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คานา
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน “งานการให้คาปรึกษาแนะนาโครงการ Flagship เพิ่มศักยภาพ SMEs
ด้ว ยระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ”ฉบั บ นี้ จั ดท าขึ้ น เพื่ อ ให้ มี แนวทางในการท างานอย่ างเป็ น ระบบ น าไปสู่ ก าร
ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ของรัฐบาล กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการส่ งเสริมและพัฒ นาด้านดิจิทัล
อุตสาหกรรม พัฒ นาผู้ ประกอบการและบุคลากร สร้างเครือข่ายและการขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทาให้สามารถ
ยกระดับการทาธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขัน พร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงเข้ากับกระแสโลก
เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ อก. ยุทธศาสตร์และแผนงานของ กสอ. นโยบาย อสอ. และเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ
4.0 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี กองพั ฒ นาดิ จิ ทั ล อุ ต สาหกรรม
กรมส่ งเสริ ม อุ ต สาหกรรม หวั งเป็ น อย่ างยิ่ งว่ า คู่ มื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานฉบั บ นี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
หน่วยงานภายในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สาหรับนามาใช้เป็นแนวทางการทางานอย่างเป็นระบบ และ
ตรวจสอบได้ สามารถนาไปสู่การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดาเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อไป
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งานการให้คาปรึกษาแนะนา
โครงการ Flagship เพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานงานการให้คาปรึกษาแนะนาโครงการ Flagship เพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วย
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกองพัฒนาดิจิทั ลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้มีการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์
ขององค์กร
2. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุ มกระบวนงานการปฏิบั ติงานการให้ คาปรึกษาแนะน าโครงการ Flagship เพิ่มศักยภาพ
SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตั้งแต่ขั้นตอน วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การเขียน
คาขอโครงการและงบประมาณ กากับติดตามการให้คาปรึกษาแนะนา สรุปผล และเผยแพร่ผลสาเร็จ
ของโครงการ
3. คาจากัดความ
การให้คาปรึกษา
ที่ปรึกษา
ขอบเขตการจัดจ้าง
(Term of Reference: TOR)

หมายถึง การให้คาแนะนา หรือการให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือ หรื อ
แก้ไขปัญหา โดยเน้นเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่โครงการได้ตั้งไว้
หมายถึ ง .ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ที่ ก องพั ฒ นาดิ จิ ทั ล
อุตสาหกรรมได้จัดจ้างมาเพื่อให้ข้อมูลเพื่อช่วยเหลือ หรือ แก้ไข
ปัญหาให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
หมายถึง ข้อกาหนดของผู้ว่าจ้าง ซึ่ งจะเป็นรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้าง
มี ค วามประสงค์ จ ะให้ ผู้ รั บ จ้ า งท าอะไรบ้ า ง โดยต้ อ งบอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น ขอบเขตของงาน ระยะเวลาใน
การดาเนินงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องการ สิ่งที่ผู้

ว่าจ้างต้องการให้ดาเนินการ เป็นต้น
กสอ.
หมายถึง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตาแหน่ง

ความรับผิดชอบ

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- อนุมัติโครงการ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผู้อานวยการ
กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

-

ผู้อานวยการ
กลุ่มภายใต้กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม

-

เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
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เสนออนุมัติโครงการ
เสนออนุมัติโครงการ
อนุมัติแผนการปฏิบัติงาน
สั่งการรายงานปฏิบัติงาน
วางแผนงาน
อนุมัติแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอรายงานต่อผู้อานวยการกองพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กากับและดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วางแผนงาน
ปฏิบัติงานตามแผน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน

5.

Work Flow กระบวนงาน

30 วัน

วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

15 วัน

การเขียนคาขอโครงการและงบประมา

30 วัน

ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
ไม่ผ่านเกณ์/
จานวนไม่ครบ

2 - 5 วัน

1 วัน

คัดเลือก

จัดจ้างที่ปรึกษา/
ดาเนินการเอง

ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

45 วัน
15 วัน

จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ/
ดาเนินการเอง

ประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ

การให้คาปรึกษาแนะนา

150 วัน

กากับติดตามการให้คาปรึกษาแนะนา

90 วัน

30 วัน

สรุปผล และเผยแพร่ผลสาเร็จ
ของโครงการ
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30 วัน

6.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์แนวโน้ม ความจาเป็ นและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งใน
ด้านของสภาพแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อ นามา
จัดทาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายหรือแผนงาน
ของรัฐ และให้ ทั น กับ สภาพเศรษฐกิ จอุต สาหกรรมในปั จจุ บั น และอนาคต เช่น การศึ กษาข้อ มู ล
นโยบายรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน
ของกรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ศึ ก ษาและส ารวจความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมายศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นต้น
6.2 การเขียนคาขอโครงการและงบประมาณ
6.2.1 กรอกรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณลงในแบบฟอร์มที่กาหนด
ซึ่งมีหัวข้อที่ต้องระบุทั้งสิ้น 17 หัวข้อ ดังนี้
6.2.1.1 ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม
6.2.1.2 ระบุความสอดคล้องระดับยุทศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยสามารถดูได้จากยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 )
2) นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยสามารถดูได้จากคาแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
3) ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยสามารถดูได้
จากยุทธศาสตร์กระทรวงอุ ตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรั บปรุ ง ธันวาคม
2559)
4) ยุ ท ธศาสตร์ก รมส่ ง เสริม อุ ต สาหกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ โดย
สามารถดูได้จากยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2564
6.2.1.3 ระบุความสอดคล้องกับแผนงาน
6.2.1.4 ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ ให้กรอกว่า “กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม”
2) ชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ให้ ก รอก “ชื่ อ ของ ผอ.กท.กสอ.”เป็ น
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้
“ ชื่อ – นามสกุล ของ ผอ.กท.กสอ.
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองพัฒนาดิจทัลอุตสาหกรรม
โทร. เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ผอ.กท.กสอ. E-mail: ชื่อ E-mail ของ ผอ.กท.กสอ.”
3) ชื่ อ ผู้ ป ระสานงาน ให้ ก รอก “ชื่ อ ของผอ.กลุ่ ม หรื อ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ/
ประสานงานโครงการ” เป็นผู้ประสานงานโครงการ สามารถระบุชื่อได้มากกว่า 1
คน หากมีผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม โดยระบุรายละเอียดดังนี้
“ ชื่อ – นามสกุล ของ ผอ.กลุ่ม
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่ม........................................
โทร. เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ผอ.กลุ่ม E-mail: ชื่อ E-mail ของ ผอ.กลุ่ม”
6.2.1.5 หลักการและเหตุผล ให้เขียนบรรยายเหตุผลว่าทาไมต้องจัดทาโครงการนี้
ขึ้น โดยสรุปไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
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6.2.1.6 วัตถุประสงค์: ไม่ ควรเกิน 3 ข้อ และต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
และกิจกรรมการดาเนินการ
6.2.1.7 ระบุลักษณะของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน/OTOP และ
อื่นๆนอกเหนือจาก 2 กลุ่มที่กล่าวมา
6.2.1.8 ระบุคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ว่าต้องการให้กลุ่มเป้าหมายจากข้อ
2.1.7 มีคุณสมบัติอย่างไร
6.2.1.9 ระบุสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยกาหนดเป็นร้อยละในแต่ละสาขา
และเมื่อระบุครบถ้วนแล้วจะต้องรวมให้ได้ ร้อยละ 100
6.2.1.10 ระบุตัวชี้วัดผลผลิต ทั้งในแง่ของผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ/ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ และผลกระทบ/ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ โดยผลกระทบ/ความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ
สามารถคานวณได้จาก
“ (มูลค่าที่ได้รับ/งบประมาณ) x 100 ” ซึ่งหน่วยที่ได้จะเป็น “ร้อยละ”
6.2.1.11 ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับโดยรวมของการดาเนินงานโครงการ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม
6.2.1.12 ระบุผลผลิตและงบประมาณจาแนกตามพื้นที่ดาเนินการ โดยแจกแจง
พื้นที่ดาเนินการ (ภาค/จังหวัด แต่หากยังไม่สามารถระบุจังหวัดได้ ให้ระบุเพียงภาคเท่านั้น) เป้าหมาย
จานวนผลิตตามข้อ 2.1.7 และงบประมาณ
6.2.1.13 ระบุระยะเวลาดาเนินโครงการ/กิจกรรม โดยระบุรายละเอียดดังนี้
1) ระยะเวลาดาเนินโครงการ ให้ระบุเป็นช่วงเดือนที่จะดาเนินการโครงการ
เช่น “เดือน.............. พ.ศ. ........... ถึง เดือน............................... พ.ศ. ..........................” เป็นต้น
2) ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม ให้ระบุจานวนวัน
3) รายละเอียดในตารางให้ระบุ กิจกรรมหลักรายกิจกรรม พร้อมจานวน
เป้าหมาย หน่วยนับ งบประมาณ และระบุเดือนและงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย ซึ่งเมื่อรวมทุก
กิจกรรมในแต่ละเดือนแล้วต้องไม่เกินงบประมาณที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งระบุเป้าหมายของแต่ละ
กิจกรรมในเดือนที่คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้สาเร็จ
6.2.1.14 ระบุลักษณะวิธีการดาเนินงาน ในหัวข้อที่ตรงกับแนวทางการดาเนินงาน
ของกิจกรรมนั้นๆ พร้อมอธิบายการดาเนินงานของกิจกรรมพอสังเขป
6.2.1.15 ระบุตารางจาแนกลักษณะการใช้งบประมาณ
6.2.1.16 ระบุหน่วยงานร่วมดาเนินการ
6.2.1.17 กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องให้ระบุผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาในเชิง
ผลลัพธ์/ความคุ้มค่าของโครงการเดิมในปีที่ผ่านมา
เมื่ อ ด าเนิ น การเขี ย นค าขอโครงการและงบประมาณและยื่ น อนุ มั ติ แ ล้ ว เสร็ จ สามารถ
ด าเนิ น งานได้ 2 วิ ธี คื อ ด าเนิ น การเอง และด าเนิ น การโดยจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษา หากเลื อ กวิ ธี ก าร
ดาเนินการโดยจัดจ้างที่ปรึกษาให้ดาเนินการให้จัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและขอบเขตการ
จั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษา (TOR) โดยการจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาสามารถด าเนิ น การได้ 3 วิ ธี ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คือ
1) วิธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป (ระเบี ย บฯข้ อ 30) คื อ การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
เชิญ ชวนที่ป รึกษาทั่วไปที่มีคุณ สมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ห น่วยงานของรัฐกาหนดให้ เข้ายื่น
ข้อเสนอ
2) วิธีคัดเลือก (ระเบียบฯ ข้อ 74 - 77 และ พ.ร.บ.มาตรา 56 (1) ) คือ การที่
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
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กาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กาหนดน้อยกว่า 3 ราย
3) วิธีเฉพาะเจาะจง คือ การที่ห น่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามา
เจรจาต่อรองราคา
6.2.2 ดาเนินงานจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยระบุรายละเอียดดังนี้
1) วัตถุประสงค์โครงการ
2) แผนการดาเนินงานตลอดทั้งโครงการตามขอบเขตการดาเนินงาน
3) โครงสร้างทีเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
4) แผนการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างแก่ผู้ประกอบการ SMEs
5) แนวทางการรับสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติของ SMEs ที่เข้าร่วม
โครงการ
6) ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
6.3 ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
6.3.1 จัดทาขั้นตอน เกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการที่สามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงผลลัพธ์ รูปแบบวิธีการคัดเลือก (แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment)) และการดาเนินการคัดเลือก
สถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
6.3.2 สร้ างแบบฟอร์ มออนไลน์ ผ่ านช่องทาง Google form เพื่ อให้ ผู้ ส นใจได้ กรอกรายละเอีย ด
สาหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ
6.3.3 จัดทา Infographic สาหรับประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยหัวข้อที่
ต้องระบุ ใน Infographic ประกอบด้วย ชื่อโครงการ พื้นที่ การดาเนิ นโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
วิธีการดาเนินโครงการ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ
QR code ของแบบฟอร์ มการรับ สมัค รผู้ ส นใจ และจัดส่ งไฟล์ ให้ ผู้ ดูแลเว็บ ไซต์ https://ddi.dip.go.th/th
เผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งจัดทาเป็นแผ่นป้ายสาหรับใช้ติดประชาสัมพันธ์ภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
6.4 คัดเลือก
6.4.1 การคัดเลือกสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
6.4.1.1 ตรวจสอบคุณ สมบัติเบื้องต้นของสถานประกอบการพร้อมแบบประเมินตนเอง
(Self-Assessment) ที่ยื่นใบสมัครเข้ามาว่าตรงกับเกณฑ์คุณสมบัติที่โครงการกาหนดหรือไม่
6.4.1.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของสถานประกอบการที่ยื่นใบสมัคร
ครบถ้ ว นแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะน ารายชื่ อ ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ โครงการพิ จ ารณา
คุณสมบัติของสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอีก ครั้ง และทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
ให้สถานประกอบการรับทราบ
6.4.1.3 หากมีจานวนสถานประกอบการผ่านเกณฑ์คุณสมบัติมากกว่าเป้าหมายที่โครงการ
ก าหนด จะมี ก ารเชิ ญ สถานประกอบการที่ ผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น เข้ า มาสั ม ภาษณ์ โ ดย
คณะกรรมการตรวจรับโครงการยังสถานที่ที่กาหนด เพื่ อคัดเลือกสถานประกอบการให้ได้ตามจานวน
เป้าหมายที่โครงการกาหนด หลังจากสัมภาษณ์สถานประกอบการแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและทาหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาให้ สถาน
ประกอบการรับทราบ
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6.4.2 การคัดเลือกระบบดิจิทัลเบื้องต้นสาหรับ SMEs
6.4.2.1 ข้อตกลงการใช้งานฟรีในระยะเวลา 1 ปีโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มใน
ลักษณะอื่นตลอดระยะเวลาการร่วมโครงการ
6.4.2.2 ราคาในปีที่ 2 ต้องอยู่ในช่วงราคาที่ SMEs ขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถใช้ต่อ
ได้
6.4.2.3 บริ ษั ท ผู้ ให้ บ ริ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นกรมสรรพากรว่าด้ ว ยการให้ บ ริก ารสถานะของ
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เฮ้าส์/หรือขึ้นทะเบียนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
6.4.2.4 เงื่อนไขการใช้งาน
- ให้บริการผ่าน cloud computing (ตามเงื่อนไขของกรมฯ)
- ไม่ต้องติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์
- กรณีมีปัญหาของระบบสามารถติดต่อได้ภายใน 24 ชั่วโมง
- มีคู่มือการใช้งานระบบซอฟท์แวร์
- สามารถเข้ามาให้คาแนะนาการลงระบบได้
6.4.2.5 คุณลักษณะของซอฟท์แวร์
- SMEs สามารถลงโปรแกรมและการดูอุปกรณ์เครือข่ายเองได้
- ไม่มีความซับซ้อน หรือใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นาน
- มี คุ ณ สมบั ติ เด่ น ชั ด ในเรื่ อ งของการท าให้ ผู้ ป ระกอบการลดขั้ น ตอน
ลดระยะเวลาการทางาน
6.4.2.6 ซอฟท์แวร์ต้องไม่ติดเงื่อนไขทรัพย์สินทางปัญญากับผู้ประกอบการรายอื่น
6.4.2.7 ซอฟท์ แ วร์ ที่ คั ด สรรมาแล้ ว เคยมี ป ระสบการณ์ ก ารให้ บ ริ ก ารมาก่ อ น หรื อ มี
ผู้ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน
6.4.2.8 ซอฟท์แวร์ที่คัดสรรมาแล้วอาจจะได้รับการการันตีด้วยรางวัล คุณภาพ และ/หรือ
ผู้ที่เคย/กาลังใช้บริการ
6.5 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ดาเนิ น การจัดงานสั มมนาเพื่อชี้แจงโครงการ จานวน ๑ ครั้ง โดยมีสถานประกอบการที่ผ่ านการ
คัดเลือกเข้าร่วมงานสัมมนา ณ สถานที่ที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นที่สถาน
ประกอบการควรทราบและชี้แจงแนวทางการดาเนินโครงการ
6.6 ประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ
6.6.1 ดาเนินการประเมินศักยภาพและวินิจฉัยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ แต่ละรายเป็น
ระยะเวลาไม่น้ อยกว่า 1 Man-Day หรื อระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 Man-Hour โดยเป็ นการวิเคราะห์ และ
ประเมิ น สถานประกอบการเพื่ อก าหนดหั ว ข้อ การพั ฒ นา การน าเครื่อ งมื อดิ จิทั ล ที่ เหมาะสมไปใช้ใน เพิ่ ม
ศักยภาพ SMEs แนวทางการให้ คาปรึกษาแนะนาพร้อมการกาหนดตัวชี้วัดของการพัฒ นาในแต่ละสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
6.6.2 เจ้าหน้าที่ จะต้องแจ้งผลการประเมินศักยภาพและวินิจฉัยสถานประกอบการให้ แก่ SMEs
ได้รับทราบก่อนดาเนินการขั้นตอนต่อไป
6.7 การให้คาปรึกษาแนะนา
6.7.1 ดาเนิน การจัดทาข้อเสนอการให้คาปรึกษาแนะนา แผนการดาเนินงาน และข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการให้คาปรึกษาแนะนา
6.7.2 นาเสนอข้อเสนอการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ SMEs เพื่อยอมรับและดาเนินการให้คาปรึกษา
แนะนาต่อไป
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6.7.3 ดาเนินการเข้าให้คาปรึกษาแนะนา ณ สถานประกอบการ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 Man-Day
หรือ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 Man-Hour ต่อ 1 กิจการ โดยสถานประกอบการแต่ละรายต้องมีการนาระบบ
ดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจ ที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือกมาใช้ในธุรกิจได้จริงอย่างน้อย 1 ระบบ
6.7.4 เก็บข้อมูลการดาเนินงานการให้คาปรึกษาแนะนาตามแบบฟอร์มที่กาหนด
6.7.5 การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของ SMEs แต่ละรายในรูปแบบของเอกสารรายงาน
และส่งมอบให้กับ SMEs กิจการละ 1 ฉบับ โดยมีเนื้อหาอย่างน้อยดังนี้
1) ข้อมูลเบื้องต้นสถานประกอบการ
2) ปัญหาและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
3) ตัวชี้วัดการดาเนินงาน
4) ขั้นตอนหรือวิธีการพัฒนาสถานประกอบการ
5) แผนการดาเนินงาน
6) ผลการดาเนินงาน
7) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน
6.7.6 จัดเก็บข้อมูลของผู้รับบริการ
6.7.7 จัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6.7.8 จัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์เบื้องต้นของผู้รับบริการ และเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้ดาเนินการบันทึก
ข้อมูลการให้คาปรึกษาในระบบฐานข้อมูล
6.7.9 ดาเนินการเบิกจ่ายหักล้างเงินยืม/สรุปผลการให้คาปรึกษาแนะนา
กรณีดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาให้ดาเนินการดังนี้
1) ให้ความเห็นชอบข้อเสนอการให้คาปรึกษาแนะนา แผนการดาเนินงาน และข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการให้คาปรึกษาแนะนา
2) ให้ความเห็นชอบแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานการให้คาปรึกษาแนะนา
6.8 กากับติดตามการให้คาปรึกษาแนะนา
จัดประชุมกากับติดตามการให้คาปรึกษาแนะนาเป็นประจาทุกอาทิตย์ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
และรับฟังข้อเสนอแนะนาไปพัฒนาปรับปรุงการให้คาปรึกษาต่อไป
กรณีจัดจ้างที่ปรึกษา ให้ดาเนินการดังนี้
1) กากับติดตามและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของการดาเนินงานของที่ปรึกษา
2) จั ดประชุ มคณะกรรมการก ากับ การจ้างเพื่ อตรวจรับ และอนุ มัติ เบิ กจ่ ายตามงวดงาน
ที่กาหนด
6.9 สรุปผลและเผยแพร่ผลสาเร็จของโครงการ
6.9.1 คัดเลือก SMEs ที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาและการนาระบบดิจิทัลมาใช้ ตามเกณฑ์
การคัดเลือกที่กาหนดพร้อมการจั ดทาตัวอย่างที่แสดงถึงกระบวนการพัฒนาที่ประสบความสาเร็จ (Success
Case) ของ SMEs ที่ได้รับบริการภายใต้โครงการที่ได้การพัฒ นา จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของ SMEs
ที่ร่วมกิจกรรมเพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้ SMEs อื่นได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงธุรกิจในโอกาสต่อไปได้
6.9.2 จัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อสรุปผลและเผยแพร่ผลการดาเนินงาน พร้อมนาเสนอตัวอย่างที่
แสดงถึงกระบวนการพัฒนาที่ประสบความสาเร็จ (Success Case) ของ SMEs ที่ได้รับบริการภายใต้โครงการ
จานวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวนไม่น้อยกว่า 150 คน ณ สถานที่ที่เหมาะสม
6.9.3 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report) ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม ซึ่งอย่าง
น้อยประกอบด้วยผลลัพธ์การดาเนินงาน (Outcome) หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ปัญหาและอุปสรรค
พร้อมทั้งเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป
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กรณีจัดจ้างที่ปรึกษา ให้ดาเนินการติดตามการจัดเก็บรายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) ในระบบ
ฐานข้อมูลผู้รับจ้าง
7.

มาตรฐานงาน

ลาดับ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

- ศึกษาข้อมูลนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์อก. ยุทธศาสตร์และแผนงาน ของ กสอ.
- สารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน

30 วัน

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

2

จัดทารายละเอียดภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม
จากข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

15 วัน

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

3

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

30 วัน

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

4

ดาเนินการคัดเลือกสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมหรือหน่วยงานที่มีศักยภาพมีความพร้อมและมี
คุณสมบัติตามเป้าหมายพร้อมกรอกใบสมัครเบื้องต้น

2-5 วัน

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

5

ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับผู้ผ่านการคัดเลือก

1 วัน

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

6

ประเมินศักยภาพและวินิจฉัยสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการโดยเป็นการวิเคราะห์และประเมินสถาน
ประกอบการเพื่อกาหนดหัวข้อการพัฒนาการนา
เครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมไปใช้ในเพิ่มศักยภาพ SMEs

15 วัน

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

150 วัน

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

90 วัน

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

7

8

ให้คาปรึกษาแนะนา ณ สถานประกอบการ ระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 5 Man-Day หรือ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30
Man-Hour ต่อ 1 กิจการ โดยสถานประกอบการแต่ละ
รายต้องมีการนาระบบดิจิทัลบริหารจัดการธุรกิจ ที่ผ่าน
การสรรหาและคัดเลือกมาใช้ในธุรกิจได้จริงอย่างน้อย 1
ระบบ
จั ด ประชุ ม ก ากั บ ติ ด ตามการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเป็ น
ประจาทุกอาทิตย์ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและรับ
ฟังข้อเสนอแนะนาไปพัฒนาปรับปรุงการให้คาปรึกษา
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ลาดับ

รายละเอียดงาน

มาตรฐานงาน

ผู้รับผิดชอบ

9

สรุปผลและเผยแพร่ความสาเร็จของโครงการ
- คั ดเลื อก SMEs ที่ ป ระสบความส าเร็จ ในการพั ฒ นา
และการนาระบบดิจิทัลมาใช้ตามเกณฑ์
- จั ด ประชุ ม หรื อ สั ม มนาเพื่ อ สรุ ป ผลและเผยแพร่ ผ ล
การดาเนินงาน
- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม

30 วัน

หน่วยงานหลักที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

8.

ระบบติดตามประเมินผล
8.1 เข้าติดตาม ณ สถานประกอบการ
8.2 การประชุมร่วมกันของหน่วยปฏิบัติงาน
8.3 ติดตามโดยอ้างอิงจากเอกสาร แบบฟอร์ม A O และ S

9.

เอกสารอ้างอิง
9.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580 )
9.2 คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557
9.3 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน)
9.4 ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2562-2564
9.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

10.

แบบฟอร์มที่ใช้
10.1 แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ (SMEs/ผู้ประกอบการ/บุคลากร) A1
10.2 แบบประเมินผลลัพธ์ (O1)
10.3 แบบฟอร์มแบบประเมินผลลัพธ์ การถ่ายทอดความรู้ (O2)
10.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ (S)
10.5 แบบประเมินตนเองสาหรับผู้ประกอบการ SME ในการนาดิจิทัลมาใช้ในองค์กรใช้แนบกับแบบ
ข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
หมายเลขโทรศัพท์
0 2202 4535, 0 2202 4589, 0 2202 4591
หมายเลขโทรสาร
0 2354 3221
E-mail
ddi@dip.go.th
Website
https://ddi.dip.go.th/th

11.
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ภาคผนวก
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11.1 แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ A1

-12-

-13-
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10.2 แบบประเมินผลลัพธ์ O1

-15-
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10.3 แบบประเมินผลลัพธ์ O2

-17-
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10.4 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ S
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10.5 แบบประเมินตนเองสาหรับผู้ประกอบการ SME ในการนาดิจิทัลมาใช้ในองค์กรใช้แนบกับแบบข้อมูล
เบื้องต้นผู้รับบริการ

แบบประเมินตนเองสาหรับผู้ประกอบการ SME ในการนาดิจิทัลมาใช้ในองค์กร
ใช้แนบกับแบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ
ID ……………..………..……

คาอธิบาย : แบบประเมินชุดนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ใช้ในการประเมินศักยภาพของตนเองด้าน
ความต้องการ และความพร้อมในการนาดิจิทัลมาใช้ในองค์กร ผลการประเมินจะนามาใช้ในการพัฒนาราย
บริษัทและจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และการนาเสนอผลในภาพรวม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประเภทธุรกิจของท่าน กรุณาทา เครื่องหมายลงใน  และ 
ลักษณะกิจการ
จานวนการจ้างงาน (คน)
1.1.1  ผลิตสินค้า
 ไม่เกิน 15 คน
1.1.2  ค้าส่ง
 ไม่เกิน 25 คน
1.1.3  ค้าปลีก
 ไม่เกิน 50 คน
1.1.4  ให้บริการ
 ไม่เกิน 100 คน
 มากกว่า 100 คน

เงินลงทุน (ล้านบาท)
 ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 ไม่เกิน 20 ล้านบาท
 ไม่เกิน 30 ล้านบาท
 ไม่เกิน 40 ล้านบาท
 ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 มากกว่า 50 ล้านบาท

ประเภทอุตสาหกรรมของท่าน
 อาหาร
 ยานยนต์และชิ้นส่วน
 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 เหล็ก
 ยา
 พลาสติก
 รองเท้าและเครื่องหนัง
 เซรามิกส์
 เครื่องจักรกล
 ซอฟต์แวร์
 สิ่งพิมพ์
 อู่ต่อเรือ
 บริการอาหาร/เครื่องดื่ม  โรงแรม/รีสอร์ท
 การค้าปลีก/ส่ง
 อื่น ๆ ระบุ ………………………………………………………………………….
1.3 บริษัทของท่านอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve หรือไม่
 ไม่ได้อยู่ ข้ามไปตอบข้อ 5
 อยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตอบในข้อ 4
1.4 บริษัทของท่านอยู่ใน S-Curve กลุ่มใด
 ยานยนต์สมัยใหม่
 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 การแปรรูปอาหาร
 ดิจิทัล
 การบินและโลจิสต์ติก
 หุ่นยนต์
 การแพทย์ครบวงจร
1.5 จานวนพนักงานปฏิบัติงานด้านดิจิทัล/เน็ทเวิร์ค/เทคโนโลยีสารสนเทศ …………………………….. คน
1.2

บริษัทของท่านใช้ระบบดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศใดบ้าง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่อง  
ท่านวางแผนจะใช้
ระบบที่ต้องการ
กรณีที่ใช้แล้วมี
ระบบ
ใช้
ไม่ใช้
ระบบนี้หรือไม่
เร่งด่วน 3 ลาดับ ปัญหาใดบ้างระบุ
ใช้
ไม่ใช้





ระบบการจัดซื้อ





ระบบการบริหารสต๊อคสินค้า





ระบบบริหารภาษี
1.6
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ระบบการวางแผนการผลิต /การ
ควบคุมการผลิต




ระบบบริหารงานขาย




ระบบขายหน้าร้าน




ระบบการตลาดออนไลน์




ระบบบัญชีการเงิน




รายงานผู้บริหาร (BI)




ระบบทรัพยากรบุคคล




ระบบ ERP




ระบบ CRM




ระบบโลจิสติก




ระบบการจัดการร้านอาหาร




ระบบจองที่พักออนไลน์




อื่น ๆ ระบุ ……………………




อื่น ๆ ระบุ…………….………
1.7 บริษัทของท่านใช้บริการผ่าน Cloud Computing หรือไม่
 ใช้ ระบุผู้ให้บริการ .............................................................................................
1.8















 ไม่ใช้

ถ้ามีการนาดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดาเนินธุรกิจของท่าน ระบบที่ท่านต้องการมากที่สุดคือระบบ
1.9.1ระบุ ......................................................................................................................................................
1.9.1.1ในระบบนี้ปัจจุบันท่านดาเนินการด้วยวิธีใด ...................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
1.9.1.2 ถ้ามีการใช้ระบบนี้ช่วยองค์กรท่านในด้านใด
 ลดต้นทุน ด้าน ..............................................................................................................................................
 เพิ่มรายได้
 ยอดขายเพิ่มขึ้น
 เพิ่มกาลังการผลิต/บริการ
 ไม่ต้องเพิ่มพนักงาน
 เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 พนักงานมีความสุขในการทางาน
 เตรียมพร้อมกับมือเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
 ภาพลักษณ์บริษัทดีขึ้น
 อื่น ๆ ระบุ ..................................................................................................................................................
1.9.2 ระบุ .............................................................................................................................................................................
1.9.2.1 ในระบบนี้ปัจจุบันท่านดาเนินการด้วยวิธีใด ...................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
1.9.2.2 ถ้ามีการใช้ระบบนี้ช่วยองค์กรท่านในด้านใด
 ลดต้นทุน ด้าน ............................................................................................................................................
 เพิ่มรายได้
 ยอดขายเพิม
่ ขึ้น
 เพิ่มกาลังการผลิต/บริการ
 ไม่ต้องเพิ่มพนักงาน
 เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 พนักงานมีความสุขในการทางาน
 เตรียมพร้อมกับมือเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0
 ภาพลักษณ์บริษัทดีขึ้น
 อื่น ๆ ระบุ ..................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 Digital Readiness
2.1 นโยบายบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ระบบดิจิทัล มาใช้ในกระบวนการทางานของบริษัท
 น้อยที่สุด
 น้อย
 ปานกลาง
 มาก
 มากที่สุด
2.2 บริษัทมีการจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ระบบดิจิทัล
 น้อยที่สุด
 น้อย
 ปานกลาง
 มาก
 มากที่สุด
2.3 ท่านคิดว่าโปรแกรมสาเร็จรูป ระบบดิจิทัล ที่จะใช้ตามที่ท่านระบุข้างต้นสามารถช่วยในการทางานของท่านในระดับใด
 น้อยที่สุด
 น้อย
 ปานกลาง
 มาก
 มากที่สุด
2.4 ท่านคิดว่าโปรแกรมสาเร็จรูป ระบบดิจิทัล ที่จะใช้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าของท่าน
 น้อยที่สุด
 น้อย
 ปานกลาง
 มาก
 มากที่สุด
2.5 พนักงานในบริษัทที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศจานวน ......... คน
2.6 พนักงานที่บริษัทวางแผนให้รับผิดชอบหากมีการลงโปรแกรมสาเร็จรูป ระบบดิจิทัลจานวน ................. คน
2.7 บริษัทของท่านสามารถจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการลงโปรแกรมสาเร็จรูป ระบบดิจิทัล จานวน ............. เครื่อง
2.8 บริษัทของท่านสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้  ใช่
 ไม่ใช่
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