            -            -            -            -            -           -           -          -           

10 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1             1.50 0.33           -            -            -            -            -            -            -            -            -           -           -          -           

11 กระทรวงพาณิชย ์
(งบงานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน) 1           50.00 15.00         -            -            -            -            -            -            12.00        2.88          12.00       2.88         12.00      2.89         

271       1,227.62 228.73       216.17     25.56       0.01         0.01         46.88       47.42       12.00       2.88         275.06     75.87       358.13    132.84     

22.41       6.18         29.17      10.82       

1 วงเงินที่ได้รับจัดสรร หมายถงึ วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานตามยทุธศาสตร์จากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ
2 ประมาณการแผนการใชเ้งิน หมายถงึ วงเงินที่คาดวา่จะเกดิขึน้ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ทั้งนี ้การขออนุมัติด าเนินการจริงหรือการเบิกจ่ายจริง อาจมากกวา่หรือน้อยกวา่แผนการใชเ้งิน

3 อนุมัติด าเนินการ หมายถงึ วงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ/กจิกรรม ตามยทุธศาสตร์จากผู้มีอ านาจของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ

4 เบิกจ่าย หมายถงึ หน่วยงานได้เบิกจ่ายจากกลุ่มงานคลัง กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

สรุปการอนุมตัิ
และเบกิจ่าย 

ไตรมาสที ่2/2564
(ม.ค. - ม.ีค.64)

ร้อยละของวงเงินทีไ่ดร้ับจัดสรรทัง้ปี

รวม

สรุปแผน/ผลการอนุมัตแิละเบกิจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปงีบประมาณ 2564
ประจ าไตรมาสที่ 2/2564  (มกราคม - มีนาคม 2564)

(แยกตามหน่วยงาน/ยุทธศาสตร์)

สรุปการอนุมตัิ
และเบกิจ่ายสะสม

(ต.ค. 63 - ม.ีค. 64)
ประมาณการ

แผนการใชเ้งิน2

(ต.ค. - ธ.ค.63)

ยทุธศาสตร์กองทนุฯ

การเจรจาเชงิรุก
เพ่ือเปดิตลาด

การเร่งรัดท าตลาดเชงิกลยทุธ์
งานตามนโยบาย

และมาตรการเร่งดว่น

วงเงินทีไ่ดร้ับจัดสรรทัง้ปี1 
271 โครงการ

ที่ หน่วยงาน
การเสรมิสรา้งขีดความสามารถใน

การแข่งขันทางการค้าระหวา่งประเทศ

100.00



วงเงิน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
แผนทัง้ปี

อนุมัติ 
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
แผนทัง้ปี

เบิกจา่ย
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
แผนทัง้ปี

1 กรมการค้าต่างประเทศ 8 66.85 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 0.60 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
3 กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 2 3.32 0.27 2.00 60.24 0.02 0.60
4 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 88 1,075.11 87.58 261.03 24.28 72.94 6.78
5 กรมการค้าภายใน 1 4.50 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 77 14.54 1.18 0.01 0.07 0.01 0.07
7 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 72 8.66 0.71 0.02 0.23 0.02 0.23
8 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 10 1.62 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
9 สมาคมธนาคารไทย 10 0.92 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00

10 ส านักงานปลัดกระทรวงพาณชิย์ 1 1.50 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
10 กระทรวงพาณชิย ์ 1 50.00 4.07 12.00 24.00 2.88 5.76

271 1,227.62 100.00 275.06 22.41 75.87 6.18

สิ่งที่สงมาดวย 1.2

รวม

จ านวนโครงการ

อนุมัติด าเนินการ ไตรมาส 2 เบิกจา่ย ไตรมาส 2

ที่ หน่วยงาน

ได้รับจดัสรรทัง้ปี

กรมการค้าต่างประเทศ 
5.45% 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
0.05% 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
0.27% 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
87.58% 

กรมการค้าภายใน 
0.37% 

สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย 

1.18% 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
0.71% 

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย 

0.13% 
สมาคมธนาคารไทย 

0.07% 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

0.12% 

กระทรวงพาณิชย์  

4.07% 

สัดส่วนการจัดสรรเงินกองทุนฯ ปี 2564 

0.00 0.00 

60.24 

24.28 

0.00 0.07 0.23 0.00 0.00 0.00 

24.00 

0.00 0.00 0.60 

6.78 

0.00 0.07 0.23 0.00 0.00 0.00 

5.76 
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ร้อยละ สรุปการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ไตรมาส  2/2564 

อนุมัตดิ ำเนนิกำร Q2/64 

เบกิจำ่ย Q2/64 
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สรุปผลการด าเนินโครงการส าคัญท่ีใช้เงินกองทุนฯ ไตรมาสที่ 2/2564 

หน่วยงาน / โครงการ 
ช่วงเวลาด าเนินการ / 

สถานที ่
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ ์

/ ผลการด าเนินโครงการ 
แผน ผล 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามรถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
 1.1 การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมาย  (2 กิจกรรม) 

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (3 กิจกรรม)
1. งานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2021 9 – 12 มีนาคม 2564 

เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุุน 
ผูป้ระกอบการ

ไทย เข้าร่วม 
20 ราย 

ผูป้ระกอบการไทย 
เข้าร่วม 

20 ราย 

 งานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2021 ที่ญี่ปุุนในรูปแบบ Mirror 
Mirror ผู้ประกอบการไทยไม่ต้องเดินทางเข้าร่วมงาน แต่ส่งสินค้า
ตัวอย่างไปจัดแสดง ภายในงานจะมีทูตพาณิชย์หรือเจ้าหน้าที่ท าหนา้ที่
เซลส์แมนประเทศช่วยเสนอขายสินค้าตามนโยบายของนายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
หากผู้ซื้อ ผู้น าเข้าสนใจสินค้า จะจัดให้มีการเจรจาธุรกิจผ่านทาง
ออนไลน์ พร้อมจัดเตรียมล่ามเพื่ออ านวยความสะดวกในการเจรจา
การค้า ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้มีการเปิดตัวการ์ตูนคาแรกเตอร์ผลไม้
ไทยออกแบบโดยนักออกแบบการ์ตูนคาแรกเตอร์ชาวไทยที่มีช่ือเสียง
มากในญี่ปุุน คือ นายวิศุทธิ์ พรนิมิตร (Mamuang Thank) โดยน า 
Mascot ผลไม้ไทย ได้แก่ มะม่วง มังคุด ทุเรียน และข้าว มาสร้างสีสัน
และเชิญชวนผู้น าเข้าให้เยี่ยมชมคูหาไทย รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์
ผลไม้ไทยให้ เป็นที่จดจ าในกลุ่มผู้บริ โภคชาวญี่ปุุน สรุปผลการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

1. ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 6 ราย
2. ผลคาดการณ์การสั่งซื้อล่วงหน้าภายใน 1 ปี จ านวน 81

ล้านบาท 
3. สินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ผลไม้สด น้ าผึ้ง

ผลิตภัณฑ์อาหารมังสวิรัติ ผลิตภัณฑ์อาหารไทยพร้อมรับประทานจาก
ทูน่า เช่น แกงเขียวหวานทูน่า เป็นต้น 

2. กิจกรรมจับคู่ธรุกิจสินคา้ผลไมส้ด แปรรูป และ
ผลิตภณัฑ์ เกษตรอื่นๆ เพื่อรองรับมาตรการกีดกัน
ทางการค้า (ออนไลน์) 

17 – 20 มีนาคม 2564 ผูป้ระกอบการ
ไทย เข้าร่วม 
30 ราย 

ผูป้ระกอบการไทย 
เข้าร่วม 

44 ราย 

 สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี ้
1. ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 44 ราย
2. ผลการจัดการเจรจาออนไลน์ (OBM) เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ

ออนไลน์ จ านวน 358 ครั้ง โดยผู้ส่งออกท่ีได้รับการนัดหมายสูงสุด 5 
อันดับ ได้แก่ 

1) MATA TRADING จ านวน 29 นัดหมาย

สิ่งที่สงมาดวย 1.3
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สรุปผลการด าเนินโครงการส าคัญท่ีใช้เงินกองทุนฯ ไตรมาสที่ 2/2564 

หน่วยงาน / โครงการ 
ช่วงเวลาด าเนินการ / 

สถานที ่
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ ์

/ ผลการด าเนินโครงการ 
แผน ผล 

         2) ACE STAR จ านวน 24 นัดหมาย 
         3) HALO CORPORATION จ านวน 22 นัดหมาย 
         4) GCF จ านวน 20 นัดหมาย 
         5) SEPTEM KING จ านวน 19 นัดหมาย 
     3. คาดการณ์ผลการสั่งซื้อล่วงหน้าภายใน 1 ปี จ านวน 3.41 
ล้านบาท  
     4. สินค้าที่ไดรับความสนใจสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง 
มะพร้าว สัปปะรด และมังคุด 

    1.2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทย  (3 กิจกรรม) 
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (3 กิจกรรม) 

1. โครงการสร้าง SMEs ไทยสูเ่วทีการค้าสากล      
(ต้นกล้า ทู โกล) ประจ าปี 2564 ระยะที่ 1 

26 มกราคม 2564  
กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม  

500 ราย 

ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม  

645 ราย 

 
 

     การด าเนินกิจกรรมคร้ังน้ีเป็นการอบรมผ่านระบบ zoom และผ่าน 
Facebook Live โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ     
(นายสมเด็จ สุสมบูรณ์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและ
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) (นางอารดา 
เฟื่องทอง) กล่าวบรรยายเร่ืองความส าเร็จของต้นกล้า ทู โกล และ
บทบาทของ NEA สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 
     1. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมระยะที่ 1 รวม 645 ราย แบ่งเป็น  
นิติ บุคคล จ านวน 228 ราย และบุคคลทั่ ว ไปที่สนใจเกี่ ยวกับ       
การค้าระหว่างประเทศ จ านวน 417 ราย 
     2. หัวข้อการบรรยายที่ส าคัญ  
         2.1 คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ได้บรรยายในหัวข้อ “ชี้เปูาตลาดโลก...ที่ไหน แบรนด์ไทยห้ามพลาด!” 
ให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจและการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
หลังจากเกิด COVID-19 พร้อมแนะน าว่า CLMV คือตลาดที่น่าสนใจและ
เหมาะสมส าหรับ SMEs 
         2.2 คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ โค้ชสร้างแรงบันดาลใจด้านบริหาร
การเงิน บรรยายหัวข้อ “SME รีเซทสภาพคล่อง ส่องทางรอดยุคโควิด!” 
ชี้ 10 สัญญาณ ที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจก าลังไปไม่รอด พร้อมแนะน า  
การบริหารสภาพคล่องในช่วงโควิด และค าแนะน าส าหรับการกู้เงินเพื่อ    
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สรุปผลการด าเนินโครงการส าคัญท่ีใช้เงินกองทุนฯ ไตรมาสที่ 2/2564 

หน่วยงาน / โครงการ 
ช่วงเวลาด าเนินการ / 

สถานที ่
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ ์

/ ผลการด าเนินโครงการ 
แผน ผล 

ต่อยอดธุรกิจ 
         2.3 กิจกรรมเสวนา “เรื่องดีๆ...ต้องบอกต่อ: The Road Ahead 
for Thai SMEs” มีวิทยากร ได้แก่ ภญ.รุ่งทิวา ประจันดุม ศิษย์เก่า    
ต้นกล้า ทู  โกล กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ฟาร์มแสนสุข จ ากัด          
คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี ผู้ร่วมก่อตั้งร้าน Penguin Eat Shabu และ    
คุณจีระยุ จารุกิตติวรกานต์ กรรมการสมาคมการค้าเพื่อความย่ังยืน 
มาร่วมแชร์ประสบการณ์การปรับตัวเพื่อท าให้ธุรกิจฝุาฟันวิกฤตให้ส าเร็จ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับตลาดเปูาหมายในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดจีน 
     3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         3.1 ผู้ประกอบการสามารถน าความรู้จากการอบรมไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และท าธุรกิจระหว่างประเทศให้ประสบความส าเร็จ  
         3.2 ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ต้นกล้า ทู โกล ระยะต่อไป เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและต่อยอดธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศต่อไปในอนาคต 

2. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ “ครบเครื่องเรื่อง
การค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 (เรียนออนไลน์) 

17–18 กุมภาพันธ ์2564  
จังหวัดน่านและภาคเหนือ 
ประเทศไทย 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  

300 ราย 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  

359 ราย 

 
 

     โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ 
by NEA”.รุ่นที่ .4.(เรียนออนไลน์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเสริมองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ 
ด้ านกา รค้ าออนไลน์ อย่ า งค รบวงจ ร  อี กทั้ ง สถาบั นพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ (NEA) ได้จัดล่ามภาษามือส าหรับผู้ประกอบการ
กลุ่มพิเศษ (โดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย) เพื่อให้
ผู้ประกอบการทุกกลุ่มได้ เรียนรู้พร้อมๆ กันอย่างทั่ วถึง สรุป
สาระส าคัญ ดังนี ้
     1. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 359 ราย แบ่งเป็นนิติ
บุคคลจ านวน 46 ราย และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจเกี่ยวกับการค้าระหว่าง
ประเทศ จ านวน 313 ราย 
     2. หัวข้อการบรรยายและกิจกรรมปฏิบัติ ท่ีส าคัญ 
         2.1 การบรรยายในหัวข้อ “เสริมความรู้ สู่ความส าเร็จใน
การค้าในยุคดิจิทัล” โดย คุณอารดา เฟื่องทอง ผู้อ านวยการสถาบัน
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/ ผลการด าเนินโครงการ 
แผน ผล 

พัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) 
         2.2 การบรรยายหัวข้อ “สร้างความส าเร็จผ่านช่องทาง
ออนไลน์ด้วย thaitrade.com” โดย คุณนันทวรรณ ปัญญาพินิจ 
นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ ส านักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล 
         2.3 การเสวนาหัวข้อ “เจาะตลาด SME ภาคเหนือ         
เพื่อการค้าระหว่างประเทศ” โดย คุณบุญชู กมุทมาโนชญ์ ประธาน
สมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือตอนบน 2  และ คุณนรินทร์ ค าวิชัย 
ประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดพะเยา 
         2.4 การบรรยายหัวข้อ “ยกระดับอัตลักษณ์ชุมชน สู่แบรนด์
สินค้าระดับประเทศ”.โดย คุณขวัญฤทัย ยอดเวียงไชย เจ้าหน้าที่
พัฒนาพื้นที่พิเศษ (อพท.) และ คุณกรกฎ ใจแปง ตัวแทนแบรนด์ 
“น่านเน้อเจ้า” 
         2.5 การบรรยายหัวข้อ “เดินหน้าธุรกิจ E-commerce เพื่อ
การค้าระหว่างประเทศกับ EXIM Bank” โดยคุณพิเชฐ ด่านไทยน า 
ผู้บริหารส่วนพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า 
EXIM Bank 
         2.6 การบรรยายหัวข้อ “บริการ Logistics ส าหรับธุรกิจ     
E-commerce” โดย คุณนพพล ขันทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝุายการขาย
และการตลาดระหว่างประเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
         2.7 การบรรยายหัวข้อ “Grow your Business with 
TikTok” โดย คุณจตุธน พิทักษ์พงศ์  Head of SMEs บริษัท ติ๊กต็อก 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
         2.8 การบรรยายหัวข้อ “ปรับธุรกิจ พิชิตการค้าออนไลน์    
ในยุค Digital Disruption” โดย คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง 
Bitkub 
         2.9 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Start with TikTok” 
โดย         คุณเกวลิน ลาภกิจถาวร และ คุณกุลนันท์ ชโลธร จาก 
บริษัท ติ๊กต็อก (ประเทศไทย) จ ากัด 
         2.10 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กลยุทธ์การท า 
Facebook Advertising ได้ตรงเปูาหมาย” โดย คุณสิปปวิชญ์ ครามะค า 



 

๕ 

         
 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการส าคัญท่ีใช้เงินกองทุนฯ ไตรมาสที่ 2/2564 

หน่วยงาน / โครงการ 
ช่วงเวลาด าเนินการ / 

สถานที ่
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ ์

/ ผลการด าเนินโครงการ 
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กรรมการผู้จัดการ Goldfinger Digital Agency Co., Ltd. 
         2.11 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสร้าง Content 
Online อย่างไรให้ยอดขายพุ่ง” โดย ภญ. โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของเพจ Digital Shortcut 
         2.12 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างธุรกิจออนไลน์บน 
Platform eBay” โดย คุณรินทร์ลิตา ศรีโรจนภิญโญ จาก อีเบย์ 
ประเทศไทย 
     3. ผลที่ได้รับ 
         3.1 ผู้ประกอบการไทยได้รับความรู้ เกี่ยวกับด้านการค้า
ออนไลน์เพื่อการค้าระหว่างประเทศยุคใหม่อย่างครบวงจร  
         3.2 ผู้ประกอบการไทยได้แรงบันดาลใจในการต่อยอดและ
พัฒนาธุรกิจของตนในยุคออนไลน์  
         3.3 ผู้ประกอบการได้ทราบถึงโอกาสทางการค้า และช่องทาง
การค้าบนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มช้ันน าทั้งในและ
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 
         3.4 ผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการวางกลยุทธ์ทาง
การค้าออนไลน์เชิงลึกเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 
         3.5 ผู้ประกอบการได้รับความรู้เกี่ยวกับการช าระเงินและการ
ขนส่งส าหรับการค้าออนไลน์เพื่อน าไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. โครงการสร้าง SMEs ไทยสูเ่วทีการค้าสากล  
(ต้นกล้า ทู โกล) ประจ าปี 2564  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระยะที่ 2  

17-19 กุมภาพันธ์ 2564 
กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
20 ราย 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  
26 ราย 

 
 

     โครงการ "สร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล)" 
ประจ าปี 2564 ระยะที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งด าเนินงาน
ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงพาณิชย์  ที่ มุ่ ง เน้นพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการไทยให้สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายทุก
รูปแบบ สร้างโอกาสในการท าธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ    
ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการจัดท า
แผนธุรกิจ พร้อมรับค าปรึกษาจากวิทยากรผู้เช่ียวชาญผ่านระบบ 
zoom ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริม
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การค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
     1. ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น 26 ราย  
     2. หัวข้อการบรรยายและกิจกรรมปฏิบัติ ท่ีส าคัญ 
         2.1 คุณศรัณยา สี่พร หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน
การค้าระหว่างประเทศ สถาบัน NEA บรรยายหัวข้อ “คิดจะส่งออก 
คิดถึง...DITP” ให้ข้อมูลกิจกรรม บริการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของ 
DITP เพื่อเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
         2.2 คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ ผู้ก่อตั้ง AHEAD ASIA บรรยาย
เทคนิคการเขียน Business Model Canvas เพื่อให้ผู้ประกอบการ
น าไปปรับใช้วางแผนธุรกิจ พัฒนาสินค้า ก าหนดช่องทางการจัด
จ าหน่าย ให้ตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้ดียิ่งข้ึน  
         2.3 ผู้ประกอบการได้ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและให้
ค าปรึกษา มีที่ปรึกษา 6 ท่าน โดยแบ่งเป็น 3 ทีม และให้ค าปรึกษา
แก่ผู้ประกอบการรายบริษัท 
     3. ผลที่ได้รับ ผู้ประกอบการสามารถคิดวิเคราะห์วางแผนธุรกิจ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเปูาหมาย มีมาตรฐานสามารถ
ส่งออกได้ส าเร็จ พร้อมต่อยอดร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของกรมต่อไป 
 

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ค านวณต้นทุน และการตั้งราคาสนิค้าเพื่อการ
ส่งออก ครั้งท่ี 2 

4 – 5 มีนาคม 2564 
สถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการการคา้     
ยุคใหม่กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 

ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม  
50 ราย 

ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม  
86 ราย 

 
 

     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค านวณต้นทุน และการ
ตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 -5 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 – 2 ช้ัน 1 สถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
ถนนรัชดา กรุงเทพฯ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     1. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 86 ราย ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการนิติบุคคล จ านวน 44 ราย และบุคคลทั่วไป จ านวน 
42 ราย 
     2. วิทยากรบรรยาย นายพรชัย พัวพัฒนขจร กรรมการผู้จัดการ 
Fruit Organic Co.,Ltd. 
     3. หัวข้อในการบรรยาย ประกอบด้วย 
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         1) โครงสร้างต้นทุนเพ่ือการขายสินค้าระหว่างประเทศ 
         2) การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างต้นทุนการขายส่งออก
และต้นทุนการขายในประเทศ 
         3) การวิเคราะห์ต้นทุน จัดสรรค่าใช้จ่ายแบบแยกประเภท 
และกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนเพ่ือการส่งออก 
         4) การบริหารงบก าไรขาดทุนบริษัทส่งออก 
         5) การบริหารอัตราแลกเปลี่ยน 
         6) การค านวณค่าใช้จ่าย Logistic ด้วยกลยุทธ์ 360 องศา ใน
การตั้งราคาขายในตลาดต่างประเทศ 
         7) การวิเคราะห์และบริหารก าไรของช่องทางการตลาด 
         8) ทฤษฎีทางลัดในการคิดต้นทุน 
         9) เทคนิคการเสนอราคาขายเพื่อการส่งออกระหว่างประเทศ
อย่างมีสไตล์ 
     4. ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
โครงการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจ
ส่งออก เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการค านวณต้นทุนและการตั้งราคา
สินค้าเพื่อการส่งออก 

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร 
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก        
รุ่นที่ 139 

15 - 19 มีนาคม 2564 
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการ
ค้ายุคใหม่ ถนนรัชดา 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ 

ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม  

100 ราย 

ผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม  

106 ราย 

 
 

     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการ
ประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 139 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 19 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 (Auditorium) ช้ัน 1 สถาบัน
พัฒนาผู้ประการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ถนนรัชดา กรุงเทพฯ สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     1. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้ งสิ้น 106 ราย แบ่งเป็น 
ผู้ประกอบการนิติบุคคล จ านวน 58 ราย และบุคคลทั่วไป จ านวน 
48 ราย 
     2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ทางสถาบันฯ ได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการฝึกอบรม จากเดิม จัดในรูปแบบ
ห้องเรียน (Offline) เปลี่ยนเป็น รูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่าน
ระบบ Live & Webinar Class 
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/ ผลการด าเนินโครงการ 
แผน ผล 

     3. หัวข้อในการบรรยาย ประกอบด้วย 
         1) การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการให้สามารถต่อ
ยอดธุรกิจระหว่างกัน 
         2) การเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก 
         3) ขั้นตอนการด าเนินธุรกิจน าเข้า ส่งออก และระบบโลจิ
สติกส์ 
         4) การเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas  
         5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก 
         6) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส าหรับการส่งออก  
         7) สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร 
         8) การค านวณต้นทุนเอกสารและการเงินเพื่อธรกิจระหว่าง
ประเทศ 
         9) กิจกรรม Workshop คิดวิเคราะห์ และกลยุทธ์การส่งออก 
     4. ประโยชน์ที่รับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้พื้นฐานด้าน
การส่งออกเพื่อน าไปปรับใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศหลังจาก
ท ากิจกรรมต่างๆ ในโครงการฝึกอบรมฯ 

    1.3 การพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม และการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ  (1 กิจกรรม) 
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (3 กิจกรรม) 

กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าด้านนวัตกรรมที่
ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมสูต่ลาดเกาหล ีปี 2564  

พฤศจิกายน 2563 – 
มีนาคม 2564 
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้

ผูป้ระกอบการ
ไทย เข้าร่วม  
20 ราย 

ผูป้ระกอบการไทย 
เข้าร่วม  

20 ราย 

 
 

สรุปผลการด าเนินการดังนี้ 
     1. ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 20 ราย 
     2. ผลการจัดการเจรจาออนไลน์ (OBM) เกิดการจับคูเจรจาธุรกิจ
ระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้น าเข้าเกาหลี จ านวน 63 คู่ โดยมีผู้
น าเข้า 22 ราย และผู้ส่งออก 20 ราย 
     3. ผลคาดการณ์การสั่งซื้อล่วงหน้าภายใน 1 ปี จ านวน 27.44 
ล้านบาท  
     4. สินค้าที่ไดรับความสนใจจากผู้น าเข้าเกาหลี คือ สินค้าที่ตอบ
โจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ (Work From Home) สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 
         1) บรรจุภัณฑ์อาหารแบบซื้อกลับบ้าน/เดลิเวอรี่จากกระดาษ
หรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย 
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         2) ของตกแต่งช้ินเล็กๆ ส าหรับวางบนโต๊ะท างาน/อุปกรณ์
ส านักงาน 
         3) เครื่องประดับและสินค้าเสื้อผ้าเด็ก 
         4) ผ้าม่านและเครื่องนอน 
         5) กระเป๋าแฟช่ันจากวัสดุรีไซเคิล 

2. ยุทธศาสตร์การเร่งรัดท าการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
    2.1 กลยุทธ์การรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟ้ืนตลาดเก่า (1 กิจกรรม) 

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (1 กิจกรรม) 
โครงการส่งเสริมการขายผา่นช่องทางค้าปลีก
สมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้ (Grocery Avenue) 

15 มกราคม – 
14 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ รัฐทมฬินาฑู รฐัเตลังคานา 
และรัฐอานธรประเทศ 
สาธารณรัฐอินเดีย 

มูลค่าการซ้ือ
ขาย 

สินค้า  
0.50 ล้านบาท 

มูลค่าการซ้ือขาย 
สินค้า  

0.60 ล้านบาท 

 
 

     กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศร่วมกับบริษัท Grocery 
Avenue ซึ่งเป็นบริษัทจ าหน่ายและจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของตนเอง มีส านักงานหลักตั้งอยู่ ณ เมือง
เจนไน รัฐทมิฬนาฑู สาธารณรัฐอินเดีย สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
     1. มีผู้ลงทะเบียนรับบริการในรัฐทมิฬนาฑู รัฐเตลังคานา และรัฐ
อานธรประเทศ รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,610,000 ราย 
     2. รูปแบบการส่งเสริมการขาย ประกอบด้วย การจัดท าสื่อแบน
เนอร์ประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารและผลไม้ไทยบนหน้าเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันมือถือ การจัดส่งข้อความไปยังฐานข้อมูลลูกค้าผ่านแอป
พลิเคชันบนมือถือ (Push Notification)  
     3. มูลค่าการซื้อขายสินค้าอาหารและผลไม้ รวมทั้งสิ้น 0.60 ล้านบาท 
     4. สินค้าที่มียอดจ าหน่ายสูงสุด ได้แก่ น้ าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 
(Mogu Mogu) น้ าผลไม้ผสมเม็ดแมงลัก (Blue Riva) ข้าวเกรียบกุ้ง 
(Manora Shrimp Chips Jasmine Rice) เครื่องปรุงรส (Real Thai 
Sauce) ล าไย และแก้วมังกร 
     5. บริษัท Grocery Avenue ไม่เคยจ าหน่ายสินค้าไทยบนหน้า
เว็บไซต์ของบริษัท การจัดโครงการส่งเสริมการขายฯ ในครั้งนี้ จึงเป็น
โอกาสอันดีในการสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย
สินค้าในอินเดียหันมาสนใจและน าเข้าสินค้าไทยมากขึ้น 
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 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2 กิจกรรม) 
1. การต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้าอินเดีย – ไทย 
เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

22 มีนาคม 2564 
ณ ห้องมงคลสุธี  
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

1 ครั้ง 1 ครั้ง  
 

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พร้อมคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. ร่วมต้อนรับ นายรวี เซกัล ประธาน
หอการค้าอินเดีย-ไทย พร้อมคณะผู้บริหารจากหอการค้าอินเดีย-ไทย 
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
     1. การหารือเกี่ยวกับข้อบังคับในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดย
เบื้องต้นพบว่าไม่อนุญาตให้ภาครัฐมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนพื้นได้ 
ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ขอให้ทางสถาบันพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรม จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ใน
รูปแบบต่างๆ ให้กับทางหอการค้าอินเดีย-ไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนกับบริษัทอินเดียที่ท าการลงทุนในไทย 
     2. สมาชิกหอการค้าอินเดีย-ไทย มีความประสงค์ขอเข้าสมัครเป็น
สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากต้องการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายทางธุรกิจที่
แข็งแกร่งของภาคอุตสาหรรมไทย 
     3. การหารือการผลักดัน เรื่อง Smart Visa เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นักธุรกิจและวิชาชีพที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้หลักเกณฑ์
เดียวกันกับ Smart Visa โดยประเด็นดังกล่าวในปัจจุบันได้รับการ
ผลักดันโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดย
บริษัทต่างชาติที่ได้รับสิทธิประโยชน์นั้น ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก BOI แต่เป็นบริษัทต่างชาติที่มีการลงทุน 
ในไทยท่ัวไปด้วย 
     4. ส าหรับประเด็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และหอการค้าอินเดีย-ไทย ได้มีความร่วมมือระหว่างกัน
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ซึ่งในการต้อนรับคณะผู้บริหารหอการค้า
อินเดีย-ไทย ในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยน Directory ระหว่างกันของ
ทั้งสององค์กร รวมถึงได้มีการหารือ ถึงความร่วมมือระหว่างกันใน
อนาคตทั้งด้านการจัดการต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่สมาชิก
ของทั้งสององค์กร และการเช่ือมความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดี และ
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มั่นคงระหว่างสองประเทศต่อไป 

2. การต้อรับเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ า
ประเทศไทย 

26 มีนาคม 2564 
ณ ห้องมงคลสุธ ี
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

1 ครั้ง 1 ครั้ง  
 

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr.Tumur 
Amarsana เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทย โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
     1. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ
เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทยเนื่องในโอกาสเข้าพบ
หารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ     
พร้อมทั้งน าเสนอภาพรวมของอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย       
กลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ทั่วประเทศ 
     2. เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจ าประเทศไทยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเทศมองโกเลียว่า เป็นประเทศที่นักธุรกิจไทยยังไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับมองโกเลียมากนัก โดยมีประชากรจ านวนประมาณ 3 ล้านคน 
แต่มีขนาดประเทศท่ีใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 3 เท่า ท าให้มองโกเลียมี
ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบเกินกว่าความต้องการในประเทศ ทั้งนี้
จึงมีความประสงค์จะเชิญชวนนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในมองโกเลีย 
อาทิ ในสาขาอาหาร เครื่องหนัง ปศุสัตว์ โดยปัจจุบันมีบริษัทไทยที่เข้า
ไปในมองโกเลียได้แก่ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
     3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ 
สถานเอกอัครราชทูต อาทิ การจัดบรรยายพิเศษ หรือการท า Online 
Business Matching เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลศักยภาพของ
มองโกเลียให้กับภาคเอกชนไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการค้า        
การลงทุน ระหว่างกันให้เพิ่มมากข้ึน 

       



1

ชือ่โครงการ/ชือ่กิจกรรม  วงเงนิ เรือ่งทีไ่ดอ้นุมตัิ  วงเงนิ
1 โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด และสร้างภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลสู่

ตลาดโลก
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0001) 

5,058,400.00      

1.1) โครงการส่งเสริมการขายสินค้าฮาลาลในห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์สโตร์ 
ในตลาดเป้าหมาย

ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์สินค้าฮาลาล ในประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ภายใต้โครงการส่งเสริมการขายสินค้าฮาลาลใน
ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์สโตร์ในตลาดเป้าหมาย

1,100,000.00       เพิ่มการประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์สินค้าฮาลาล ในประเทศซาอุดิอาระเบีย

2 โครงการหลักพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสินค้าอาหาร
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0003)

73,127,000.00    

2.1) โครงการงานแสดงสินค้า Foodex Japan 2021 ขออนุมัติปรับลดพื้นที่ ประมาณการค่าใช้จา่ย และการจองพื้นที่เข้าร่วมงาน
แสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2021

6,501,000.00       1. ปลับลดพื้นที่การเข้าร่วมงาน จากเดิม ประมาณ 350 ตารางเมตร เป็น
ประมาณ 144 ตารางเมตร 
2. ปรับลดประมาณการค่าใช้จา่ย จากเดิมที่ได้อนุมัติแล้ว จ านวน 11,106,000
 บาท ลดลงเหลือ จ านวน 7,172,000 บาท

2.2) โครงการจบัคู่ธรุกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ เพื่อ
รองรับมาตรการกีดกันทางการค้า

ขออนุมัติเข้าร่วมคณะของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
พาณิชย์ (นายจริุนทร์ ลักษณวศิิษฎ)์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และรายชื่อเจา้หน้าที่
เดินทาง

96,800.00           เพิ่มกิจกรรมเข้าร่วมคณะของรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณิชย์ (นายจริุนทร์ ลักษณวศิิษฏ)์ เดินทาง าปปฏิบัติราชการ ณ 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ระหวา่งวนัที2่3 - 25 ตุลาคม 2563

2.3) โครงการจบัคู่ธรุกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ เพื่อ
รองรับมาตรการกีดกันทางการค้า

ขออนุมัติโครงการจบัคู่ธรุกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆ 
เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า

6,500,000.00       ปรับรูปแบบการด าเนินงาน จากเดิม น าคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ
เดินทางมาเยือนไทยเพื่อเจรจาการค้า เป็น การเจรจาการค้าในรูปแบบออนไลน์

3 โครงการขยายความร่วมมือคู่ค้า เพ่ือผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาด
อเมริกาเหนือ
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0004)

14,860,000.00    โครงการขยายความร่วมมือคู่ค้าเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์อาหารไทยในตลาด
อเมริกาเหนือ

1,500,000.00       เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงานและรายการค่าใช้จา่ย

4 โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหารและธรุกิจ
บริการอาหารตามยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่โลก
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0006)

16,520,300.00    

4.1) โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหาร และ
ธรุกิจบริการอาหาร ในประเทศ

โครงการส่งเสริมตรา Thai SELECT และร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ภายใต้
โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหาร และธรุกิจ
บริการอาหารในประเทศ

220,000.00          เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมตรา Thai SELECT และร้านอาหารไทยในต่างประเทศ 
ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหาร และ
ธรุกิจบริการอาหารในประเทศ

4.2) พัฒนาส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหารและธรุกิจบริการ
อาหาร ในตลาดภูมิภาคอเมริกาเหนือ

โครงการประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์อาหารไทยผ่านส่ือ Social Media และส่ือ
ดิจทิัลต่างๆ

1,500,000.00       เพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์อาหารไทยผ่านส่ือ Social Media และ
ส่ือดิจทิัลต่างๆ ขอบเขตการด าเนินงาน และรายการค่าใช้จา่ย

5 โครงการผลักดันการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่
เจรจาการค้า
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0007)

8,099,000.00      

ล าดบั
โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ การปรบัแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุฯ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ปงีบประมาณ 2564  ไตรมาส 1-2  
เงินกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (งบทั่วไป)

กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 29 โครงการ

รายการทีข่อปรบัปรงุแก้ไข

สิ่งที่สงมาดวย 1.4



2

ชือ่โครงการ/ชือ่กิจกรรม  วงเงนิ เรือ่งทีไ่ดอ้นุมตัิ  วงเงนิ
ล าดบั

โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ การปรบัแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุฯ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ปงีบประมาณ 2564  ไตรมาส 1-2                           
เงินกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (งบทั่วไป)

กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 29 โครงการ

รายการทีข่อปรบัปรงุแก้ไข

5.1) โครงการการจดักิจกรรมจบัคู่เจรจาการค้าในงานมหกรรมแทรกเตอร์และ
จกัรกลการเกษตรไทย (Thailand Tractor & Agri-Machinery Show: 
THAITAM 2020)

ขออนุมัติโครงการจบัคู่เจรจาการค้าออนไลน์สินค้าเคร่ืองจกัรกลการเกษตรใน
งานมหกรรมแทรกเตอร์และจกัรกลเกษตรไทย (ThaiTAM 2020)

2,121,600.00       1. ปรับรูปแบบการด าเนินงาน เดิม คณะผู้น าเข้า/ผู้ซ้ือ เดินทางมาเจรจาในงาน
 ThaiTAM เป็น การจดัการเจรจาการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online 
Business Matching)
2. รายการค่าใช้จา่ย

6 โครงการผลักดันการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมผ่านการจัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติในประเทศ และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0008)

56,205,900.00    

ขย
าย

กร
อบ


+ผู
กพั

นเ
งิน 6.1) งานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2021 และ Bangkok E&E 2021 45,710,000.00      ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จา่ยงานแสดงสินค้า Bangkok 

RHVAC 2021 และ Bangkok E&E 2021
38,660,960.00      ปรับรูปแบบการด าเนินงานและค่าใช้จา่ย จากเดิม รูปแบบปกติ เป็น การจดั

งานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual Trade Show) และกิจกรรมเจรจาธรุกิจ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online Business Matching) ควบคู่กับการจดังาน
ในรูปแบบปกติ

7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดโลก
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0009)

12,340,500.00    

(ง
บล

งท
ุน)

7.1) โครงการผลักดันผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลกผ่านเวบ็ไซต์ 
Stay In STYLE Bangkok (ระยะที่ 2) (งบลงทุน)

ขออนุมัติปรับรูปแบบการด าเนินงานและค่าใช้จา่ยโครงการผลักดัน
ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลกผ่านเวบ็ไซต์ Stay in STYLE 
Bangkok (ระยะที่ 2)

4,950,000.00       ปรับรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. จากเดิม ภ่ายภาพคูหาแบบ VR เพื่อใช้ในการแสดงผลบนเวบ็ไซต์ เป็น
ภาพเคล่ือนไหวและภาพนิ่งห้องตัวอย่างสินค้าไลฟ์สไตล์ เพื่อใช้แสดงผลบน
เวบ็ไซต์ 
2. จากเดิม จดัฝึกอบรมเจา้หน้าที่โครงการของกรมฯ เป็น คู่มือ/วดีิโอสาธติการ
ใช้งานเวบ็ไซต์ และแอปพลิเคชันโดยละเอียด

7.2) โครงการ STYLE Bangkok Pop up in HD Expo Las Vegas 2021 โครงการ STYLE Bangkok Pop up in HD Expo Las Vegas 2021 4,777,300.00       เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และรายการค่าใช้จา่ย
8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้าส าหรับ Niche Market 

(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0010)
6,500,000.00 

8.1) โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าส าหรับ Niche Market ในงานแสดง
สินค้า STYLE BANGKOK

6,500,000.00 ขอยกเลิกโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าส าหรับ Niche Market ในงาน
แสดงสินค้า STYLE Bangkok : สินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียง

500,000.00          ยกเลิกโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าส าหรับ Niche Market ในงานแสดง
สินค้า STYLE Bangkok : สินค้าส าหรับสัตวเ์ล้ียง

8.2) โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าส าหรับ Niche Market ในงานแสดง
สินค้า STYLE BANGKOK

ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ประมาณการค่าใช้จา่ย และแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าส าหรับ Niche Market ในงานแสดงสินค้า 
STYLE Bangkok : สินค้าส าหรับผู้สูงอายุ (60+)

1,500,000.00       ยกเลิกโครงการ ประมาณการค่าใช้จา่ย และแผนการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการ
ส่งเสริมการตลาดสินค้าส าหรับ Niche Market ในงานแสดงสินค้า STYLE 
Bangkok : สินค้าส าหรับผู้สูงอายุ (60+)

8.3) โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าส าหรับ Niche Market ในงานแสดง
สินค้า STYLE BANGKOK

ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ประมาณการค่าใช้จา่ย และแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าส าหรับ Niche Market ในงานแสดงสินค้า 
STYLE Bangkok : สินค้า OTOP

2,000,000.00       ยกเลิกโครงการ ประมาณการค่าใช้จา่ย และแผนการจดัซ้ือจดัจา้งโครงการ
ส่งเสริมการตลาดสินค้าส าหรับ Niche Market ในงานแสดงสินค้า STYLE 
Bangkok : สินค้า OTOP

9 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าสินค้าแฟชั่น
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0012)

10,000,000.00    

- ขอขยายกรอบระยะเวลาด าเนินโครงการและผูกพัน
เงินไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 

ง
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ชือ่โครงการ/ชือ่กิจกรรม  วงเงนิ เรือ่งทีไ่ดอ้นุมตัิ  วงเงนิ
ล าดบั

โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ การปรบัแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุฯ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ปงีบประมาณ 2564  ไตรมาส 1-2                           
เงินกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (งบทั่วไป)

กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 29 โครงการ

รายการทีข่อปรบัปรงุแก้ไข

9.1) โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น ปี 2564  "Qurated 
Incubation Project 2021"

10,000,000.00    โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นของท้องถิ่นภาคใต้ ณ จงัหวดัภูเก็ต 
ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าสินค้าแฟชั่น

5,000.00             เพิ่มการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าแฟชั่นของท้องถิ่นภาคใต้ ณ จงัหวดัภูเก็ต

10 โครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและ
เครือ่งประดับของโลก (Jewelry Hub)
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0013)

170,200,000.00  

10.1) โครงการงานแสดงสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ (Bangkok Gems 
and Jewelry Fair)

ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จา่ยโครงการส่วนจดัแสดงพิเศษ 
สินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ BGJF Virtual 
Trade Fair (The 66th Special Edition)

8,500,000.00       เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และรายการค่าใช้จา่ย

11 โครงการส่งเสริมธรุกิจบริการ WMS และสินค้าที่เก่ียวเน่ืองสู่ตลาด
ต่างประเทศ
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0014)

400,000.00        

11.1) โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าไทยในตลาดรัสเซีย : สินค้า
เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าความงามและสุขภาพผ่านส่ือสังคมยุคใหม่ 
ภายใต้โครงการส่งเสริมธรุกิจบริการ WMS และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องสู่ตลาด
ต่างประเทศ

400,000.00          เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และรายการค่าใช้จา่ย

12 โครงการส่งเสริมตลาดธรุกิจดิจิทัลคอนเทนต์และธรุกิจเก่ียวเน่ือง
สู่ตลาดต่างประเทศ
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0015)

84,462,900.00    

12.1 โครงการ Multimedia Online Virtual Exhibition ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จา่ยโครงการ Multimedia Online 
Virtual Exhibition (MOVE)

5,000,000.00       เพิ่มขอบเขตการด าเนินงาน

12.2 กิจกรรมส่งเสริมธรุกิจบันเทิงในงาน Hong Kong International Film &
 TV Market 2021 (Thai Night)

ยกเลิกแผนการด าเนินโครงการส่งเสริมธรุกิจบันเทิง ในงาน Hong Kong 
International Film & TV Market 2021 (Thai Night) ณ เมืองฮ่องกง 
สาธารณรัฐประชาชนจนี

14,789,500.00      ยกเลิกแผนการด าเนินโครงการส่งเสริมธรุกิจบันเทิง ในงาน Hong Kong 
International Film & TV Market 2021 (Thai Night) ณ เมืองฮ่องกง 
สาธารณรัฐประชาชนจนี

12.3 กิจกรรมส่งเสริมธรุกิจบันเทิง ในงาน Cannes Film Festival 2021 
(Thai Night)

ยกเลิกแผนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมธรุกิจบันเทิงในงาน Cannes Film 
Festival 2021 (Thai Night) ณ เมืองคานส์ สาธารณัฐฝร่ังเศส

21,864,000.00      ยกเลิกแผนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมธรุกิจบันเทิงในงาน Cannes Film 
Festival 2021 (Thai Night) ณ เมืองคานส์ สาธารณัฐฝร่ังเศส ระหวา่งวนัที่ 6
 - 17 กรกฎาคม 2564

12.4 กิจกรรมคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนคานส์ ในงาน Cannes Film 
Festival 2021 (Thai Night)

ยกเลิกแผนการด าเนินโครงการคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนคานส์ ในงาน 
cannes Film Festival 2021 (Thai Night) ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝร่ังเศส

3,009,000.00       ยกเลิกแผนการด าเนินโครงการคณะผู้บริหารระดับสูงเยือนคานส์ ในงาน 
cannes Film Festival 2021 (Thai Night) ณ เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝร่ังเศส

13 โครงการส่งเสริมธรุกิจโลจิสติกส์และธรุกิจเก่ียวเน่ืองสู่ตลาดต่างประเทศ
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0017)

21,220,000.00 
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ชือ่โครงการ/ชือ่กิจกรรม  วงเงนิ เรือ่งทีไ่ดอ้นุมตัิ  วงเงนิ
ล าดบั

โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ การปรบัแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุฯ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ปงีบประมาณ 2564  ไตรมาส 1-2                           
เงินกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (งบทั่วไป)

กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 29 โครงการ

รายการทีข่อปรบัปรงุแก้ไข

13.1 โครงการเชื่อมโยงโลจสิติกส์การเกษตรสู่การส่งออก โครงการเชื่อมโยงโลจสิติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจ าปี 2564 5,135,000.00       ปรับสถานที่จดักิจกรรม จากเดิม กิจกรรมจบัคู่เจรจาธรุกิจระหวา่งผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย/์สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพพร้อม
ส่งออก และผู้น าเข้าจากต่างประเทศ จดัขึ้นภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX -
 Anuga Asia 2021 เป็น กิจกรรมจบัคู่เจรจาธรุกิจระหวา่งผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย/์สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพพร้อม
ส่งออก และผู้น าเข้าจากต่างประเทศ จดัขึ้นเชียงใหม่

13.2 โครงการศูนย์ให้บริการโลจสิติกส์เพื่อการค้าระหวา่งประเทศ Cross 
Border Logistics Solution

ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานโครงการศูนย์ให้บริการโลจสิติกส์เพื่อการค้า
ระหวา่งประเทศ

4,390,900.00       ปรับสถานที่จดักิจกรรม จากเดิม กิจกรรมจะจดัขึ้นภายในงานแสดงสินค้า 
THAIFEX ANUGA-ASIA 2021 งาน STYLE Bangkok 2021 และงาน 
TILOG-LOGISTIX 2021 เป็น กิจกรรมจะจดัขึ้นภายในงานแสดงสินค้า  
THAIFEX ANUGA-ASIA 2021 งาน TILOG-LOGISTIX 2021 และงาน 
BANGKOK RHVAC 2021

14 โครงการบริหารฐานข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยผ่านการ
ลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติ ปี 2564 
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T5-0032)

11,600,000.00    

14.1 โครงการบริหารฐานข้อมูลด้านการค้าระหวา่งประเทศ ผ่านการ
ลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020

ขออนุมัติโครงการบริหารฐานข้อมูลด้านการค้าระหวา่งประเทศผ่านการ
ลงทะเบียนผู้ขมวานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021

1,100,000.00       ปรับเปล่ียนชื่อ เดิม โครงการบริหารฐานข้อมูลด้านการค้าระหวา่งประเทศ 
ผ่านการลงทะเบียนผู้ขมวานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020 เป็น 
โครงการบริหารฐานข้อมูลด้านการค้าระหวา่งประเทศผ่านการลงทะเบียนผู้ขม
วานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021

14.2 โครงการบริหารฐานข้อมูลด้านการค้าระหวา่งประเทศ ผ่านการ
ลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2020

ขออนุมัติยกเลิกโครงการบริหารฐานข้อมูลด้านการค้าระหวา่งประเทศ ผ่าน
การลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021

1,100,000.00       ยกเลิกโครงการบริหารฐานข้อมูลด้านการค้าระหวา่งประเทศ ผ่านการ
ลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021

15 โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล)
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T6-0003)

4,330,900.00      ขออนุมัติปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงานและรายการค่าใช้จา่ยโครงการสร้าง
 SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจ าปี 2564

4,322,900.00       ปรับเปล่ียนวธิดี าเนินการ และรายการค่าใช้จา่ย

16  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Content
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T6-0004)

4,000,000.00      ขออนุมติปรับรูปแบบการด าเนินโครงการและประมาณการค่าใช้จา่ยโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Content

1,748,000.00       ปรับรูปแบบการด าเนินโครงการ จากเดิม จดัสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ
ห้องเรียน (Classroom) ปรับเป็น จดัสัมมนาเชิงปฏิบัตืการในรูปแบบออนไลน์
 ด้วยการถ่ายทอดสดที่สามารถถามตอบระหวา่งวทิยากรและผู้เข้าเรียนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ โดยไม่กระทบกับวตัถุประสงค์ของโครงการที่กรมได้อุมัติ
ไวแ้ล้ว

17 โครงการประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์สินค้าไทยผ่านสื่อมวลชนต่างประเทศ
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T7-0001)

6,000,000.00      ขออนุติโครงการประชาสัมพันธง์านแสดงสินค้านานาชาติแสดงสินค้านานาชาติ
ของไทยส่ือต่างประเทศจ านวน 4 งาน

       4,500,000.00 ปรับเปล่ียนวธิกีารด าเนินงาน เดิม เชิญส่ือมวลชนในต่างประเทศเดินทางเยือน
งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ เป็น การประชาสัมพันธผ่์านส่ือออนไลน์
ในต่างประเทศ และเชิญส่ือต่างประเทศประจ าประเทศไทยเข้าร่วมท าข่าว
ในช่วงพิธเีปิดงานแสดงสินค้าทั้ง 4 งาน

18 โครงการเผยแพร่ข้อมูลการส่งออกสินค้าและบริการของไทยทั้งในและ
ต่างประเทศผ่านสื่อมวลชนสัมพันธ์
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T7-0002)

9,920,900.00      
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ชือ่โครงการ/ชือ่กิจกรรม  วงเงนิ เรือ่งทีไ่ดอ้นุมตัิ  วงเงนิ
ล าดบั

โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ การปรบัแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุฯ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ปงีบประมาณ 2564  ไตรมาส 1-2                           
เงินกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (งบทั่วไป)

กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 29 โครงการ

รายการทีข่อปรบัปรงุแก้ไข

18.1 โครงการเผยแพร่ข้อมูลการส่งออกสินค้าและบริการของไทยทั้งในและ
ต่างประเทศผ่านส่ือมวลชนสัมพันธ์

ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธก์ิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ 
ในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป "Agro
 FEX 2020" ณ จงัหวดันครราชสีมา

           17,500.00 เพิ่มการประชาสัมพันธก์ิจกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ในงาน
แสดงสินค้าและเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป "Agro FEX 
2020" ณ จงัหวดันครราชสีมา

18.2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลการส่งออกสินค้าและบริการของไทยทั้งในและ
ต่างประเทศผ่านส่ือมวลชนสัมพันธ์

ขออนุมัติโครงการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local 
to Global)

2,986,000.00       เพิ่มกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและบริการท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to
 Global)

18.3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลการส่งออกสินค้าและบริการของไทยทั้งในและ
ต่างประเทศผ่านส่ือมวลชนสัมพันธ์

ขออนุมัติโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธข์้อมูลกิจกรรมและการส่งออกสินค้า
ไทยผ่านส่ือมวลชนในรูปแบบส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์

3,000,000.00       ปรับรูปแบบการด าเนินงาน เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และรายการ
ค่าใช้จา่ย

19 โครงการสร้างเครือข่ายจัดแถลงข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T7-0003)

2,000,000.00      ขออนุมัติโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธก์ิจกรรมกระคุ้นการส่งออกสินค้าไทย
สู่ตลาดโลกในเชิงรุกในปี 2564

          487,000.00 เพิ่มการเผยแพร่ประชาสัมพันธก์ิจกรรมกระคุ้นการส่งออกสินค้าไทยสู่
ตลาดโลกในเชิงรุกในปี 2564

20 โครงการประชาสัมพันธภ์าพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตสินค้า/
บริการที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ (Country  Image)
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T7-0004)

5,000,000.00      ขออนุมัติโครงการจดัพิมพ์และเผยแพร่นิยสาร Think trade think DITP           500,000.00 เพิ่มการจดัพิมพ์และเผยแพร่เผนแพร่นิตยสาร Think trade think DITP

21 โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยในด้านการค้าและบริการ
(รหัสโครงการ 2564-91-E2T7-0006)

21,464,200.00    

21.1 โครงการส่งเสริมการค้าภายใต้รางวลัผู้ประกอบธรุกิจส่งออกดีเด่น ปี 
2564 (Prime Minister's Export Award 2021)

ขออนุมัติปรับรูปแบการด าเนินโครงการและประมาณการค่าใช้จา่ยโครงการ
ส่งเสริมการค้าภายใต้รางวลัผู้ประกอบการธรุกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564 (Prime
 Minister's Export Award 2021) ภายใต้โครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทย
ในด้านการค้าและบริการ

       9,600,100.00 1. เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และรายการค่าใช้จา่ย
2. ยกเลิกกิจกรรมการเดินทางตรวจสถานประกอบการ

21.2 โครงการส่งเสริมสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2564 (Design 
Excellence Award (Demark)

ขออนุมัติปรับรูปแบบการด าเนินและประมาณการค่าใช้จา่ยโครงการพิจารณา
คัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2564 Design Excellence
 Award 2021 (DEmark)

       5,841,000.00 1. ปรับรูปแบบการด าเนินงาน โดยปรับลดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ปรับลดประมาณการค่าใช้จา่ย จากวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 
6,748,000 บาท เป็น วงเงิน 5,841,000 บาท

21.3 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการไทยที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ขออนุมัติปรับแผนงการด าเนินโครงการประชาสัมพันธแ์ละสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์แบบ On-demand Podcast รายการวทิยุออนไลน์

          880,000.00

1. ปรับรูปแบบและขยายาเวลาการจดัท าบทความเสียง เดิม การอ่านบทความ
ด้านการสร้างมูลค่าในรูปแบบเสียง ความยาวเฉล่ีย คร้ังละ 7 - 8 นาที รวม 60
 คร้ัง ผู้รับฟังข่าวสารไม่น้อยกวา่ 3,000 คร้ัง ระหวา่งเดือนพฤศจกิายน 2563 -
 มีนาคม 2564 เป็น บทความด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบเสียง โดยเพิ่ม
การน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ การสัมภาษณ์
บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือผู้บริหารองค์ที่มีบทบาทด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม ความ
ยาวเฉล่ียคร้ังละ 7 - 15 นาที รวม 40 คร้ัง ผู้รับฟังข่าวสารไม่น้อยกวา่ 3,000 
คร้ัง ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2563 - กันยายน 2564
2. ขยายวงเงินในการด าเนินงานและประมาณการค่าใช้จา่ย เดิม วงเงิน 
500,000 บาท เป็น 880,000 บาท
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ชือ่โครงการ/ชือ่กิจกรรม  วงเงนิ เรือ่งทีไ่ดอ้นุมตัิ  วงเงนิ
ล าดบั

โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ การปรบัแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุฯ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ปงีบประมาณ 2564  ไตรมาส 1-2                           
เงินกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (งบทั่วไป)

กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 29 โครงการ

รายการทีข่อปรบัปรงุแก้ไข

22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดและการท าธรุกิจระหว่าง
ประเทศ ตลาดเอเชียและโอเชียเนีย
(รหัสโครงการ 2564-91-J2L8-0004)

    91,937,900.00

22.1 โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic 
Partnership) ในตลาดอาเซียน 
  - คณะผู้บริหารระดับสูงกลุ่มประเทศอาเซียนเดินทางเยือนไทย (Incoming 
Goodwill Mission)

ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จา่ยโครงการจดักิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ ์TPOs

100,000.00          ปรับเปล่ียนวธิกีารด าเนินงาน เดิม การเชิญคณะผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานพันธมิตร TPOs เดินทางมาไทย เป็น การเชิญคณะผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานพันธมิตร TPOs ที่ต่ีงอยู่ในประเทศไทย

22.2 'ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปด าเนินธรุกิจในตลาดอาเซียน
  - โครงการเข้าร่วมงาน Cambodia Import-Export Product Exhibition 
2020

ขออนุมัติเข้าร่วมงาน the 15 Cambodian and Import - Export Product 
Exhibitiion 2020

148,000.00          ปรับเปล่ียนชื่อโครงการ เดิม Cambodian and Import - Export Product 
Exhibitiion เป็น the 15 Cambodian and Import - Export Product 
Exhibitiion 2020

22.3 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปด าเนินธรุกิจในตลาดอาเซียน
  - โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในตลาดอาเซียน

โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางการค้าปลีกฯ (ประเทศอินโดนีเซีย) 1,068,000.00       ปรับระยะเวลาการด าเนินงาน จากเดิม มกราคม - พฤษภาคม 2564 เป็น 
มกราคม - มิถุนายน 2564

22.4 โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic 
Partnership) ในตลาดจนี

ขออนุมัติปรับรายละเอียด และค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมโครงการจดัพิธลีงนามบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้าระหวา่งไทยกับมณฑลไห่
หนามและกิจกรรมคู่ขนานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการผลักดันการค้าระหวา่ง
ประเทศกับพันธมิตร (Strategic Partnership) ในตลาดจนี

2,055,400.00       ปรับระยะเวลาการด าเนินงาน เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และ
รายการค่าใช้จา่ย

22.5 โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic 
Partnership) ในตลาดจนี
  - คณะผู้บริหารระดับสูงภูมิภาคจนีเดินทางเยือนไทย (Incoming Goodwill
 Mission)

ขออนุมัติโครงการจดัพิธลีงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ด้านความร่วมมือทาง
การค้าระหวา่งไทยกับมณฑลไห่หนานและกิจกรรมคู่ขนานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic Partnership) 
ในตลาดจนี

1,235,000.00       เพิ่มการจดัพิธลีงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ด้านความร่วมมือทางการค้า
ระหวา่งไทยกับมณฑลไห่หนานและกิจกรรมคู่ขนานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic Partnership) 
ในตลาดจนี

22.6 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปด าเนินธรุกิจในตลาดจนี
  -  โครงการจดั Thailand  Pavilion ในงานแสดงสินค้า Western China 
International Fair for Investment and Trade

ขออุมัติโครงการจดั Thailand Pavilion ในงานแสดงสินค้า China 
International Consumer Products Expo (Hainan Expo) ณ เมืองไหโข่ว
 มณฑลไห่หนาน สาธารณรับประชาชนจนี

1,960,000.00       ปรับเปล่ียนสถานที่จดังาน จากเดิม จดั Thailand Pavillion ในงานแสดง
สินค้า Western China International fair for Investment and trade ณ 
มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจนี เป็น จดั Thailand Pavilion ในงาน
แสดงสินค้า China International Consumer Products Expo (Hainan 
Expo) ณ เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน สาธารณรับประชาชนจนี

22.7 โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคจนี โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ร่วมกับห้าง 759Store 500,000.00          1. ปรับระยะเวลาการจดักิจกรรม Press Gathering จากเดิม วนัที่ 28 มีนาคม
 2564 เป็น วนัที่ 11 เมษายน 2564 
2. ปรับเพิ่มระยะเวลาการจดั Thai Food Fair จากเดิม ระหวา่งวนัที่ 9 - 19 
เมษายน 2564 เป็น ระหวา่งวนัที่ 9 - 22 เมษายน 2564

22.8 โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคจนี ขออนุมัติด าเนินโครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ภูมิภาค
จนีร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ JD.com

500,000.00          ปรับระยะเวลาการด าเนินงาน เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และ
รายการค่าใช้จา่ย

22.9 โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคจนี โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมภาคจนีร่วมกับ
แพลตฟอร์มออนไลน์ Pinduoduo นครเซ่ียงไฮ้

500,000.00          ปรับระยะเวลาการด าเนินงาน เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และ
รายการค่าใช้จา่ย
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ชือ่โครงการ/ชือ่กิจกรรม  วงเงนิ เรือ่งทีไ่ดอ้นุมตัิ  วงเงนิ
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โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ การปรบัแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุฯ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ปงีบประมาณ 2564  ไตรมาส 1-2                           
เงินกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (งบทั่วไป)

กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 29 โครงการ

รายการทีข่อปรบัปรงุแก้ไข

22.10 โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic 
Partnership) ในตลาดญีปุ่่น เกาหลี และออสเตรเลีย

โครงการจดัพิธลีงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้า
ระหวา่งไทยกับจงัหวดัคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี และกิจกรรมคู่ขนานที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศพันธมิตร (Strategic 
Pratnership) ในตลาดญีปุ่่น เกาหลี และออสเตรเลีย

1,650,000.00       เพิ่มโครงการจดัพิธลีงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทาง
การค้าระหวา่งไทยกับจงัหวดัคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี และกิจกรรมคู่ขนานที่
เกี่ยวข้อง

22.11 โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic 
Partnership) ในตลาดญีปุ่่น เกาหลี และออสเตรเลีย
คณะผู้บริหารระดับสูงภูมิภาคญีปุ่่น เกาหลี และออสเตรเลียเดินทางเยือนไทย 
(Incoming Goodwill Mission)

ขออนุมัติโครงการจดักิจกรรมสร้างเครือข่ายธรุกิจและขยายโอกาสทางการค้า
ระหวา่งประเทศไทย-ญีปุ่้น ภายใต้กรอบความร่วมมือกับเจโทร กรุงเทพฯ

232,800.00          เพิ่มกิจกรรมสร้างเครือข่ายธรุกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหวา่งประเทศ
ไทย-ญีปุ่้น ภายใต้กรอบความร่วมมือกับเจโทร กรุงเทพฯ

22.12 โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic 
Partnership) ในตลาดญีปุ่่น เกาหลี และออสเตรเลีย
คณะผู้บริหารระดับสูงภูมิภาคญีปุ่่น เกาหลี และออสเตรเลียเดินทางเยือนไทย 
(Incoming Goodwill Mission)

ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จา่ยโครงการจดักิจกรรมเจรจาจบัคู่ธรุกิจผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและโอเชียเนีย (Sourcing for 
Taste of Thailand)

304,600.00          เพิ่มกิจกรรมเจรจาจบัคู่ธรุกิจผ่านช่องทางออนไลน์ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกและโอเชียเนีย

22.13 โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic 
Partnership) ในตลาดญีปุ่่น เกาหลี และออสเตรเลีย
คณะผู้บริหารระดับสูงภูมิภาคญีปุ่่น เกาหลี และออสเตรเลียเดินทางเยือนไทย 
(Incoming Goodwill Mission)

ขออนุมัติเปล่ียนแปลงก าหนดการ และเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะพร้อม
ค่าใช้จา่ยโครงการจดัจดักิจกรรมสร้างเครือข่ายธรุกิจและขยายโอกาสทาง
การค้าระหวา่งไทย-ญีปุ่่น ภายใต้กรอบความร่วมมือกับเจโทร กรุงเทพฯ

38,400.00           1. เปล่ียนแปลงก าหนดการ เดิม วนัที่ 13 - 14 มกราคม 2564 เป็น วนัที่ 14 -
 15 มกราคม 2564
2. องค์ประกอบคณะเพิ่มเติม จ านวน 2 ราย คือ นายวทิยากร มณีเนตร 
ต าแหน่ง รองอธบิดีส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ และนายภาณุวตัน์ จนัทร
จติร ต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
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ชือ่โครงการ/ชือ่กิจกรรม  วงเงนิ เรือ่งทีไ่ดอ้นุมตัิ  วงเงนิ
ล าดบั

โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ การปรบัแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุฯ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ปงีบประมาณ 2564  ไตรมาส 1-2                           
เงินกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (งบทั่วไป)

กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 29 โครงการ

รายการทีข่อปรบัปรงุแก้ไข

22.14 โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic 
Partnership) ในตลาดญีปุ่่น เกาหลี และออสเตรเลีย
คณะผู้บริหารระดับสูงภูมิภาคญีปุ่่น เกาหลี และออสเตรเลียเดินทางเยือนไทย 
(Incoming Goodwill Mission)

ขอยกเลิกการจดักิจกรรมสร้างเครือข่ายธรุกิจและขยายโอกาสทางการค้า
ระหวา่งไทย-ญีปุ่่น ภายใต้กรอบความร่วมมือกับเจโทร กรุงเทพฯ คร้ังที่ 2 ณ 
จงัหวดัเชียงราย

208,800.00          ยกเลิกการจดักิจกรรมสร้างเครือข่ายธรุกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหวา่ง
ไทย-ญีปุ่่น ภายใต้กรอบความร่วมมือกับเจโทร กรุงเทพฯ คร้ังที่ 2 ณ จงัหวดั
เชียงใหม่

22.15 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปด าเนินธรุกิจในตลาดตลาดญีปุ่่น 
เกาหลี และออสเตรเลีย
  - สร้างภาพลักษณ์สินค้า Cartoon Character และสินค้าเคร่ืองปรุงรสไทย 
ในงาน Sydney Royal Easter Show 2021

ขออนุมัติปรับแผนการน าเนินโครงการสร้างภาพลักษณ์สินค้า Cartoon 
Character และสินค้าเคร่ืองปรุงรสไทย

2,000,000.00       ปรับรูปแบบการด าเนินงาน ระยะเวลา จากเดิม เดือนมกราคม - เมษายน 
2564 เป็น เดือนกุมภาพันธ ์- กันยายน 2564

22.16 โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออก

ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยผ่านช่องทางค้าปลีกในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออก ณ สาธารรัฐเกาหลี

700,000.00          เพิ่มการจดัโครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยผ่านช่องทาการค้างออนไลน์ใน
เกาหลี

22.17 โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออก

ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้า "Taste of
 Thailand 2021 at hyundai department store"

800,000.00          เพิ่มการจดัโครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้า "Taste 
of Thailand 2021 at hyundai department store"

22.18 โครงการผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic 
Partnership) ในตลาดเอเชียใต้

ขออนุมัติโครงการจดัพิธ ีMOU ระหวา่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย ภายใต้โครงการ
ผลักดันการค้าระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic Partnership) ในตลาด
เอเชียใต้

500,000.00          เพิ่มการจดัพิธ ีMOU ระหวา่งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงอุตสาหกรรม
และพาณิชย์ รัฐเตลังคานา สาธารณรัฐอินเดีย ภายใต้โครงการผลักดันการค้า
ระหวา่งประเทศกับพันธมิตร (Strategic Partnership) ในตลาดเอเชียใต้

22.19 โครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
ใต้ (SPAR/Food Hall/Spencers/Reliance)

ขออนุมัติการด าเนินโครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ใน
เอเชียใต้ (Grocery Avenue)

495,000.00          เพิ่มการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ในเอเชียใต้ (Grocery 
Avenue)

23 โครงการจัดกิจรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศ 67,000,100.00    
23.1 โครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands, Thailand Week ใน
ภูมิภาคอาเซียน

ขออนุมัติเล่ือนระยะเวลาการด าเนินโครงการงานแสดงสินค้า Top Thai 
Brands 2021 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

9,858,400.00       ปรับเปล่ียนระยะเวลาของการด าเนินงาน จากเดิม ระหวา่งวนัที่ 25-28 
กุมภาพันธ ์2564 เป็น ระหวา่งวนัที่ 10-13 มิถุนายน 2564

23.2 โครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands, Thailand Week ใน
ภูมิภาคอาเซียน

ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จา่ยการจดังานแสดงสินค้า Mini 
Thailand Week 2021 ในภูมิภาคอาเซียน

17,843,500.00      ปรับเปล่ียนสถานที่จดังาน ดังนี้
1. Mini Thailand Week 2021 จงัหวดัพระตะบอง ประเทศกัมพูชา จากเดิม 
จงัหวดัเสียมราฐ เป็น จงัหวดัพระตะบอง
2. Mini Thailand Week 2021 เมืองตองยี ประเทศเมียนมา จากเดิม เมือง
มะริด เป็น เมืองตองยี

23.3 โครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands, Thailand Week ใน
ภูมิภาคอาเซียน

ขออนุมัติเล่ือนการด าเนินโครงการงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week 
2021 ประเทศกัมพูชา

4,941,000.00       ปรับเปล่ียนระยะเวลาของการด าเนินงาน จากเดิม 29 เม.ย.-2 พ.ค.64 เป็น 
ระหวา่งวนัที่ 5 - 8 ส.ค.64

23.4 โครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands, Thailand Week ใน
ภูมิภาคอาเซียน

โครงการส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตและแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ในสิงคโปร์

1,978,000.00       ปรับรูปแบบการด าเนินงาน จากเดิม การจดังานแสดงสินค้า Thailand Week 
เป็น การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตและ
แพลตฟอร์มออนไลน์ในสิงคโปร์
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ชือ่โครงการ/ชือ่กิจกรรม  วงเงนิ เรือ่งทีไ่ดอ้นุมตัิ  วงเงนิ
ล าดบั

โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ การปรบัแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุฯ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ปงีบประมาณ 2564  ไตรมาส 1-2                           
เงินกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (งบทั่วไป)

กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 29 โครงการ

รายการทีข่อปรบัปรงุแก้ไข

23.5 Mini Thailand Week ในภูมิภาคอาเซียน โครงการส่งเสริมการขายสินค้าผลไม้ไทยในประเทศกัมพูชาร่วมกับห้าง Makro
 สาขาพนมเปญ

1,405,000.00       เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าผลไม้ไทยในประเทศกัมพูชาร่วมกับห้าง 
Makro สาขาพนมเปญ

24 โครงการคณะผู้แทนการค้าเดินทางมาเยือนงานแสดงสินค้าในประเทศ 
(Incoming Trade Mission)

28,678,800.00    

24.1 โครงการย่อย งาน Style Bangkok 2020 (มีนาคม 2564) 4,065,000.00      โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ส่งออกไทยด้วยข้อมูลการค้าตลาดภูมิภาค
อเมริกา ลาตินอเมริกา ยุโรปและ CIS แอฟริกาและตะวนัออกกลาง ด้วย
กิจกรรมผ่านส่ือสังคมออนไลน์

       4,065,000.00 ปรับรูปแบบการด าเนินงาน เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และรายการ
ค่าใช้จา่ย

25 โครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธรุกิจไทยในภูมิภาคยุโรป (Business 
Support Center - BSC)

4,000,000.00      

25.1 โครงการย่อย :  กิจกรรม Business Support Center  ของ 
สคต. ณ กรุงปารีส

ขออนุมัติแก้ไขระยะเวลาด าเนินโครงการศูนย์พัฒนาการค้าและธรุกิจไทยใน
ภูมิภาคยุโรป Business Support Centre) ของ สคต.ปารีส

       1,000,000.00 ปรับระยะเวลาด าเนินการ เดิม ม.ค. - ก.ย. 64 เป็น ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

26 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านช่องทางการค้า
ออนไลน์ระหว่างประเทศ

7,000,000.00      

26.1 การพัฒนาและส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border 
e-Commerce Solution & Business Matching

ขออนุมัติโครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกผ่านยี่ปั๊วออนไลน์ ภายใต้
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์
ระหวา่งประเทศ

       3,000,000.00 ปรับรูปแบบการด าเนินงาน เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และรายการ
ค่าใช้จา่ย จากเดิม การน าคณะผู้แทนการค้าจากแพลตฟอร์มออนไลน์พันธมิตร
เดินทางเจรจาการค้า (Business Matching) พร้อมแนะน าข้อมูลเชิงลึกในการ
ท าการค้าพาณิย์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ประกอบการไทย เป็น การจดักิจกรรม
ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Online Business Matching)

27 โครงการพัฒนาตลาดพาณิชย์ดิจิทัลและระบบนิเวศเพ่ือส่งเสริม SMEs จาก
ฐานรากสู่สากล

5,000,000.00      ขออนุมัติเดินทางไปปฎิบัติราชการโครงการประชาสัมพันธต์ลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com และบริการจบัคู่เจรจาธรุกิจทางการค้า
ออนไลน์ ในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแปร
รูป "Agro FEX 2020" ณ จงัหวดันครราชสีมา

             7,500.00 เพิ่มประชาสัมพันธต์ลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com ใน
ภูมิภาค โดยการจดักิจกรรมประชาสัมพันธต์ลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Thaitrade.com และบริการจบัคู่เจรจาธรุกิจทางการค้าออนไลน์ ในงานแสดง
สินค้าและเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป "Agro FEX 2020"
 ณ จงัหวดันครราชสีมา

28 โครงการส่งเสริมการขายผลไม้ไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้า/ คู่ค้าในตลาดจีน 9,100,000.00      
28.1 โครงการยกระดับการส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดเซ่ียงไฮ้ / ปักกิ่ง (สคต.เซ่ียง
ไฮ้)

โครงการยกระดับการส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดเซ่ียงไฮ้ ร่วมกับซูปเปอร์มาร์เก็ต 
Hema นครเซ่ียงไฮ้

500,000.00          ปรับเปล่ียนชื่อโครงการ ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดแผนการด าเนินงาน จากเดิม
 โครงการส่งเสริมการขายผลไม้ไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้า/ คู่ค้าในตลาดจนี 
ภายใต้โครงการย่อย โครงการยกระดับการส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดเซ่ียงไฮ้/ 
ปักกิ่ง เป็น โครงการส่งเสริมการขายผลไม้ไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้า/ คู่ค้าใน
ตลาดจนี ภายใต้โครงการย่อยโครงการยกระดับการส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาด
เซ่ียงไฮ้

28.2 โครงการยกระดับการส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดหนานหนิง/ฉางซา (สคต.
หนานหนิง)

โครงการและปรับแก้ไขรายละเอียดแผนด าเนินโครงการยกระดับการส่งออก
ผลไม้เข้าสู่ตลาดหนานหนิง/ฉางชา

600,000.00          เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และรายการค่าใช้จา่ย
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ชือ่โครงการ/ชือ่กิจกรรม  วงเงนิ เรือ่งทีไ่ดอ้นุมตัิ  วงเงนิ
ล าดบั

โครงการทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรหิารกองทนุฯ การปรบัแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุฯ

ตารางสรุปโครงการที่ปรับปรุงและแก้ไขแผนการด าเนินงานกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ปงีบประมาณ 2564  ไตรมาส 1-2                           
เงินกองทนุสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ (งบทั่วไป)

กรมสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ จ านวน 29 โครงการ

รายการทีข่อปรบัปรงุแก้ไข

29 โครงการส่งเสริมธรุกิจบริการ WMS และสินค้าที่เก่ียวเน่ือง สู่ตลาด
ต่างประเทศ

24,100,000.00    

เห
ลื่อ

มป
ี

29.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาด
ต่างประเทศ

ขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดต่างประเทศ

2,800,000.00       เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และรายการค่าใช้จา่ย

30 โครงการ "เปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) 2,000,000.00      ขออนุมัติโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) 2,000,000.00       ปรับรายการค่าใช้จา่ย
31 โครงการเกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ออนไลน์ทั่วโลก 1,755,300.00      ขออนุมัติปรับเปล่ียนชื่อโครงการและขออนุมัติโครงการสัมมนาหลักสูตร 

"เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 2 ภายใต้นโยบาย 
"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"

1,755,290.00       ปรับเปล่ียนชื่อโครงการ เป็น โครงการสัมมนาหลักสูตร "เกษตรทันสมัย 
พาณิชย์ขายให้ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 2 ภายใต้นโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์
ตลาด"

32 โครงการขยายตลาดสินค้าสุขภาพ เครือ่งส าอางค์ และสินค้า FMCG ไทย 
ในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (สคต. โฮจิมินห)์

1,546,000.00      ขออนุมัติด าเนินโครงการขยายตลาดสินค้าสุขภาพ เคร่ืองส าอาง และสินค้า 
FMCG ไทยในนครโฮจมิินห์ ประเทศเวยีดนาม

1,414,500.00       ปรับรายการค่าใช้จา่ย จากเดิม 1,546,000 บาท เป็น 1,141,500 บาท

33 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้าอาหารและเครือ่งดื่มไทยร่วมกับ
 ห้าง Makro (กัมพูชา) (สคต.พนมเปญ)

2,170,000.00      ขออนุมัติด าเนินโครงการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารและเคร่ืองด่ืม
ไทยร่วมกับห้าง Makro (กัมพูชา)

2,170,000.00       เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และปรับค่าใช้จา่ย

34 โครงการจัดจ้าง Marketing Representative ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐ
เกาหลี (สคต.โซล)

4,000,000.00      ขออนุมัติโครงการจดัจา้ง Marketing Representative ณ เมืองปูซาน 
สาธารณรัฐเกาหลี

4,000,000.00       เพิ่มขอบเขตการด าเนินงาน และรายการค่าใช้จา่ย

35 โครงการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น สินค้าเครือ่งปรุงรสไทยใน 
Supermarket ประเทศออสเตรเลีย (สคต.ซิดนีย)์

2,200,000.00      ขออนุมัติโครงการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นสินค้าเคร่ืองปรุงรสไทยใน 
Supermarket ประเทศออสเตรเลีย

2,200,000.00       เพิ่มกิจกรรม ขอบเขตการด าเนินงาน และรายการค่าใช้จา่ย

36 โครงการเจรจาธรุกิจออนไลน์ไทย-สปป.ลาว (สคต.เวียงจันทน์) 1,130,000.00      ขออนุมัติการโครงการเจรจาธรุกิจออนไลน์ไทย - สปป.ลาว 1,130,000.00       เพิ่มขอบเขตการด าเนินงาน และรายการค่าใช้จา่ย
37 โครงการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs Pro-active) ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2562-2564 
(รหัสโครงการ 2562-010202-006)

500,000,000.00  ขออนุมัติโครงการประชาสัมพันธโ์ครงการ SMEs Pro-active ปีงบประมาณ 
2564

1,550,000.00       เพิ่มการประชาสัมพันธโ์ครงการ SMEs Pro-active ปีงบประมาณ 2564
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประจ าไตรมาส ๒/2564 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 

ระดับความเสี่ยงท่ี
คาดหวัง ประเภท ประเด็นความเสี่ยง ระดับ 

ด้านการเงิน 
(Financial 

Risk) 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk) 

F2.2 เงินกองทุนฯ ไม่เพียงพอต่อการ
ด า เนิ นกิ จกรรมส่ ง เส ริ มการค้ า
ระหว่างประเทศ 

O4.1 ข้อมูลผลการด าเนินโครงการ 
ไม่ครบถ้วน และล่าช้า 

25 
(สูงมาก) 

20 
(สูงมาก) 

1. จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

2. ผลักดันหน่วยงานให้ เสนอขอใช้
เงินกองทุนฯ เท่าที่จ าเป็น 

3. ผลักดันให้ส านักที่ ได้ รับจัดสรร
เงินกองทุนฯ ในการด าเนินโครงการ
จัดเก็บเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ 

จัดท าหนังสือแจ้งแนวทางการรายงาน
ผลการด าเนินโครงการและก าหนดการ
จัดส่งรายงานผล 

กองทุนฯ อยู่ระหว่างด าเนินการพจิารณา
ประมาณการายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนฯ 
ปี 2564-2565 เพื่อเสนอค าของบประมาณ
ประจ าปี 2566 

กองทุนฯ ได้จัดประชุมกับส านัก/สถาบัน
ภายในกรม จัดท าแผนงานงบประมาณปี 
2565 โดยให้ใช้เงินกองทุนฯ เท่าทีจ่ าเป็น  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ท าให้ผู้ประกอบการได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว กองทุนฯ 
จึงออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ประกอบการโดยยกเว้นการจัดเก็บ 
เงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่าง 
ประเทศ ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

จัดท าหนังสือแจ้งรหสัโครงการ ปี 2564 
ให้หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ พร้อม
ทั้งทางการรายงานผลการด าเนินโครงการและ
ก าหนดการจัดส่งรายงานผลให้แก่หน่วยงานที่
ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ ทราบ 

ระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงลดลงจาก 25 
เหลือ 16 

ระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงลดลงจาก 20 
เหลือ 12 

สิ่งที่สงมาดวย 1.6



๒ 

 

ความเสี่ยง 
กิจกรรมจัดการความเสี่ยง ผลการด าเนินงาน 

ระดับความเสี่ยงท่ี
คาดหวัง ประเภท ประเด็นความเสี่ยง ระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้าน
กฎระเบียบ 

(Compliance 
Risk) 

 
 
 
 

ด้านการ
ด าเนินงาน 

(Operational 
Risk) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C6.1 ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศที่
เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนฯ ไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
O9.1 อัตราก าลังพนักงาน/ลูกจ้างไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานกองทุนฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
(สูงมาก) 

 
 
 
 
 
 

10 
(สูง) 

ประสานกลุ่มงานคลังเพื่อด าเนินการ
แ จ้ ง ผ ล ก า ร เ บิ ก จ่ า ย จ า ก ร ะ บ บ
บริหารงานกองทุนฯ (Progress) ในการ
จัดท ารายงานผล 
 
ปรับปรุงการรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ผ่านระบบสารสนเทศ อาทิ 
DITP-DRIVE หรือProgress ให้ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
จัดประชุมหารือเพื่อปรับแก้ไขระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินกองทุนฯ         
 
 
 
 
 
จัดจ้างพนักงานกองทุนฯ ให้ครบตาม
กรอบอัตราก าลังท่ีมีอยู่ 
 
 
 
 

กลุ่มงานคลังแจ้งผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ 
จากระบบบริหารงานกองทุนฯ (Progress) 
เป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
กองทุนฯ ได้ร่วมประชุมกับส านักสารสนเทศ
และการบริการการค้าระหว่างประเทศ เพื่อหา
แนวทางการปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อไป 
 
 
 
ในไตรมาส ๒/2564 กองทุนฯ จัดท าและเวียน
ร่างหลักเกณฑ์การจัดเก็บเงินกิจกรรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ... เพื่อให้ส านัก/
สถาบันที่ เกี่ยวข้องพิจารณา และกองทุนฯ 
ด าเนินการรวบรวมและจัดประชุมคณะท างาน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
กองทุนฯ ได้ด าเนินการจัดจ้างพนักงานกองทุนฯ 
จ านวน ๒ อัตรา ต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2564 
และวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรยีบร้อยแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงลดลงจาก 25 
เหลือ 16 
 
 
 
 
 
ระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยงลดลงจาก 10 
เหลือ 9 

            



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  

ไตรมาสที่ 2 
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ส านักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด (ระบุหน่วยวัด)   รายละเอียด 

ผลการด าเนินโครงการ       
สถานะ 
/ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 
หมายเหตุ แผน ผล 

1. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน   
ในส่วนกลาง และต่างประเทศ 

จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เครือข่ายเพ่ือทดแทน
อุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งาน
เกินกว่า 7 ปี และรองรับการใช้
งานที่เพ่ิมข้ึนรวมทั้งเทคโนโลยี   
ที่เปลี่ยนไป 

เชิงปริมาณ : 
มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อย่าง
น้อย 1:1 

เชิงคุณภาพ : 
ระบบเครือข่ายมีการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

    อยู่ระหว่างการรายงานผลการ
พิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างด าเนิน
โครงการดั งกล่ าว ในกระบวนการ               
จัดซื้อ - จัดจ้าง  



2. โครงการพัฒนาต่อยอด
ระบบรับสมัครกิจกรรมกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เพ่ือแนะน ากิจกรรมที่เหมาะสม
แก่ผู้ประกอบการ 

1. เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลที่เกิด
จากการรับสมัครกิจกรรมกรมให้
สามารถน ามาวิเคราะห์ผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของกรม 
2. เพื่อแนะน ากิจกรรม
ที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ 
3. เพื่อพัฒนาหรือเชื่อมโยงข้อมูล
จากระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้ใช้บริการ
ผ่านระบบฯ จ านวน 
5,000 ราย/ปี  

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

1. ด าเนินการจัดจ้างบริษัท นิวเทคโนโลยี่
อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ด าเนินโครงการ 
ตามสัญญาเลขที่ 51/2564 
2. อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1
โดยได้ด าเนินการพัฒนาระบบ ดังนี้     

2.1  ปรับปรุงข้อมูลการสมัคร
สมาชิกกรม  

2.2  Data Cleansing ข้อมูล
สมาชิกกรมให้เป็นปัจจุบัน 

2.3  เชื่อมโยงข้อมูลกิจกรรมกับ
ระบบ MOC Event 



สิ่งที่สงมาดวย 1.7



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด (ระบุหน่วยวัด)   รายละเอียด 

ผลการด าเนินโครงการ            
สถานะ 
/ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 
หมายเหตุ แผน ผล 

2.4  เชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกับระบบ Thaifex 

2.5  เชื่อมโยงข้อมูลหน้าใบสมัคร
กิจกรรมกับระบบ DITP ONE เพ่ือให้
เป็น Native Apps 

3. โครงการพัฒนาต่อยอด
ระบบส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SMEs Pro-active) 

1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของการเข้าร่วม
โครงการฯ 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
คณะเลขาฯ ในการติดตามผล 
การพิจารณาการคัดเลือก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการด้านรายงาน
ต่อผู้บริหารเพ่ือใช้ในการวางแผน
และตัดสินใจในการก าหนด
นโยบาย 

เชิงปริมาณ 
1) จ านวน
ผู้ใช้บริการผ่าน
ระบบฯ จ านวน 
1,000 ราย/ปี 
เชิงคุณภาพ 
 เกิดระบบที่จะใช้
พยากรณ์ทิศทางท่ี
กรมควรจะ
ด าเนินงานต่อไป 
เพ่ือให้ยอดการ
ส่งออกสูงขึ้นรวมทั้ง
เข้าใจทิศทางของ
เศรษฐกิจได้มากข้ึน 
 
 
 
 

 ด าเนินการจัดจ้างบริษัท นิวเทคโนโลยี่             
อินฟอร์เมชั่น จ ากัด ด าเนินโครงการ
ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด (ระบุหน่วยวัด)   รายละเอียด 

ผลการด าเนินโครงการ            
สถานะ 
/ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 
หมายเหตุ แผน ผล 

4. โครงการพัฒนาระบบ
แนะน ากลยุทธ์ทางการค้าด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ 

1. ขยายขอบเขตการเชื่อมโยง
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศสนับสนุนการวิเคราะห์
กลุ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์ 
2. เพ่ิมขีดความสามารถระบบ
คลังข้อมูลและระบบประมวลผล
ข้อมูลให้รองรับต่อปริมาณข้อมูล
มหาศาล (Big Data) จากการ
รวบรวมแหล่งข้อมูลด้านการค้า
ระหว่างประเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 
3. พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
ให้สามารถประมวลผลข้อมูล    
Big Data และคาดการณ์
สถานการณ์การค้าระหว่าง
ประเทศที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
4. พัฒนาระบบแสดงผล 
การแนะน ากลยุทธ์ทางการค้า
ระหว่างประเทศประกอบการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ 
ในการด าเนินกิจกรรมทางการค้า
ระหว่างประเทศ 
 
 
 

เชิงปริมาณ :  
1) ระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาแล้วเสร็จ    
1 ระบบ  
2) จ านวน
ผู้รับบริการที่ได้ใช้
ประโยชน์ข้อมูลจาก
ระบบ ไม่น้อยกว่า 
3,000 ราย 

 
 

 อยู่ระหว่างการก าหนดราคากลาง      
ของโครงการ ในกระบวนการ           
จัดซื้อ-จัดจ้าง 

  



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด (ระบุหน่วยวัด)   รายละเอียด 

ผลการด าเนินโครงการ            
สถานะ 
/ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 
หมายเหตุ แผน ผล 

5. โครงการยกระดับระบบ
อ านวยความสะดวกการ
ให้บริการผู้ประกอบการผ่าน 
Mobile Application 

เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการและประชาชน   
ในการเข้าถึงบริการส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศที่ส าคัญ
ผ่าน Mobile Application เดียว 

เชิงปริมาณ : 
1. ระบบอ านวย
ความสะดวกการ
ให้บริการ
ผู้ประกอบการผ่าน 
Mobile 
Application ที่
พัฒนาแล้วเสร็จ 
จ านวน 1 ระบบ 
2. จ านวน
ผู้รับบริการที่เข้าใช้
งานระบบ 500 
ราย/ปี 
เชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

 1.  ด าเนินการจัดจ้างบริษัท         
ไอบิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ด าเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว         
ตามสัญญาเลขที่ 44/2564 

2. อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน 
งวดที่ 1 โดยได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบ ดังนี้ 

2.1 ออกแบบหน้า design 
ภาพรวม ของ Mobile Apps ให้
ตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้ใน
ปัจจุบัน 

2.2  ออกแบบหน้าใบสมัคร
กิจกรรม แบบประเมินหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม และการตรวจสอบประวัติ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

2.3  เชื่อมโยงข้อมูล SSO 
กับระบบ MOC e-Service , Gen Z 
และ Trade Logistics 

2.4  จัดท าระบบ PDPA 
เพ่ือให้รองรับกับการใช้งานในอนาคต 

2.5  เชื่อมโยงข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้องกับระบบ DITP 
DRIVE, Chatbot และ sme Pro active 
 
 

  



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด (ระบุหน่วยวัด)   รายละเอียด 

ผลการด าเนินโครงการ            
สถานะ 
/ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 
หมายเหตุ แผน ผล 

6. โครงการพัฒนาระบบ 
Mobile Application เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ในการให้บริการผู้
ประกอบธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ 

1. เพ่ือสนับสนุนและให้บริการ
แก่ผู้ประกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้
อย่างรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา 
2. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
กรมมีแหล่งข้อมูลพกพา
ประจ าตัวเมื่อมีการปฏิบัติภารกิจ
นอกส านักงาน 
3. เพ่ือลดขั้นตอนและ 
ความซ้ าซ้อนในการท างานของ
เจ้าหน้าที่ 

เชิงปริมาณ :  
จ านวนผู้ลงทะเบียน
เข้าใช้งานระบบร้อย
ละ 70 ของจ านวน
ข้าราชการ 
 
เชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบ
ร้อยละ 85 ของ
จ านวนผู้ใช้งาน
ทั้งหมด 

 1.  ด าเนินการจัดจ้างบริษัท ไอบิส
ซิเนส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ด าเนิน
โครงการ ตามสัญญาเลขที่ 42/2564 
2. อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน         
งวดที่ 1 โดยได้ด าเนิน ออกแบบหน้า 
design Dashboard ภาพรวม ของ 
Mobile Apps ให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของแต่ละผู้ใช้งาน 

  

7. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของกองทุนฯ 
ระยะยาว (ปี 2564-2565) 

1. มีระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลกองทุนฯ เป็นระบบ ตั้งแต่
การจัดเก็บ/รวบรวม/ประเมินผล
ความคุ้มค่าของการด าเนิน
โครงการต่อการใช้จ่ายเงิน 
2. มีระบบการบริหารจัดการ
จัดสรรเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์     
ในการด าเนินการของกองทุนฯ 
3. มีระบบจัดสรรเงินกองทุนฯ 
ให้หน่วยงานที่เสนอขอใช้
เงินกองทุนฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
และทันสถานการณ์โลกในปัจจบุัน 

เชิงปริมาณ : 
ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาแล้วเสร็จ 1 
ระบบ 
 
เชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบ
ร้อยละ 85 ของ
จ านวนผู้เข้าใช้งาน
ทั้งหมด 

 1. ด าเนินการจัดจ้างบริษัท พี เอส พี 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 
สัญญาเลขท่ี 33/2564 สัญญาจ้าง
ด าเนินโครงการบ ารุงรักษาระบบงาน
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(Progress) 
2. ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 

  



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัด (ระบุหน่วยวัด)   รายละเอียด 

ผลการด าเนินโครงการ            
สถานะ 
/ 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 
หมายเหตุ แผน ผล 

4. ลดขั้นตอน และความซ้ าซ้อน
ในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ พร้อมทั้ง
อ านวยความสะดวกในการท างาน
ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้อง 
5. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูล
กองทุนฯ ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

เอกสาร/หลกัฐานประกอบรายงานผล (กรุณาแนบมาพร้อมกับรายงานผล) 
1.  
2.  

หมายเหตุ : 
1.  สถานะ  () หมายถึง โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

 ()  หมายถึง โครงการอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
2.  จัดส่งผลการด าเนินงานให้ส านักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ  ดังนี ้
 2.1 ไตรมาส 1 ภายในวันท่ี 9 กมุภาพันธ ์2564   
 2.2 ไตรมาส 2 ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2564   
 2.3 ไตรมาส 3 ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 
 2.4 ไตรมาส 4 ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 
3. หากมีข้อสงสัยในการกรอกรายงาน กรุณาตดิต่อคณุตวงสวรรย์  ปานกุล  โทร. 0 2507 7781   โทรสาร 0 2547 5666 ถึง 7  หรือ อีเมล์ : ditp.itpf@gmail.com 



แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประจ าไตรมาส 2/2564 

ที ่ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/ 
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

1 การจัดท าแผนปฏิบตัิการดา้น
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี
ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน 
1. ศึกษาโครงการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน 
2. จัดประชุมหารือร่วมกับส านัก/กลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดในการ
จัดท าแผนฯ 
3. จัดท าร่างแผนฯ ประจ าปี ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามตัวช้ีวัดที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
4. เสนอกรมฯพิจารณาให้ความเหน็ชอบ
5. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ

อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจหลักสูตร  
ที่เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ สนใจและจ าเป็น
ต่อการปฏิบตัิงาน 

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ที่มี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่บ้านมากยิ่งขึ้น การติดต่อ
ประสานงานมีความยากยิ่งข้ึน  

พบ. 

2 การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรที่มีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน 
1. ด าเนินการแจ้งส านัก/กลุ่มที่เกี่ยวข้องให้กรอกแบบฟอร์ม เพื่อตรวจสอบ/
อัพเดท/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากร 
2. รวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน
3. บันทึกข้อมูลทั้งหมดลงในทะเบียนประวัติในคอมพิวเตอร์
4. หัวหน้ากลุ่มงาน กจ. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูล 
5. ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล 

1. ปรับปรุ งข้อมูลพนักงานกองทุนฯ
ที่บรรจุใหม่ จ านวน  3 ราย ดังนี ้
      1.1 นางสาวกฤติยาภรณ์  มณีเนตร 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สังกัดส านักยุทธศาสตร์การค้าระหว่าง
ประเทศ บรรจุตั้ งแต่วันที่  4 มกราคม 
2564 ตามค าสั่งกรมฯ ที่ 7/2564 ลง
วันที่  8 มกราคม 2564  (เอกสารแนบ 1) 
      1.2 นาย เหมภาส   เที ยนจวง 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สังกัดส านักยุทธศาสตร์การค้าระหว่าง
ประเทศ และนายอธิวุฒิ   บุญเมือง 
ต าแหน่งนิติกร             สังกัดส านัก

เนื่องจากไม่มีระบบปฏิบัติการส าหรับ
ฐานข้ อมู ลของพนั กงานกองทุนฯ 
โดยเฉพาะการจัดท าฐานข้อมูลสร้าง
จากโปรแกรม Excel ซึ่งท าให้ได้เพียง
ข้อมูลพื้นฐาน   ไม่สามารถแสดงผลที่
ซับซ้อนมากขึ้นได้ 

กจ. 

สิ่งที่สงมาดวย 1.8



ที ่ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/ 
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

บริหารกลาง กลุ่มงานนิติการ 
บรรจุตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
ตามค าสั่งกรมฯ ที่ 47/2564  ลงวันท่ี        
3 กุมภาพันธ์ 2564  (เอกสารแนบ 2) 
2. บันทึกข้อมูลพนักงานกองทุนฯ        
ที่บรรจุใหม่ในทะเบียนประวัติ  ลงใน
ระบบ DPIS และคอมพิวเตอร์เพื่อ            
อัปเดตข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน 
3. หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
4. ผู้ อ านวยการส านั กบริ หารกลาง                
ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
ข้อมูลแล้ว  ตามบันทึกส านักบริหารกลาง  
ที่ 0901.2/ 422 ลงวันที่ 30 เมษายน 
2564  (เอกสารแนบ 3) 
 

3 กา รสร รหา  บร รจุ  แต่ ง ตั้ ง
บุคลากรกองทุนฯ 

 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ทันต่อความต้องการของ
หน่วยงานท่ีร้องขอ 
ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนฯ 
2. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สรรหาฯ เพื่อพิจารณารายละเอียด
เกี่ยวกับการสรรหาพนักงานกองทุนฯ เช่น ร่างประกาศรับสมัคร ฯลฯ 
3. ประกาศและด าเนินการรับสมัคร 
4. ด าเนินการสอบ (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) และประกาศผลสอบ 
5. บรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ ให้ทันต่อความต้องการ
ของหน่วยงานท่ีร้องขอ 

1. กรมฯ เห็นชอบให้ใช้บัญชีรายช่ือผู้ผ่าน
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ (ส่วนกลาง) ต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี ของส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนฯ 
ของกรมฯ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ตามหนั งสื อส านั กบริ หารกลาง  ที่ 
0901.2/1190 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 
(เอกสารแนบ 4)  
2. ด าเนินการแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
กองทุนฯ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ตามค าสั่งกรมฯ ท่ี 79/2564 ลงวันที่         
4 มีนาคม 2564 (เอกสารแนบ 5)  

- หากไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ
พนักงานกองทุนฯ ในต าแหน่งที่ว่าง 
จะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
สรรหาโดยการสอบแข่งขัน ซึ่งอาจจะ
ไม่ทันต่อความต้องการของหน่วยงาน          
ที่ร้องขอ 
- ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง              
โรคโควิด -19 (COVID-19) ส่งผลให้
กระบวนการสรรหาเกิดความล่าช้า 

กจ. 



ที ่ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/ 
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 
4 การสร้างความเชี่ยวชาญที่

จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเจ้าหน้าที่กองทุนฯให้มีความเช่ียวชาญที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน 
1. จัดประชุมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนฯเพื่อส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาเพื่อไปสู่ความเช่ียวชาญในงานท่ีปฏิบัติ หรือ 
Training Needs 
3. ด าเนินการพัฒนาหรือจดัฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ 
5. ประเมนิผล ความรู้ที่เพิม่ขึ้นหลังจากการพัฒนา/อบรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจหลักสูตร          
ที่เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ สนใจและจ าเป็น
ต่อการปฏิบตัิงาน 

เนื่อ งจากสถานการณ์  Covid-19 
ที่มีความรุนแร งมากยิ่ ง ขึ ้น  ท า ให้
ต้อ งปรับ เปลี ่ยนรูปแบบ เป็นการ
อบรม Online  

พบ. 

5 การพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ตัวชี้วัด 
ระดับความพึงพอใจต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการ (เจ้าหน้าที่กองทุนฯ) ต่อระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
 
1. ร้อยละ 60           
2. ร้อยละ 65 
3. ร้อยละ 70    
4. ร้อยละ 75 
5. ร้อยละ 80 
 

ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามการ
ประเมินระดับความพึงพอใจต่อระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ 
และได้จัดส่งแบบสอบถามให้พนักงาน
กองทุนฯ จ านวน 13 ราย ตอบแบบสอบถาม
เพื่อวัดระดับความพึงพอใจต่อระบบงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีผลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจรวมอยู่ที่  4 .8  หรือ      
ร้ อยละ  96  ซึ่ ง จั ด ว่ า อยู่ ในเกณฑ์        
“พึงพอใจมากที่สุด” โดยผู้ ใช้บริการ   
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่
ใ ห้ บ ริ ก า ร  ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย  4 . 8 6 
รองลงมา คือความพึงพอใจในการ
ให้บริการ     ในภาพรวม คะแนน
เฉลี ่ย  4.85 และพึงพอใจต่อ
กระบวนการ/ขั้ นตอน         การ
ให้บริการน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.69 
(เอกสารแนบ 6) 

 ควรด า เนิ นการทบทวนขั้ นตอน/ 
กระบวนการ การให้บริการให้มีความ
คล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน สามารถ
เข้ า ถึ ง ไ ด้ ง่ า ย  เพื่ อลดขั้ นตอนการ
ปฏิบัติงาน  

กจ. 



ที ่ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/ 
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

 

6 กา รถ่ า ยทอดตั ว ช้ี วั ด  แล ะ       
การก าหนดตัว ช้ีวัด เพื่ อการ
ประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ ง าน           
ที่เป็นธรรม 

ตัวชี้วัด 
ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวช้ีวัด และการก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับบุคคลของพนักงานกองทุนฯ 
 
ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน 
1. ก าหนดตัวช้ีวัดให้เหมาะสมกับมาตรฐานของต าแหน่ง 
2. ส านักประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ ในสังกัด 
3. รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามที่ส านักฯ จัดท า 
4. จัดประชุมเพื่อน าผลประเมินมาพิจารณาค่าตอบแทน/เลื่อนขั้น     
พนักงานกองทุนฯ  
5. แจ้งผลการพิจารณาค่าตอบแทน/เลื่อนขั้น แก่พนักงานกองทุนฯ 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการประสานหน่วยงาน             
ที่มีพนักงานกองทุนฯ จัดท าตัวช้ีวัดเพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในช่วง 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 
2563  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)  
 

การก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนฯ
นั้น แต่ละส านักเป็นผู้ก าหนดเอง ท าให้
มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ใ น แ ต่ ล ะ ส า นั ก 
เนื่องจากไม่มีระเบียบก าหนดไว้ชัดเจน 
เมื่อน าคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาเปรียบเทียบกันอาจเกิด
ความไม่เท่าเทียมกัน 
 
 

กจ. 

7 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วินัย และระเบียบราชการ 

ตัวชี้วัด 
ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม หรือการอบรมเกี่ยวกับวินัย  และระเบียบราชการ  
ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน 
1. ร้อยละ 30 
2. ร้อยละ 40 
3. ร้อยละ 50 
4. ร้อยละ 60 
5. ร้อยละ 70 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี 
2564  และในระหว่างด าเนินการได้มี
การเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวินัยและระเบียบ ก.พ. 
ผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ของกรมให้
บุคลากรกรมทุกคนได้รับทราบ 
 
 
 

เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19              
ที่มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ท าให้ตอ้ง
ปรับเปลีย่นรูปแบบในการฝึกอบรม         
ท าให้ต้องปรับเปลีย่นรูปแบบการ
ฝึกอบรมในบางหลักสูตร เป็นการอบรม
แบบ Online ร่วมด้วย 

พบ. 

8 การพัฒนาความผาสุกและสร้าง ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมแบบส ารวจ ไม่ม ี พบ. 



ที ่ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด/ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค/ 
การด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

สัมพันธภาพที่ดีของเจ้าหนา้ที่
กองทุนฯ 

ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความผาสุกและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีของเจ้าหนา้ที่กองทุนฯ 
ค่าเกณฑ์วัด/ระดับการประเมิน 
1. ส ารวจความเห็นของเจ้าหน้าท่ีกองทุนฯในการพัฒนาความผาสุกและ
สร้างสมัพันธภาพที่ด ี
3. ด าเนินการจัดกจิกรรมพัฒนาความผาสุกและสรา้งสัมพันธภาพทีด่ีของ
เจ้าหน้าท่ีกองทุนฯ 
5. จัดท ารายงานเสนอกรมฯและคณะกรรมการกองทุนฯเพื่อทราบ 
 

ซึ่งการประมวลผลจะประมวลหลังจาก
การจัดกิจกรรมพัฒนาความผาสุก และ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่
กองทุน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบรายงานผล (กรุณาแนบมาพร้อมกับรายงานผล) 

หมายเหตุ : 
1. สถานะ () หมายถึง โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
   () หมายถึง โครงการอยู่ระหว่างด าเนิน 
2. จัดส่งผลการด าเนินงานให้ส านักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ดังนี้  

2.1 ไตรมาส 1 ภายในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
2.2 ไตรมาส 2 ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2564  
2.3 ไตรมาส 3 ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 
2.4 ไตรมาส 4 ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 

3. หากมีข้อสงสัยในการกรอกรายงาน กรุณาติดต่อคุณตวงสวรรย์  ปานกุล  โทร. 0 2507 7781  โทร 0 2547 5666 ถึง 7 หรือ อีเมล์ : ditp.itpf@gmail.com 



    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
แนบท้ายหนังสือส านักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ที่ 0903.3/............  ลงวันที่..................................... 2564  

แบบฟอร์มให้ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงานของส านักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ประจ าไตรมาสที่ 2/2564 (มกราคม – มีนาคม 2564) 
...................................................... 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   

 ด้านที่ 1 การเงิน.................................................................................................................................. 
     .............................................................................................................................................................. 
          …………………………………………………………………………………………………………………………….................…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 
ด้านที่ 2 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์………………………………………………………………….........……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 
ด้านที่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง …………………………………………………………………………………........……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……..........……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 
ด้านที่ 4 ระบบริหารจัดการสารสนเทศ ……………………………………..…………………….……….............……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……..........……. 
ด้านที่ 5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล……………………………………..…………………….………...............……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..........……. 
………………………………………………………………………………………………………………………..….……..........……. 

 
 
 

                                              (ลงช่ือ) ........................................................................ 

                 (...................................................... .............) 

      กรรมการ 
ต าแหน่ง    .............................................................. 

                                        หน่วยงาน  .............................................................. 
             วันที่  ....................................................................... 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โปรดตอบกลับส านักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภายในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ทาง E-mail : ditp.itpf@gmail.com 
สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมติดต่อ คุณพัชณี  พันธุ์ศรี  เบอร์โทร 0 2507-7774 
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