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รหัส หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทีเก่ียวข้อง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองทะเบียนธุรกิจ (ทก ) 1 การให้บริการขอ้มลูธรุกจิ 1 รับและจดัเกบ็ขอ้มลูงบการเงิน บัญชรีายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 94,031 ราย 136 ทก ขธ
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800001) และการแกไ้ขขอ้มลูธรุกจิ
(ผลผลติที่ 1)
(1300827001)
พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก 2 ให้บริการขอ้มลูธรุกจิ 30 2,084,869 ราย 133
ทางธุรกิจ 2 การให้บริการจดทะเบียนธรุกจิ 3 ตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท 60 139,872 ราย 129
(ผลผลติที่ 7)
(1300852011)

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองข้อมูลธุรกิจ (ขธ) 1 การให้บริการขอ้มลูธรุกจิ ราย 1 ให้บริการขอ้มลูธรุกจิ 50 1,329,167 ราย 133  ขธ ทก 
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800003) 2 วเิคราะห์ขอ้มลูธรุกจิ 10 241 เร่ือง 134
(ผลผลติที่ 1) 3 รับและจดัเกบ็ขอ้มลูงบการเงิน บัญชรีายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 78,844 ราย 136
(1300827001) และการแกไ้ขขอ้มลูธรุกจิ
พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก 4 การให้บริการรับงบการเงินทางอเิล็กทรอนิกส์ 30 475,885 ราย 167
ทางธุรกิจ
(ผลผลติที่ 7)
(1300852011)

สง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลาง กองสง่เสริมและพัฒนาธุรกิจ (สธ) การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิ ราย 1 การส่งเสริมและพัฒนาโลจสิติกส์ 9 950 ราย 148 สธ 
และขนาดยอ่ม (1300800004)
(ผลผลติที่ 3)
(1300812008)

2 การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิค้าส่งและค้าปลีก 22 5,418 ราย 122

3 การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิแฟรนไซส์ 22 1,632 ราย 124

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ราย 4 การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิค้าส่งและค้าปลีก 16 503 ราย 122
อยา่งมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยนื
(ผลผลติที่ 5)
(1300835010)
แฟรนไชสส์ร้างอาชีพ ราย 5 การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิแฟรนไซส์ 31 1,000 ราย 124
(ผลผลติที่ 8)
(1300864020)

ตารางการจดัท าตน้ทุนผลผลติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลติหลกั ศูนยต์น้ทุน ผลผลติยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลกั  กิจกรรมยอ่ย สดัสว่น ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)
บริการจดทะเบียนและ

ขอ้มลูธรุกจิ
(กิจกรรมที่ 2)

(130081000M1970)
บูรณาการระบบงานการ
จดทะเบียนธรุกจิสู่ AEC

(กิจกรรมที่ 22)
(130081000M1976)

บริการจดทะเบียนและ
ขอ้มลูธรุกจิ

(กิจกรรมที่ 2)
(130081000M1970)

พัฒนาและปรับปรุงระบบรับ
งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

DBD e-Filing)
(กิจกรรมที่ 23)

(130081000M1977)

ค่าใช้จา่ยในการเพิม่ศักยภาพธรุกจิ

ให้บริการโลจสิติกส์ไทย
(กิจกรรมที่ 7)

(130081000M1962)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค้าส่งค้าปลีก

ไทยให้เขม้แขง็และยั่งยนื
(กิจกรรมที่ 10)

(130081000M1962)
ค่าใชจ้า่ยในการยกระดับธรุกจิ

แฟรนไชส์สู่ตลาดโลก
(กิจกรรมที่ 12)

(130081000M1964)
การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค้าปลีกชุมชน

(กิจกรรมที่ 17)
(130081000M1973)

การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิ ค่าใชจ้า่ยแฟรนไชส์สร้างอาชพี
(กิจกรรมที่ 24)

(130081000M1978)
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รหัส หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทีเก่ียวข้อง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)

ตารางการจดัท าตน้ทุนผลผลติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลติหลกั ศูนยต์น้ทุน ผลผลติยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลกั  กิจกรรมยอ่ย สดัสว่น ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)
ตอ่ตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น ส านักงานเลขานุการกรม (สลก) จ านวนชั่วโมง/ ด าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 33 46,676 จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม 109 สลก
(ผลผลติที่ 6) (1300800005) คนการฝึกอบรม

(1300850012)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ 1 ด้านระบบงานเฉพาะและระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 40 55 ระบบงาน 115 ทส 
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ การสื่อสาร (ทส)
(ผลผลติที่ 1)             (1300800010)
(1300827001)
เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร 2 ด้านเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ตและเวบ็ไซต์ 20 1 ระบบ 116
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
(ผลผลติที่ 2)
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ กองธุรกิจภมูิภาคและชุมชน (ธช) การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิ ราย 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเขม้แขง็และการเชื่อมโยง 40 8,040 ราย 169 ธช
อยา่งมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยนื (1300800011) เครือขา่ยธรุกจิ Moc Biz Club
(ผลผลติที่ 5)
(1300835010)

2 การส่งเสริมธรุกจิชมุชน 45 574 ราย 166

OTOP ไทยสู่สากล

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองธุรกิจบริการ (ธบ) 1 พัฒนาผู้ประกอบธรุกจิ ราย 1 สร้างนักธรุกจิรุ่นใหม่ 30 436 ราย 161 ธบ
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800087)
(ผลผลติที่ 1)
(1300827001)
สง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลาง 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธรุกจิอยา่งมอือาชพี 25 326 ราย 156
และขนาดยอ่ม
(ผลผลติที่ 3)
(1300812008)

2 การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิ ราย 3 การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิบริการ 30 773 ราย 123
พัฒนาผู้ประกอบธรุกจิ ราย 4 พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า 15 30 ราย 162

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองบริหารการประกอบธุรกิจของ ราย 1 การอนุญาต การออกหนังสือรับรอง และการ 60 1,789 ราย 142 บต 
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ ชาวตา่งชาต ิ(บต) เปล่ียนแปลงขอ้มลูทางทะเบียน
(ผลผลติที่ 1) (1300800088) 2 การให้ค าปรึกษาและตอบขอ้หารือเกี่ยวกบัการ 20 17,978 ราย 144
(1300827001) ประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว
ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. 3 การวิเคราะห์ เผยแพร่ขอ้มูลการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 20 138 คร้ัง 145
การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว และให้ขอ้มูลเกี่ยวกบักฎหมายส าหรับการจดัท าขอ้ผูกพนัตาม

พ.ศ.2542 ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 พันธกรณีต่างๆ
(ผลผลติที่ 4)

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ค่าใช้จา่ยในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่

(กิจกรรมที่ 21)
(130081000M1975)

พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร และการส่ือสารกรมพัฒนาธรุกิจการค้า

(กิจกรรมที่ 4)
(130081000M1972)

ค่าจา้งบ ารุงรักษาระบบฯ
(กิจกรรมที่ 5)

(130081000M1967)
ค่าใช้จา่ยในการสร้างความเข้มแข็ง

เครือข่ายธรุกิจ MOC Biz club
(กิจกรรมที่ 19)

(130081000M1973)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและ

ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก

(กิจกรรมที่ 20)
(130081000M1974)

ส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิ
(กิจกรรมที่ 1)

(130081000M1969)

ค่าใช้จา่ยในการขับเคล่ือนนักธรุกจิ

ด้วยนวตักรรม (IDE)
(กิจกรรมที่ 9)

(130081000M1962)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ

ธรุกจิบริการที่มมีลูค่าสูง
(กิจกรรมที่ 8)

(130081000M1962)
การอนุญาตและการก ากบั สร้างธรรมาภบิาลธรุกจิ
ดูแลการประกอบธรุกจิของ (กิจกรรมที่ 3)

คนต่างด้าว (130081000M1971)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาธรุกิจบัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจ

(กิจกรรมที่ 16)
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รหัส หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทีเก่ียวข้อง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)

ตารางการจดัท าตน้ทุนผลผลติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลติหลกั ศูนยต์น้ทุน ผลผลติยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลกั  กิจกรรมยอ่ย สดัสว่น ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)
(1300820013)
ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองธรรมาภบิาลธุรกิจ (ธธ) การก ากบัดูแลนิติบุคคลให้ ราย 1 การตรวจสอบธรุกจิให้ปฏบิัติตามกฎหมาย 86 43,867 ราย 137 ธธ  
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800091) ปฏบิัติตามกฎหมาย 2 การก ากบัและตรวจสอบการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว 14 7,040 ราย 143
(ผลผลติที่ 1)
(1300827001)
สง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลาง กองพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์(พอ) ราย การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ 72 4,024 ราย 147 พอ 
และขนาดยอ่ม (1300800093) (E-Commerce)
(ผลผลติที่ 3)
(1300812008)
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ 28 1,510 ราย 147
อยา่งมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยนื (E-Commerce)
(ผลผลติที่ 5)
(1300835010)

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองก ากับบัญชีธุรกิจ (กธ) 1 การก ากบัวชิาชพีบัญชี ราย 1 ก ากบัดูแลผู้ท าบัญชี/สถาบันอบรม 7 14,962 ราย 139 กธ 
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (1300800094) 2 ก ากบัดูแลการประกอบวชิาชพีบัญชี 13 104 เร่ือง 141
(ผลผลติที่ 1) 2 การก ากบัดูแลธรุกจิ ราย 3 ก ากบัดูแลการจดัท าบัญชธีรุกจิ 38 405,223 ราย 138
(1300827001) 4 การอนุญาตตามกฎหมายบัญชี 6 1,000 ราย 159

5 การให้ค าปรึกษาธรุกจิ/การเผยแพร่ความรู้ 4 1,429 ราย 160
เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร 3 พัฒนาวชิาชพีบัญชี ราย 6 การเผยแพร่ความรู้ 5 89 เร่ือง 149
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
(ผลผลติที่ 2)
(1300823015)
สง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลาง พัฒนาวชิาชพีบัญชี ราย 7 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวชิาชพีบัญชี 10 204,059 ราย 140
และขนาดยอ่ม 4 สร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ ราย 8 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2 912 ราย 176
(ผลผลติที่ 3) ตรวจสอบบัญชธีรุกจิ
(1300812008)

พัฒนาวชิาชพีบัญชี ราย 9 พัฒนาส านักงานบัญชี 15 38,620 ราย 157

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองทะเบียนหลกัประกันทางธุรกิจ 1 บริการจดทะเบยีนสัญญาหลักประกัน ค าขอ 1 การรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกนั 40.00 132,472 ค าขอ 164 ทป
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ (ทป)  ทางธรุกจิ
(ผลผลติที่ 1)           (1300800095) 2 การแจง้ขอ้มูลไปยงัหน่วยงานผู้มีหน้าที่ ราย 2 การแจง้ขอ้มลูหน่วยงานจดทะเบียนสิทธใินทรัพยสิ์นมทีะเบียน 20.00 79,010 ราย 170
(1300827001) จดทะเบียนสิทธใินทรัพยสิ์น

3 การให้บริการออกใบอนุญาตผู้บังคับ ราย 3 อบรมความรู้และออกใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกนั 10.00 1,492 ราย 171
หลักประกนั

4 การเปรียบเทียบปรับโดยคณะ คดี 4 การเปรียบเทียบปรับ 10.00 0 คดี 175

(130081000M1966)
สร้างธรรมาภบิาลธรุกจิ

(กิจกรรมที่ 3)
(130081000M1971)

การส่งเสริมและพัฒนาธรุกจิ ค่าใช้จา่ยในการเพิม่โอกาสการค้าด้วย

พาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ e-Commerce
(E-Commerce) (กิจกรรมที่ 11)

(130081000M1963)
ค่าใช้จา่ยในการพฒันาสินค้าชุมชน

Offline 2 Online (B2C)
(กิจกรรมที่ 18)

(130081000M1973)

สร้างธรรมาภบิาลธรุกจิ
(กิจกรรมที่ 3)

(130081000M1971)

พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล

การบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(กิจกรรมที่ 6)

(130081000M1967)
ค่าใชจ้่ายในการสร้างและยกระดับธรุกจิ

SME ให้มธีรรมาภบิาล
(กิจกรรมที่ 14)

(130081000M1965)
ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราว
(กิจกรรมที่ 15)

(130081000M1965)

บริการจดทะเบียนและ
ขอ้มลูธรุกจิ

(กิจกรรมที่ 2)
(130081000M1970)
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รหัส หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทีเก่ียวข้อง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)

ตารางการจดัท าตน้ทุนผลผลติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลติหลกั ศูนยต์น้ทุน ผลผลติยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลกั  กิจกรรมยอ่ย สดัสว่น ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)
กรรมการเปรียบเทียบ

สง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลาง 5 สร้างความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั ราย 5 พัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกนั 10.00 347 ราย 163
และขนาดยอ่ม กฎหมายหลักประกนัทางธรุกจิ 6 อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบธรุกจิ 10.00 2,202 ราย 165
(ผลผลติที่ 3)
(1300812008)

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน กองทะเบียนบริษัทมหาชนและ ราย 1 ตรวจพิจารณาการจองชื่อนิติบุคคล 23 268,505 ราย 128 ทพ  
คุณภาพ เข้มแข่ง แข่งขันได้ ธุรกิจพิเศษ (ทพ) 2 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทร้าง 20 9,621 ราย 130
(ผลผลติที่ 1) (1300800096) 3 การตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั 41 4,749 ราย 158
(1300827001) 4 ตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า 16 1,475 ราย 168

ส านักงานเลขานุการกรม  (สลก) 1 ด าเนินงานด้านสารบรรณของกรม 1 96,222 จ านวนหนังสือเข้า-ออก 106 สลก
(1300800005) 2 ด าเนินงานด้านบริหารบุคลากร 1 4,189 จ านวนบุคลากร 107

3 ด้านวนิัยและความรับผิดทางละเมดิ 1 20 จ านวนเร่ือง 108
4 ด าเนินงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 20 26,743 จ านวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม 109

5 ด้านการประชาสัมพันธ์ 43 72,000 จ านวนเร่ือง 110
6 ด้านงานชว่ยอ านวยการ 1 32,175 จ านวนเร่ือง 111

กองคลงั  (กค) 1 ด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี 30 23,990.00   จ านวนเอกสารรายการ 112 กค
(1300800006) 2 ด าเนินงานด้านการพัสดุ 30 381 จ านวนคร้ังของการจัดซ้ือจัดจ้าง 113

3 ด าเนินงานด้านยานพาหนะ 10 298,285 กโิลเมตร 154
4 ด าเนินงานด้านงบประมาณ 20 641,049,800 จ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 172
5 ด าเนินงานด้านอาคารและสถานที่ 10 152 จ านวนคร้ัง 173

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (พร) 1 ด าเนินงานด้านแผนงาน 50 1 ด้าน 117 พร
(1300800007) 2 ด าเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ 50 1 ด้าน 118

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตภ) ด้านการตรวจสอบภายใน 100 1,330 คน/วนั 100 ตภ
(1300800008)

ส านักกฎหมาย (กม) 1 ด าเนินงานด้านกฎหมาย (ศึกษาวเิคราะห์ พัฒนาและ 45 123 เร่ือง 151 กม
(1300800009) ยกร่างแกไ้ขกฎหมายและกฎ  วนิิจฉยั ให้ค าแนะน า และตอบ

ขอ้หารือปัญหาขอ้กฎหมาย  ตรวจร่างนิติกรรมและสัญญา)
2 ด าเนินงานด้านคดี (ด าเนินคดีและเปรียบเทียบคดี 55 41,724 คดี 152

แกต่้างคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง)

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศภายในหน่วยงาน 40 936 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 114 ทส 
การสื่อสาร (ทส)
            (1300800010)

ค่าใช้จา่ยหลักประกนัทางธุรกจิทางเลือก

ใหม่เพื่อ SME ไทยก้าวไกล เข้มแข็ง

(กิจกรรมที่ 13)
(130081000M1965)

การให้บริการจดทะเบียนธรุกจิ บริการจดทะเบียนและ
ขอ้มลูธรุกจิ

(กิจกรรมที่ 2)
(130081000M1970)

พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิม่
ของภาคการผลิต     

(กิจกรรมที่ 25)
(130081000M1968)
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รหัส หน่วยงาน
กิจกรรมยอ่ย ทีเก่ียวข้อง

(1) (2) (4) (7) (8) (9) (10)

ตารางการจดัท าตน้ทุนผลผลติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลติหลกั ศูนยต์น้ทุน ผลผลติยอ่ย หน่วยนับ กิจกรรมหลกั  กิจกรรมยอ่ย สดัสว่น ปริมาณ หน่วยนับ

(3) (5) (6)
กองธุรกิจภมูิภาคและชุมชน (ธช) พิจารณาวนิิจฉยั ขอ้พิพาท ขอ้อทุธรณ์การจดทะเบียนธรุกจิ 15 1,872 ราย 174 ธช

(1300800011) ของภมูภิาค

1,700.00 647,161,884



(ผลผลติที ่1) ธรุกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ (กิจกรรมที่ 1) ส่งเสริมพัฒนาธรุกิจ กองธรุกิจบริการ 1300800087  (ธบ)
(130081000M1969)

(กิจกรรมที่ 2) บริการจดทะเบียนและข้อมูลธรุกิจ กองทะเบียนธรุกิจ 1300800001 (ทก)
(130081000M1970) กองข้อมูลธรุกิจ 1300800003 (ขธ)

กองทะเบยีนหลักประกันทางธรุกิจ 1300800095 (ทป)
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธรุกิจพิเศษ 1300800096 (ทพ)

(กิจกรรมที่ 3) สร้างธรรมาภิบาลธรุกิจ กองบริหารการประกอบธรุกิจของชาวต่างชาติ 1300800088 (บต)
(130081000M1971) กองธรรมาภิบาลธรุกิจ 1300800091 (ธธ)

กองก ากับบัญชีธรุกิจ 1300800094 (กธ)

(กิจกรรมที่ 4) จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1300800010 (ทส)
และการส่ือสารกรมพัฒนาธรุกิจการค้า
(130081000M1972)

(ผลผลติที ่2) เพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร (กิจกรรมที่ 5) ค่าจา้งบ ารุงรักษาระบบฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1300800010 (ทส)
(กิจกรรมที่ 6) พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล กองก ากับบัญชีธรุกิจ 1300800094 (กธ)

การบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(130081000M1967)

(ผลผลติที ่3) ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลาง (กิจกรรมที่ 7) ค่าใช้จา่ยในการเพิ่มศักยภาพธรุกิจให้ กองส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ 1300800004 (สธ)
บริการโลจสิติกส์ไทย

(กิจกรรมที่ 8) ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาศักยภาพธรุกิจ กองธรุกิจบริการ 1300800087  (ธบ)
บริการที่มีมูลค่าสูง

(กิจกรรมที่ 9) ค่าใช้จา่ยในการขับเคล่ือนนักธรุกิจ กองธรุกิจบริการ 1300800087  (ธบ)
ด้วยนวตักรรม (IDE)

(กิจกรรมที่ 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทย กองส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ 1300800004 (สธ)
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
(130081000M1962)

(กิจกรรมที่ 11) ค่าใช้จา่ยในการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1300800093 (พอ)
e-Commerce
(130081000M1963)

(กิจกรรมที่ 12) ค่าใช้จา่ยในการยกระดับธุรกจิแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ 1300800004 (สธ)
สู่ตลาดโลก
(130081000M1964)

(กิจกรรมที่ 13) ค่าใช้จา่ยหลักประกนัทางธุรกจิทางเลือก กองทะเบยีนหลักประกันทางธรุกิจ 1300800095 (ทป)
ใหม่เพื่อ SME ไทยก้าวไกล เข้มแข็ง

(กิจกรรมที่ 14) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและยกระดับธุรกจิ กองก ากับบัญชีธรุกิจ 1300800094 (กธ)
SME ให้มีธรรมาภิบาล

(กิจกรรมที่ 15) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ กองก ากับบัญชีธรุกิจ 1300800094 (กธ)
ต่างประเทศชั่วคราว
(130081000M1965)

(ผลผลติที ่4) ศึกษาธุรกจิบญัชีทา้ย พ.ร.บ. (กิจกรรมที่ 16) ค่าใช้จา่ยในการศึกษาธรุกิจบัญชีท้าย กองบริหารการประกอบธรุกิจของชาวต่างชาติ 1300800088 (บต)
พระราชบัญญติัการประกอบธรุกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2542
(130081000M1966)

ตารางตน้ทนุผลผลติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามเอกสารงบประมาณ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลติหลกั กิจกรรมหลกั ศูนยต์น้ทนุ 

เข้มแข็ง แข่งขันได้
(1300827001)

จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1300823015)

และขนาดย่อม
(1300812008)

การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
(1300820013)



ตารางตน้ทนุผลผลติของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตามเอกสารงบประมาณ)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลผลติหลกั กิจกรรมหลกั ศูนยต์น้ทนุ 

(ผลผลติที ่5) ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิในประเทศ (กิจกรรมที่ 17) ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาค้าปลีกชุมชน กองส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ 1300800004 (สธ)
(กิจกรรมที่ 18) ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาสินค้าชุมชน กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1300800093 (พอ)

Offline 2 Online (B2C)
(ผลผลติที ่5) ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิในประเทศ (กิจกรรมที่ 19) ค่าใช้จา่ยในการสร้างความเข้มแข็ง กองธรุกิจภูมิภาคและชุมชน 1300800011 (ธช)

เครือข่ายธรุกิจ MOC Biz club
(130081000M1973)

(กิจกรรมที่ 20) ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาศักยภาพและ กองธรุกิจภูมิภาคและชุมชน 1300800011 (ธช)
ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก
OTOP ไทยสู่สากล
(130081000M1974)

(ผลผลติที ่6) ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (กิจกรรมที่ 21) ค่าใช้จา่ยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส านักงานเลขานุการกรม 1300800005 (สลก)
(130081000M1975)

(ผลผลติที ่7) พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก (กิจกรรมที่ 22) บูรณาการระบบงานการจดทะเบียน กองทะเบียนธรุกิจ 1300800001 (ทก)
ธรุกิจสู่ AEC
(130081000M1976)

(กิจกรรมที่ 23) พฒันาและปรับปรุงระบบรับงบการเงิน กองข้อมูลธรุกิจ 1300800003 (ขธ)
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing)
(130081000M1977)

(ผลผลติที ่8) แฟรนไชส์สร้างอาชีพ (กิจกรรมที่ 24) ค่าใช้จา่ยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ กองส่งเสริมและพัฒนาธรุกิจ 1300800004 (สธ)
(130081000M1978)

(ผลผลติที ่9) รายการบุคลากรภาครัฐ (กิจกรรมที ่25) พัฒนาประสิทธภิาพและมูลค่าเพิ่ม 1 ส านักงานเลขานุการกรม 1300800005 (สลก)
                        ของภาคการผลิต                         2 กองคลัง 1300800006 (กค)
                       (130081000M1968) 3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1300800007 (พร)

4 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1300800008 (ตภ)
5 ส านักกฎหมาย 1300800009 (กม)
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1300800010 (ทส)
7 กองธรุกิจภูมิภาคและชุมชน 1300800011 (ธช)

อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน
(1300835010)

อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน
(1300835010)

(1300850012)

ทางธรุกิจ
(1300852011)

(1300864020)

ผลผลติหลกั กิจกรรมหลกั ศูนยต์น้ทนุ (หน่วยงานสนับสนุน)

(1300826005)


