
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

Department of Business Development 

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



แผนปฏิบัตริาชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ยุทธศาสตร์

การจัดสรร แผนงาน/โครงการ ปี 2558 งบประมาณ

งบประมาณ

นโนบายรฐับาล 1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้ทันสมัยเป็นสากล - -

ข้อ 6 2. เชื่อมโยงการจดทะเบียนธรุกิจกับหน่วยงานในและต่างประเทศ - -
การเพิม่ศักยภาพ 3. น าเทคโนโลยมีาใช้ในการจดทะเบียนธรุกิจ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 4. ลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวก ในการจดทะเบียนธรุกิจ

1. น าเทคโนโลยมีาใช้ในการบริการข้อมูลธรุกิจ

 6.17 เพิม่ขีดความสามารถ 1. กลุม่ยทุธศาสตร์เร่งดว่น 2. ลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการบริการข้อมูลธรุกิจ

ของผู้ประกอบการวสิาหกิจ 3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพือ่ประโยชน์ต่อการพัฒนาธรุกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ยุทธศาสตรท์ี่ 1 1.4 การขบัเคล่ือนสู่ 1. พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเอื้อต่อการประกอบธรุกิจ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย   (นโยบายรัฐบาล ขอ้ 6.17  นโยบาย รมว. ขอ้ 2.4) -

ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน การฟืน้ฟูความเชื่อมั่น ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน     

ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และเร่งรัดวางรากฐานที่ดี 2. ส่งเสริมธรุกิจให้มีความรู้และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย - -

ของประเทศ 1.5 การสร้างขดีความสามารถ 3. ก ากับดูแลและผลักดันให้ธรุกิจมีธรรมาภิบาล - -

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ ในการแขง่ขนัใหก้บั 1. พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบธรุกิจ 1.1 พัฒนาศักยภาพกผู้ประกอบธุรกิจไทย และกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC 23,034,000

ดิจทิัลและวางรากฐาน แผนงาน 1.5 ผู้ประกอบการและวิสาหกจิ        (นโยบายรัฐบาล : นโยบายข้อ 7 ข้อย่อย 7.2)

ของเศรษฐกิจดิจทิัลให้เร่ิม การด าเนินการตามกรอบ 1.2 พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (นโยบายรัฐบาล ขอ้ 6.18  นโยบาย รมว. ขอ้ 2.3) 14,700,000

ขับเคล่ือนได้อยา่งจริงจงั ข้อตกลงประชาคมอาเซียน 1.3 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการภายใต้ข้อตกลง AFAS 9,400,000

2. กลุม่ยทุธศาสตร์ 1.4 สร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 18,082,000

ข้อ 7 วางรากฐานเศรษฐกิจการค้า 1.5 พัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 13,647,500

การส่งเสริมบทบาท ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ของประเทศสูอ่นาคต 1.6 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 12,000,000

และการใช้โอกาส การสร้างความเจริญเติบโต 1.7 พัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล   10,188,000

ในประชาคมอาเซียน ทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยนื 2.3 การบูรณาการเพือ่พัฒนา 2. บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพือ่พัฒนาธรุกิจ - -

และเป็นธรรม วางรากฐานระบบโลจสิติกส์

7.2 พัฒนาศักยภาพ

ในการแข่งขัน แผนงาน 3.6 2.4 การทบทวนและปรับปรุง

ของผู้ประกอบการไทย การเพิม่ประสิทธภิาพ กฎหมายการค้าใหท้ันสมยั 3. สร้างและผลักดันธรุกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โครงการที่ 1.2 - 1.6 -

ทุกระดับ ภาคการตลาด การค้า และการบังคับใช้กฏหมาย     

และการลงทุน อยา่งมปีระสิทธิภาพ

ข้อ 10

การส่งเสริมการบริหาร 3. การบริหารจดัการ

ราชการแผ่นดิน ภายในองค์การ 4. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธรุกิจในประเทศ โครงการที่ 1.1 - 1.6 -

ที่มีธรรมาภิบาลและ     และต่างประเทศ

การป้องกันปราบปราม 3.5 พัฒนาบุคลากร

การทุจริตและประพฤติ อยา่งต่อเนือ่ง

มิชอบในภาครัฐ 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามสายงาน

2. พัฒนาทักษะในการให้บริการอยา่งมืออาชีพ

10.1 ปรับปรุงระบบราชการ 3. สร้างและถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้สู่บุคลากรทุกระดับ การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) -
4. เพิม่ศักยภาพการบริหารจดัการองค์กร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี พ.ศ. 2559 - 2562 -

ตุลาคม 2557 

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า  

15,958,000

63,268,200

11,391,200

2,400,000

 - พัฒนาระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  (e-Filing)  (ปี 2556 - 2558)

 - พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ยุทธศาสตรท์ี่ 3

เพิม่ศักยภาพการก ากับดูแล

และบังคับใช้กฎหมาย 

เพือ่สร้างธรรมาภิบาลธรุกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้ผู้ประกอบการรายย่อย

และยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

พัฒนาองค์กรแห่ง

การเรยีนรู้

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า
กลยุทธ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  

พัฒนาระบบบริการจด

ทะเบียนธรุกิจให้ทันสมัย  - พัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

   ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ปี 2557 - 2560)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคลังขอ้มูลธรุกจิที่สมบูรณ์เพิ่มความ

สะดวกในการเขา้ถงึขอ้มูล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555 – 2559)

ยทุธศาสตร์

กระทรวงพาณชิย์




ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
การปรับโครงสร้าง

เศรษฐกจิ สู่การเติบโต

อยา่งมคุีณภาพและยัง่ยนื 

เป้าหมายที่ 1 
เศรษฐกจิขยายตัวอยา่ง

มคุีณภาพและยัง่ยนื

แนวทางการพัฒนาที ่1 

การปรับโครงสร้าง 

เศรษฐกจิ สู่การพัฒนา

ทีม่คุีณภาพและยัง่ยนื




ยทุธศาสตร์ที ่1

ปรับโครงสร้างการค้าและส่งเสริม

การด าเนินธุรกจิไทย

ในต่างประเทศ โดยเชื่อมโยง

และใช้ประโยชน์จากประชาคม

อาเซียนและภมูภิาค

กลยทุธ์ 1.2

 การส่งเสริมการค้าการลงทุน 

และขยายธุรกจิในอาเซียน

และภมูภิาค

ยทุธศาสตร์ที ่2

สร้างเสริมโอกาสและความสามารถ

ในการแขง่ขนัผู้ประกอบการ

ขนาดกลางขนาดยอ่ม

และวิสาหกจิชุมชน

กลยทุธ์ 2.1 

การยกระดับมาตรฐาน

และเพิม่ผลิตภาพของ SMEs 

และวิสาหกจิชุมชน

กลยทุธ์ 2.4 

การเสริมสร้างการรวมกลุ่ม

เครือขา่ยทางธุรกจิ

ยทุธศาสตร์ที ่5

ส่งเสริมและพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานทางการค้า 

(Infra Shift)

กลยทุธ์  5.2 

การอ านวยความสะดวก

ทางการค้า และระงับขอ้พิพาท

ทางการค้า

นโนบายรฐับาล 

(12 ก.ย.57)
นโยบายรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงพาณชิย์

นโยบายรัฐบาล     
ข้อ 6.18 

นโยบาย รมว.             
ข้อ 2.3 

นโยบายรัฐบาล     
ข้อ 6.17 

นโยบาย รมว.             
ข้อ 1.5 

นโยบายรัฐบาล   
ข้อ 10.1 

นโยบาย รมว. 
ข้อ 3.5 
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บทน า  

 กรมพัฒนาธรุกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวขอ้งกับการประกอบธรุกิจโดยตรง ตั้งแต่การบริการจดทะเบียน
ธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้  และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ                   
เพื่อจัดระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจเอง ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นส่วนรวม จนถึงการจดทะเบียนให้ธุรกิจสิ้นสภาพ 
สะท้อนการเป็นองคก์ร “ต้นสายปลายทางธรุกจิ” โดยมีการด าเนินงานตามวิสยัทัศน์ “มืออาชพีดา้นบริการ สร้างธรรมาภิบาล และ
มาตรฐานธุรกิจไทย” ภายใต้บทบาทภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี ้

1. ด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการให้บริการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยี     
มาให้บริการจดทะเบียนธรุกิจ การให้บริการข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลระหว่าง
หน่วยงาน การให้บริการหนังสอืรับรองนิติบุคคลทางอิเลก็ทรอนิกส ์และการเพิ่มช่องทางบรกิารเชิงรุก เพื่ออ านวยความสะดวก 
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ และยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ  

  นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม ทั้งการพัฒนาในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่                   
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ การท างานเป็นทีม รวมถึงการพัฒนา
บุคลิกภาพ ตลอดจนมุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพด้านบริการภาครัฐที่ทันสมัย ภายใต้ค่านิยม “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 
รวมถึงสร้างปรัชญาองค์กร “Smart DBD”  

   Service Mind    จิตมุ่งบริการ 
   modern   ก้าวล้ า น าสมัย 
   active    ปราดเปรียว ว่องไว 
   reliable   เชื่อถือ ไว้วางใจ 
   transparent   โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 

  กรมพัฒนาธรุกิจการค้า มีบทบาทในการพฒันาผูป้ระกอบธรุกิจให้มีศกัยภาพ และการสง่เสรมิธรุกิจให้มีมาตรฐาน
คุณภาพ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือขา่ยธรุกิจสูส่ากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ธุรกิจไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้กลยุทธ์ “บันได 3 ขั้น” ได้แก่ 

 ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 

 ขั้นที่ 2  ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล 

 ขั้นที่ 3 สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล 

แผนปฏิบตัิราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ประจ าปีงบประมาน พ.ศ. 2558 
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  ทั้งนี้ ได้ก าหนดธุรกิจเป้าหมาย ประกอบด้วย ธุรกิจ SMEs สาขาธุรกิจที่มีการเชื่อมโยงและอยู่ภายใต้กรอบ    
ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ได้แก่ ธุรกิจบริการ               
ที่เกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และสาขาบริการ
อื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์ 

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า ยังให้ความส าคัญกับสมาคมการค้าและการรวมกลุ่มธุรกิจ โดยเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร
สถาบันการค้า ผลักดันให้สมาคมการค้ามียุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ                  
ที่เป็นรูปธรรม บ่มเพาะให้สมาคมการค้าจัดท ามาตรฐานธุรกิจ (Business Standard) รวมถึงส่งเสริมการสร้างกลุ่มเครือข่าย 
Cluster สมาคมการคา้ในประเทศและเชื่อมโยงกับสมาคมการค้าต่างประเทศ เพื่อขยายการค้าและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การแข่งขันใน AEC   

นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาธุรกิจ e - Commerce สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการไทย น าระบบ e – Commerce ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนการด าเนินงาน และเพิ่มช่องทาง
การตลาด โดยสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจ e – Commerce และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบธุรกิจ          
e – Commerce ไทย  ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสต์ามกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผูบ้รโิภค พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจ e – Commerce สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (DBD Verified) ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตร                  
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ e – Commerce ไทย  

3. ด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ จ านวน                       

9 ฉบับ  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการตรวจสอบและก ากับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
บังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวดต่อผู้กระท าผิด ผลักดันให้ธุรกิจน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมให้                  
ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความตระหนัก และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส านักงานบัญชี ให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียน ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน            
ด้านคุณสมบัติวิชาชีพบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy 
Service) โดยการการพัฒนาสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในอนาคต 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ให้มีการจัดท าข้อมูลทางบัญชี              
และรายงานทางการเงินเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี ท าให้ ธุรกิ จมีงบการเงินที่มีความน่าเช่ือถือ                   
สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศ                 
มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป  

  การด าเนินงานของกรมพฒันาธรุกจิการคา้ มีเปา้หมายเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่งา่ยต่อการท าธรุกิจ 
(Ease of Doing Business) ในระดับ Top Ten ของโลก รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แกผู่้ประกอบการ SMEs 
เพื่อยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล ที่สร้างอนาคตใหก้ับระบบเศรษฐกจิและภาคสังคมอยา่งแทจ้ริง 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์หลักของ
กระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 – 2558) ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 – 2559 และแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า พ.ศ. 2555 – 2558 ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  

การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้มีการก าหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผน โดยค านึงถึ งการเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ     
ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ  
โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน                 
ในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว   
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน   
ของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้งนี้ ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน แนวทาง                  
การพัฒนาที่ 1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ             
ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 

2. นโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
จากค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย                 

ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน                     

ซึ่งรัฐบาลได้น ายุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศวา่ด้วยการเข้าใจ เข้าถงึ และพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล 

และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ และความต้องการของประชาชนมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีส่วนเกี่ยวข้อง

และผลักดันการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 

 

กรอบแนวคดิในการจดัท าแผนปฏบิัตริาชการของกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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นโยบายท่ี 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ประเด็นนโยบายที่ 6.17  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและ
การลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุน                
ในต่างประเทศ 

ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจงั ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต
และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคม
ดิจิทัล รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจน
การใช้ดิจิทัลรองรับการผลติสินคา้อุตสาหกรรมและการพฒันาเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ                     
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

นโยบายท่ี 7  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
ประเด็นนโยบายท่ี 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับ

ข้อตกลงในการเคลือ่นย้ายในด้านสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการ                
ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้า
หลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว 
ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทย              
มีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการ
ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

นโยบายท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต              
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ประเด็นนโยบายท่ี 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ        
ของประชาชนในฐานะเป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ                
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ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐ                             
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมาย 
เอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ปรับปรุงตามมติคณะรักษา                  
ความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ได้จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                  
แผนแม่บทอื่นๆ และสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม                   
และวัฒนธรรม โดยการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ                  
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการก าหนดล าดับความส าคัญ และเป็นเครื่องมือในการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นการวางพื้นฐาน               
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป 

ทั้งนี้  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้ก าหนดไว้ 8 ยุทธศาสตร์             
และ 1 รายการ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ       
ยุทธศาสตร์ที่ 2     ความมั่นคงแห่งรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหารกจิการบา้นเมืองที่ด ี
รายการที่ 9  คา่ด าเนินการภาครัฐ 
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โดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า มสีว่นเกี่ยวข้องและสอดรบักบัยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร 
งบประมาณ 

ความเช่ือมโยงระดับหน่วยงาน 

เป้าหมายการให้ 
บริการกระทรวง 

เป้าหมายการให้ 
บริการหน่วยงาน 

กลยุทธ ์
หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
การฟื้นฟูความ
เชื่อม่ันและเร่งรัด
วางรากฐานที่ดีของ
ประเทศ 

 เศรษฐกิจการค้า     
การลงทุนของไทย 
ได้ประโยชน์จาก
อาเซียนเพิ่มขึ้น 

 ธุรกิจไทยมีความ
พร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 พัฒนาศักยภาพ    
ผู้ประกอบธุรกิจ   
และส่งเสริมการ
รวมกลุ่มธุรกิจสร้าง
โอกาสทางการค้า    
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
กิจกรรม : ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบ
ธุรกิจไทยและกลุ่ม
ธุรกิจรองรับ AEC 

23,034,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การสร้างความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 

 ผู้ประกอบการ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและอ านวย
ความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจเพิ่ม
มากขึ้น 

 เพิ่มขีดความ 
สามารถทางการ
แข่งขันให้ธุรกิจไทย 
 

 เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการจด
ทะเบียน และข้อมูล
ธุรกิจให้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัด 

 เพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจไทย 

 สร้างธรรมาภิบาล
ธุรกิจ ให้ธุรกิจมีความ
น่าเชื่อถือ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน  
คุณภาพ เข้มแข็ง 
แข่งขันได้ 
กิจกรรมที่ 1 : 
ส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 2 : 
สร้างธรรมาภิบาล
ธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 3 : 
บริการจดทะเบียน
และข้อมูลธุรกิจ 

644,084,700 
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4. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 – 2558) 

1. กลุ่มยุทธศาสตร์เร่งด่วน 
1.4 การขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN One) 

อาเซียนเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่และส าคญัที่สดุของประเทศไทย โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 26 ของมูลค่าการส่งออก
ของไทย ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน  นอกจากนี้ การรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2558 นี ้ 

รัฐบาลจึงมีนโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  โดยครอบคลุมหลายด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ และการ
เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคอาเซียน  

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีบทบาทหลักในด้านการค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึงมียุทธศาสตร์
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนกับอาเซียนให้แน่นแฟ้น    
มากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมการบูรณาการตลอดห่วงโซ่มูลค่า  นับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้บริโภค พร้อมขยายโอกาสทางการค้า                  
ลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบ และอ านวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดอาเซียน  เช่น ลดขั้นตอน                 
การที่ผู้ประกอบการไทยจะขอใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปอาเซียนผ่านกรมการค้าต่างประเทศ  การอ านวยความสะดวก 
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของไทยในอาเซียนโดยผ่านกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะด าเนินยุทธศาสตร์โดยการใช้โอกาสจากเวทีอาเซียนเป็นฐานสู่เวทีภูมิภาคและ             
เวทีโลก ผ่านการรื้อฟื้นกลไกความสัมพันธ์และบทบาทน าของประเทศไทยที่มีอยู่ในกรอบความตกลง ฉบับต่างๆ โดยเฉพาะ                
อย่างยิ่ง ความตกลง ASEAN+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และ ASEAN+6 (หรือ RCEP ซึ่งประกอบด้วยจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ตลอดจนกรอบความตกลงพหุภาคีในองค์การการค้าโลก (WTO) 

1.5 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจ (Smart Enterprise)  
ผู้ประกอบการถือเป็นหัวใจส าคัญที่ เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค ให้ได้รับสินค้าและบริการในราคา                    

และคุณภาพที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่ส าคัญของประเทศไทยคือผู้ประกอบการของเรายังมี ขีดความสามารถ                
ไม่ทัดเทียมกับผู้ประกอบการในหลายประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับ การค้าการลงทุนกับประเทศอื่นๆ 
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาส ในการลงทุนในต่างประเทศ 

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จะด าเนินยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้ค้าเอง และระบบโดยรวม ซึ่งการพัฒนาจะต้องครอบคลุมผู้ประกอบการรายใหญ่
และผู้ประกอบการการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไปพร้อมกัน ให้สามารถยกระดับการประกอบการได้ทั้งภายใน                       
และภายนอกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การสร้างแบรนด์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านการสร้างกลุ่มเชื่อมโยง                
แบบคลัสเตอร์ระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ตามกลุ่มธุรกิจในห่วงโซ่
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คุณค่า (value chain) เพื่อให้ผู้ประกอบการในคลัสเตอร์นั้นๆ สามารถก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและ             
ระดับโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข็มแข็ง อาทิ คลัสเตอร์ของอาหาร สิ่งทอ อัญมณี ธุรกิจบริการ และท่องเที่ยว เป็นต้น 

นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์  
และหน่วยงานภายใต้กระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) จึงจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการสนับสนุนให้เป็นประเทศไทยมีบทบาทในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ร่วมกับภูมิภาคอาเซียน (Creative ASEAN) 

2. กลุ่มยุทธศาสตร์วางรากฐานเศรษฐกิจการค้าของประเทศสู่อนาคต 

2.3 การบูรณาการเพ่ือพัฒนาวางรากฐานระบบโลจิสติกส์ 

ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้บริโภค              
ตลอดจนห่วงโซ่มูลค่า ในปัจจุบันที่การค้าและแข่งขันมีการเชื่อมโยงทั่วโลก ระบบโลจิสติกส์ถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ               
อย่างยิ่งในการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการค้า  (Trade and Production Network) ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งในห่วงโซ่
มูลค่าของการผลิตสู่ตลาดนั้น ผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มจ านวนมากมักตกอยู่กับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ดังนั้น                 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งทีป่ระเทศไทยจะต้องเร่งพฒันาระบบโลจิสติกส์ทีท่ันสมัยส าหรับสนิค้าและบริการเป้าหมาย เพื่อรักษา
ไว้ซึ่งมูลค่าเพิ่มส าหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทย ตลอดจนลดการพึ่งพาระบบโลจิสติกส์ของต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับ
สินค้าและบริการส่งออกที่จะต้องแข่งขันในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีอาเซียนที่ประเทศไทยมีความ
ได้เปรียบในเชิงที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอยู่แล้ว 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานต่างๆ จะต้องร่วมกันพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ                 
การผลิต การบรรจุภัณฑ์ และคลังสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพ เชื่อมโยงไปถึงการขนส่งสินค้าเข้าสู่ตลาดถึงผู้บริโภค                      
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  โดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยจะต้องมีองค์ประกอบหลัก                    
3 ประการ คือ ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ด้านซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่ ผู้ประกอบการ
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และด้านโครงสร้างพื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Infrastructure) โดยการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่จะสนับสนุนให้ระบบโลจิสติกส์สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาด ความต้องการของผู้บริโภค และเทคโนโลยีได้ 
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2.4 การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายการค้าให้ทันสมัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามล าดับ
ความส าคัญและความจ าเป็น  

รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรงุกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธรุกิจหรอืไม่เอื้อต่อศกัยภาพในการแข่งขัน
กับต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกลา่ว กระทรวงพาณิชย์จะด าเนินการทบทวนและปรบัปรุงกฎหมายการค้าให้ทันสมัย 
โดยเฉพาะกฎหมายที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์ เช่น กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมาย
แข่งขันทางการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการตอบโต้การทุ่มตลาด กฎหมายค้าส่งค้าปลีก เป็นต้น                   
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า สร้างความชัดเจนและความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนในการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย และป้องกันการผกูขาดและการคา้ที่ไม่เป็นธรรมต่อธรุกจิรายย่อย นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังจะช่วย
ผลักดันการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายการค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานอื่นๆ  ให้มีความทันสมัยและสอดรับ                  
กับการเปลี่ยนแปลงของการค้ายุคใหม่ 

3. การบริหารจัดการภายในองค์กร 
3.1 การสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร 
3.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
3.3 การท างานฉันท์พ่ีน้อง 
3.4 การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีพและการท างาน 
3.5 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
3.6 การดูแลสวัสดิการของข้าราชการและบุคลากร 
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5. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 – 2559  ซึ่งได้ก าหนดไว้ ประกอบดว้ย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ปรับโครงสรา้งการคา้และส่งเสริมการด าเนินธุรกิจไทยในตา่งประเทศโดยเชื่อมโยงและ 

ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและภูมภิาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   สรา้งเสริมโอกาส และความสามารถในการแขง่ขัน ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม 

และวสิาหกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับสินคา้และบรกิาร เพื่อสรา้งมูลคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการคา้ให้เกิดการแขง่ขัน และเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา โครงสรา้งพื้นฐานทางการคา้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรกัษาและขยายตลาดเดิม เจาะตลาดใหมแ่ละพัฒนาช่องทางการคา้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาองค์การใหม้ีขีดสมรรถนะสูง และสง่เสรมิธรรมาภบิาลที่ด ี

โดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้า มสีว่นเกี่ยวข้องและสอดรบักบัแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 – 
2559 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1    ปรับโครงสรา้งการคา้และส่งเสริมการด าเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศโดยเชื่อมโยง และ        
ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและภูมภิาค 
กลยุทธ์  1.2 การส่งเสริมการลงทุน และขยายธุรกิจในอาเซียนและภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2     สรา้งเสริมโอกาส และความสามารถในการแขง่ขัน ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม 
                  และวิสาหกิจชุมชน 

กลยุทธ์  2.1 การยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มผลิตภาพของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
2.4 การเสรมิสรา้งการรวมกลุม่เครอืขา่ยทางธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสง่เสรมิและพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทางการคา้ (Infra Shift) 
 กลยุทธ์  5.2 การอ านวยความสะดวกทางการค้า และระงับข้อพิพาททางการค้า 
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6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
มืออาชพีด้านบรกิาร สรา้งธรรมาภิบาลและมาตรฐานธรุกจิไทย 

 พันธกิจ (Misssions) ประกอบดว้ยงาน 3 ดา้น ดังนี ้
ด้านที่ 1 บริการจดทะเบียน และข้อมลูธุรกจิ ถกูต้อง รวดเรว็ โปร่งใส  
ด้านที่ 2   สรา้งธรรมาภิบาลธุรกจิ 
ด้านที่ 3   พัฒนาธรุกิจไทยให้เขม้แขง็ แข่งขันได ้

 ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Strategies) ประกอบดว้ย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ์ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบรกิารจดทะเบียนธุรกิจให้ทนัสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สรา้งคลังข้อมูลธรุกิจที่สมบรูณ์ และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถงึขอ้มลู 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มศักยภาพการก ากบัดูแลและบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลธรุกจิ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสรา้งความเข้มแข็งใหผู้้ประกอบการรายย่อยและยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาองค์กรแหง่การเรียนรู ้

 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2555 – 2558  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้มแีผนงาน/โครงการ   
       มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์กรมพฒันาธรุกิจการคา้ ดังนี ้

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจให้ทันสมัย 
 

เป้าประสงค์ 

 

 ยกระดับเป็นประเทศท่ีง่ายต่อการท าธุรกิจในระดับ Top Ten ของโลก 
  ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เขม้แข็ง แข่งขันได ้
 

นโยบายท่ี 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกจิดิจทิัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน
ได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัล รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและ
บันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาท                
และภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 – 2558) 

 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้า (Infra Shift) 

เป้าประสงค์ : ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าได้รับการพัฒนาและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น 

กลยุทธ์หลักท่ี ตัวชี้วัด 
5.2 การอ านวยความสะดวกทางการคา้และระงับข้อพิพาท 
      ทางการคา้ 

 5.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธรุกจิการค้า 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียน 
    ให้ทันสมัยเป็นสากล 

- - 

2. เชื่อมโยงการจดทะเบยีนธุรกิจกับหน่วยงาน 
    ในประเทศและต่างประเทศ 

- - 

3. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจดทะเบยีนธุรกิจ พัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบยีนนิติบคุคล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  
(วงเงินรวม 195 ล้านบาท ด าเนินการ 
ปี 2557 – 2560) 

15,958,000 
4. ลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการ 
    จดทะเบยีนธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ  2. กลุ่มยุทธศาสตร์วางรากฐานเศรษฐกิจการค้าของประเทศสู่อนาคต 
          2.3 การบูรณาการเพ่ือพัฒนาวางรากฐานระบบโลจิสติกส์ 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

(ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 – 2558) 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้า  

เป้าประสงค์ : ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าได้รับการพัฒนาและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น 

กลยุทธ์หลักท่ี ตัวชี้วัด 
5.2 การอ านวยความสะดวกทางการคา้และระงับข้อพิพาท 
      ทางการคา้ 

 5.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบของกรมพัฒนาธรุกจิการค้า 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการข้อมูลธุรกิจ - ระบบให้บริการรับงบการเงินผา่นระบบ  

  อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (วงเงินรวม 88 ล้านบาท  
  ด าเนินการ ป ี2556 – 2558) 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
  กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

63,268,200 
 

 
11,391,200 

 

2. ลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกในการ 
    บริการข้อมูลธุรกิจ 
3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจเพื่อประโยชน์ 
    ต่อการพัฒนาธุรกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างคลังข้อมูลธุรกิจท่ีสมบูรณ์ และเพ่ิมความสะดวกในการเขา้ถึงข้อมูล 
 

นโยบายท่ี 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน                 
ได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง                
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์
โทรคมนาคมดิจิทัล รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและ
บันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มี
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

 

 

ข้อ  2. กลุ่มยุทธศาสตร์วางรากฐานเศรษฐกิจการค้าของประเทศสู่อนาคต 
          2.3 การบูรณาการเพ่ือพัฒนาวางรากฐานระบบโลจิสติกส์ 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 – 2558) 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้า  

เป้าประสงค์ : ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าได้รับการพัฒนาและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น 

กลยุทธ์หลักท่ี ตัวชี้วัด 
5.2 การอ านวยความสะดวกทางการคา้และระงับข้อพิพาท 
      ทางการคา้ 

 5.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธรุกจิการค้า 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย - 
2. ส่งเสริมธุรกิจให้มีความรู้และปฏบิัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย - - 
3. ก ากับดแูลและผลักดันให้ธุรกิจมีธรรมาภบิาล - - 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพการก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 

นโยบายรัฐบาลท่ี 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 ประเด็นนโยบายท่ี 6.17  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม              
ให้เข้มแข็ง สามารถแขง่ขนัได้อย่างมีประสิทธภิาพ โดยการเพิ่มองค์ความรูใ้นด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและ                   
การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน                   
และบริการทางการเงินและการลงทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด
และโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

 

ข้อ  2. กลุ่มยุทธศาสตร์วางรากฐานเศรษฐกิจการค้าของประเทศสู่อนาคต 
          2.4 ทบทวนปรับปรุงกฎหมายการค้าให้ทันสมัย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 – 2558) 

 

 

ความเช่ือมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ระทรวงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเสริมโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน 

เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และขีดความสามารถในการประกอบธรุกจิเพ่ิมมากขึ้น 

กลยุทธ์หลักท่ี ตัวชี้วัด 
2.1 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลติภาพของ SMEs  
      และวิสาหกิจชุมชน 
2.4 การเสริมสร้างการรวมกลุ่มเครือขา่ยทางธุรกิจ 

2.1 จ านวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
      ศักยภาพและทักษะการบริหารจดัการเพิ่มขึ้น 
2.3 มูลค่าการสง่ออกของ SMEs เพิ่มขึ้น 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสรา้งความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการรายย่อยและยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

นโยบายรัฐบาลท่ี 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 ประเด็นนโยบายท่ี 6.17  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม              
ให้เข้มแข็ง สามารถแขง่ขนัได้อย่างมีประสิทธภิาพ โดยการเพิ่มองค์ความรูใ้นด้านการปรับปรงุประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและ                   
การขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน                   
และบริการทางการเงินและการลงทนุส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด
และโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

   

 

ข้อ  1. กลุ่มยุทธศาสตร์เร่งด่วน 
          1.5 การสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 1.1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจดัการธุรกิจบริการ  

      ภายใต้ข้อตกลง AFAS 
9,400,000 

 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหารจดัการ 

      ธุรกิจคา้ส่งค้าปลีก 
18,082,000 

 1.3 พัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส ์  
 

13,647,500 

 1.4 ยกระดับคุณภาพการบริหารจดัการธุรกิจ 
      ให้บริการโลจิสติกส ์

12,000,000 

 1.5 พัฒนาผูป้ระกอบการและธุรกิจเตรียม 
      ความพร้อมสู่สากล 

10,188,000 

2. บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อพฒันาธุรกิจ - - 
3. สร้างและผลักดันธุรกิจสูเ่กณฑ์มาตรฐาน โครงการที ่1.1 – 1.4  
    คุณภาพ 
4. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ    
    ในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการที ่1.1 – 1.5  
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 – 2558) 

 

 

ความเช่ือมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ระทรวงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างเสริมโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน 

เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบการธุรกจิขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และขีดความสามารถในการประกอบธรุกจิเพ่ิมมากขึ้น 

กลยุทธ์หลักท่ี ตัวชี้วัด 
2.1 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลติภาพของ SMEs  
      และวิสาหกิจชุมชน 
2.4 การเสริมสร้างการรวมกลุ่มเครือขา่ยทางธุรกิจ 

2.1 จ านวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
      ศักยภาพและทักษะการบริหารจดัการเพิ่มขึ้น 
2.3 มูลค่าการสง่ออกของ SMEs เพิ่มขึ้น 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 1.1 พัฒนาธุรกิจพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล 14,700,000 
2. บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อพฒันาธุรกิจ - - 
3. สร้างและผลักดันธุรกิจสูเ่กณฑ์มาตรฐานคณุภาพ โครงการที ่1.1  
4. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในประเทศ 
    และต่างประเทศ 

โครงการที ่1.1  

นโยบายรัฐบาลท่ี 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 ประเด็นนโยบายท่ี 6.18  ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล                   
ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้               
ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร
ดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล รองรับการให้บรกิารของภาคธรุกิจการเงินและธุรกิจบรกิารอืน่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาค
สื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุง
บทบาทและภารกจิของหน่วยงานทีร่ับผิดชอบโดยตรงใหดู้แลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้
มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

   

 

ข้อ  2. กลุ่มยุทธศาสตร์วางรากฐานเศรษฐกิจการค้าของประเทศสู่อนาคต 
          2.3 การบูรณาการเพ่ือพัฒนาวางรากฐานระบบโลจิสติกส์ 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

(ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 – 2558) 

 

 

ความเช่ือมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ระทรวงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ปรับโครงสร้างการค้าและส่งเสริมการด าเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศ 
โดยเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและภูมิภาค 

เป้าประสงค์ : เศรษฐกจิการค้าไทยได้ประโยชน์จากอาเซียน โดยมูลค่าการค้าและการลงทุน 
ระหว่างไทยกับกลุ่มสมาชิกอาเซียนขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์หลักท่ี ตัวชี้วัด 
1.2 การส่งเสริมการลงทุน และการขยายธุรกิจ 
      ในอาเซียนและภูมิภาค 

1.2 จ านวนธุรกิจและผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการสง่เสริมพฒันา 
      และสามารถด าเนินธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียนได ้

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 1.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยและกลุ่ม 

      ธุรกิจรองรับ AEC 
23,034,000 

2. บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อพฒันาธุรกิจ - - 
3. สร้างและผลักดันธุรกิจสูเ่กณฑ์มาตรฐานคณุภาพ - - 
4. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในประเทศ 
    และต่างประเทศ 

โครงการที ่1.1  

นโยบายท่ี 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
 ประเด็นนโยบายที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้องกับ

ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับ
ผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    
ฐานการผลติสนิค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียน
มาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด 
ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและ                 
ในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 
 

ข้อ  1. กลุ่มยุทธศาสตร์เร่งด่วน 
          1.4 การขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงพาณิชย์ ปี 2557 – 2558) 

 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. พัฒนาบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญตามสายงาน - พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อน   

  องค์กรอย่างมืออาชีพ      
2,400,000 

 2. พัฒนาทักษะในการให้บริการอย่างมืออาชีพ 
3. สร้างและถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ 
    สู่บคุลากรทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง 

- การบริหารจัดการความรู้  
  (Knowledge Management) 

- 

4. เพิ่มศักยภาพการบริหารจดัการองค์กร 
    ใหเ้อ้ือต่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
  (PMQA) 
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจ 
  การคา้ ป ีพ.ศ. 2559 - 2562 

- 
 
- 

----------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

นโยบายท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ                  
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ประเด็นนโยบายท่ี 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมี เส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรงุวธิปีฏบิัติราชการให้ทนัสมยั โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลงัและปรบัปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในฐานะเป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใชบ้รกิารเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลด
ต้นทุนด าเนินการของภาคธรุกจิ เพิ่มศักยภาพในการแขง่ขนักับนานาประเทศ และการรกัษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถ
ด าเนินการได้ 

 

ข้อ  3. การบริหารจัดการภายในองค์การ 
         3.5  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
 

 

 



 

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development 

44/100 ถนน นนทบุรี 1 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.0 2528 7600  สายด่วน 1570  เว็บไซต์  www.dbd.go.th 



แผนปฏิบัติการประจําป 2556

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

สํานักพัฒนาระบบบริหาร

กันยายน 2557

แผนปฏิบัติการประจําปี 2558

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



แผนงานโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Flagship Project) ประกอบด้วย 191.6689

ด้านจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ 90.6174

1. พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ทธ. บส. งบลงทุนIT 15.9580 1 ระบบ (งบประมาณรวม  195 ล้านบาท)

(ปี 57 =  29.6100  ล้านบาท)                     

(ปี 58 = 15.9580  ล้านบาท)

(ปี 59 - 60 = 149.432  ล้านบาท)

2. ระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ขธ. บส. งบลงทุนIT 63.2682 1 ระบบ  (งบประมาณรวม 88.00 ล้านบาท)

(ปี 56 = 17.7020  ล้านบาท)

(ปี 57 =  7.0298 ล้านบาท)                        

(ปี 58 = 63.2682 ล้านบาท)

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บส. งบลงทุนIT 11.3912 งานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

และการบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สะดวก รวดเร็ว

และข้อมูลสารสนเทศมีความปลอดภัย

สรุปงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 แผนงาน/โครงการ สํานัก ประเภทรายจ่าย
งบประมาณ 

(ล้านบาท)
ค่าเป้าหมาย

1



 แผนงาน/โครงการ สํานัก ประเภทรายจ่าย
งบประมาณ 

(ล้านบาท)
ค่าเป้าหมาย

ด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 101.0515

4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยและกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC รายจ่ายอื่น 23.0340

4.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ (Smart Entrepreneur) พธ.  - ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความรู้  500 ราย

4.2 พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า (Association Competency Development) พธ.  - สมาคมการค้าได้รับความรู้ 300 ราย

4.3 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ (Biz Networking) พธ.  - สร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ 2 เครือข่าย

4.4 พัฒนาสํานักงานบัญชีไทย พบ.  - ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ สนง.บัญชี

   ได้รับความรู้ 1,000 ราย/300 สํานักงาน

4.5 สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ธธ.  - ผู้ประกอบการได้รับความรู้ 3,500 ราย

5. พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล พอ. งบรายจ่ายอื่น 14.7000  - ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมพาณิชย์

   อิเล็กทรอนิกส์  1,500 ราย

6. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS สธ. งบรายจ่ายอื่น 9.4000  - กลุ่มธุรกิจบริการจํานวน 3 สาขา

   ในกลุ่มธุรกิจบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

   กลุ่มธุรกิจบริการเกี่ยวกับสุขภาพ

   และกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

   ได้รับการพัฒนา 780 ราย

7. สร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก สธ. งบรายจ่ายอื่น 18.0820  - ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ได้รับการพัฒนา

   ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย

 - ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเข้าร่วมกิจกรรม

   การตลาดไม่น้อยกว่า 2,500 ราย
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 แผนงาน/โครงการ สํานัก ประเภทรายจ่าย
งบประมาณ 

(ล้านบาท)
ค่าเป้าหมาย

8. พัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ สธ. งบรายจ่ายอื่น 13.6475  - ธุรกิจที่เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ

   แฟรนไชส์ จํานวน 700 ราย

9 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ สธ. งบรายจ่ายอื่น 12.0000  - ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่

   เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์

   ได้รับการพัฒนา จํานวน 830 ราย

10. พัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล ธภ. งบรายจ่ายอื่น 10.1880  - ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาองค์ความรู้

   ในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสร้างเครือข่าย

   จํานวน 5,700 ราย

สํานักพัฒนาระบบบริหาร

29 กันยายน 2557
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ภารกิจด้านจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ

พัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) วงเงิน

สํานักทะเบียนธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงคุณภาพ)  มีระบบการให้บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registraion) 15,958,000 1 ระบบ  คุณเตือนใจ

(195 ล้านบาท) โทร. 3933

ปี 2557 (29.61 ล้านบาท)

1. ออกแบบ วิเคราะห์ สรุป และประเมินผลระบบงานคอมพิวเตอร์

ปี 2558 (15.958 ล้านบาท)

2. ออกแบบ วิเคราะห์ สรุป และประเมินผลระบบงานคอมพิวเตอร์

3. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย

 - จัดหาอุปกรณ์และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย

 - ตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

4. พัฒนาระบบงานให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทดแทนระบบเดิม (10 ระบบ)

ทดสอบระบบงาน และอบรมการใช้งาน

5. จัดหาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการทํางานของระบบใหม่

6. พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

ทดสอบระบบงาน และอบรมการใช้งาน

7. ถ่ายโอน (Migration Data) จากระบบเดิมเข้าสู่ฐานข้อมูลใหม่ 

ปี 2559 - 2560 (149.432 ล้านบาท)

ปี 2559

8. ถ่ายโอน (Migration Data) จากระบบเดิมเข้าสู่ฐานข้อมูลใหม่ (ต่อเนื่อง)

9. พัฒนาระบบงานให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทดแทนระบบเดิม (10 ระบบ) (ต่อเนื่อง)

ทดสอบระบบงาน และอบรมการใช้งาน

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

จ้า
งเ
หม

า

จ้า
งที่

ปรึ
กษ

า ไตรมาส 1

แผนปฏิบัติการประจําปี 2558

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย

วิธีการ

15,958,000 บาท

เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ
ไตรมาส 4

จัด
เอ

ง
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ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

จ้า
งเ
หม

า

จ้า
งที่

ปรึ
กษ

า ไตรมาส 1โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย

วิธีการ เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ
ไตรมาส 4

จัด
เอ

ง

10. พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

ทดสอบระบบงาน และอบรมการใช้งาน

11. จัดตั้งศูนย์สํารองข้อมูล (Disaster Recovery Site)

ปี 2560

12. จัดตั้งศูนย์สํารองข้อมูล (Disaster Recovery Site) (ต่อเนื่อง)

13.  เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
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ภารกิจด้านจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ

ระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) วงเงิน บาท

สํานักข้อมูลธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงคุณภาพ) มีระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) (88.00 ล้านบาท) 63,268,200 1 ระบบ  คุณธานี

ปี 2556 (17.7020 ล้านบาท) โทร. 3651

ปี 2557 (7.0298 ล้านบาท)

1. ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบจากผลการทดสอบ

การใช้งานนําร่อง (Pilot Implementation) และพัฒนาระบบการวิเคราะห์ 

ระบบรายงาน และการเชื่อมโยงข้อมูล

2. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และระบบซอฟต์แวร์

ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปี 2558 (63.2682 ล้านบาท)

3. จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และระบบซอฟต์แวร์

ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ต่อเนื่อง)

4. โอนย้ายข้อมูลและเชื่อมโยงระบบงานที่เกี่ยวข้องระหว่าง ระบบงานใหม ่- เก่า 

5. ดําเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ

6. เปิดให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการวิธีการ

ไตรมาส 1โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย

จ้า
งที่

ปรึ
กษ

า

แผนปฏิบัติการประจําปี 2558

จัด
เอ

ง

จ้า
งเ
หม

า ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

63,268,200
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ภารกิจด้านจดทะเบียนและบริการข้อมูลธุรกิจ

พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วงเงิน

สํานักบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) จํานวนระบบและอุปกรณ์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

(เชิงคุณภาพ) งานบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการบริการผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และ

 ข้อมูลสารสนเทศมีความปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 11,391,200 1 ระบบ  คุณรัญศิกานต์

1. สํารวจและกําหนดแผนการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่าย โทร. 3643

2. ติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายสัญญาณและปรับปรุงระบบเครือขาย

3. ทดสอบระบบ

4 อบรมการใช้งาน และการบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ์

5. ใช้งานจริง

จัด
เอ

ง

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จ้า
งท

ี่ปรึ
กษ

า

จ้า
งเ
หม

า

เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2558

11,391,200 บาท

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 1เป้าหมาย

วิธีการ
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ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยและกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC วงเงิน บาท

สํานักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ)  - ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ จํานวน  500 ราย

 - ผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ของสมาคมการค้าได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการและ

   การดําเนินงานของสมาคมการค้าและตามแบบอย่างของสมาคมการค้าที่ดี จํานวน 300 ราย

 - ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีมาตรฐาน จํานวน 1,000 ราย

 - ยกระดับและพัฒนาศักยภาพของสํานักงานบัญชีคุณภาพ จํานวน 100 ราย

 - ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความรู้ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ  จํานวน  3,500  ราย

(เชิงคุณภาพ)  - ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ และสามารถจัดทําคู่มือ/

    แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ได้ จํานวน 100  ราย

 - ผู้ประกอบธุรกิจมีศักยภาพพร้อมรองรับ AEC จํานวน  30  ราย

 - สมาคมการค้ามีการบริหารจัดการและการดําเนินงานอย่างมืออาชีพ จํานวน 40 สมาคม 

 - สมาคมการค้าที่เข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่นได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   จํานวน 30 สมาคม

 - สร้างเครือข่ายสมาคมการค้าระดับในประเทศ จํานวน 2 เครือข่าย

 - เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าในกลุ่มประเทศ ASEAN + 6 จํานวน 2 ประเทศ

 - ธุรกิจสํานักงานบัญชีไทยเข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมเป็นสํานักงานบัญชีคุณภา

    จํานวน 300 ราย 

 - ธุรกิจได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น  จํานวน  99  ราย

แผนปฏิบัติการประจําปี 2558

23,034,000

8



ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยและกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC 23,034,000

1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ (Smart Entrepreneur) คุณพฤฒิพงศ์

1.1 สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : SPE) 500 ราย  โทร. 3189

(1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและกําหนดแผนการดําเนินงานหลักสูตร SPE

(2) จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักของการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ 500 ราย  100 200 200

(3) ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการเบื้องต้น 

(4) พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการประเมิน ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง (100 ราย)  (100)

    จากกรณีศึกษา/ให้คําปรึกษาเชิงลึก/จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน

1.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยรองรับ AEC (Advance Professional (30 ราย) 
      Entrepreneur : APE)

(1) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและกําหนดแผนการดําเนินงานหลักสูตร APE

(2) วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ 80 ราย 80

(3) บ่มเพาะ อบรมเชิงปฏิบัติการ/หลักสูตรเฉพาะด้าน 30 ราย 30

(4) ให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในการดําเนินธุรกิจมุ่งสู่ตลาด AEC โดยผู้เชี่ยวชาญ (30 ราย) (30)

(5) ศึกษาธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ของกลุ่มประเทศ ASEAN+6 20 ราย  20

(6) สร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพในการเข้าไปแข่งขัน 20 ราย  20

      หรือดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ (Outbound Entrepreneur)

2. พัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า (Association Competency Development) 300 ราย  คุณจอมพล

2.1 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและกําหนดแผนการดําเนินงานหลักสูตร DBD ASEP โทร. 3188

2.2 เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า 100 ราย 100

2.3 พัฒนาผู้บริหารสมาคมการค้าและจัดทํายุทธศาสตร์สมาคมการค้า (25 สมาคม) (25)

2.4 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธุรกิจสมาคมการค้า (15 สมาคม) (15)

2.5 ประเมินสมาคมการค้าประกวดสมาคมการค้าดีเด่น (30 สมาคม) (30)

2.6 เผยแพร่ผลการประกวดประกาศเกียรติคุณสมาคมการค้าที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 200 ราย  200

      และสมาคมการค้าต้นแบบ 

2.7  สร้างกลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าไทย และเชื่อมโยงกับสมาคมการค้า / องค์กร (2 เครือข่าย / 2

       ทางการค้าในประเทศ AEC+6 2 ประเทศ)

ไตรมาส 3โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย

วิธีการ
ไตรมาส 2

จ้า
งเ
หม

า

จ้า
งท

ี่ปรึ
กษ

า ไตรมาส 4
เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ

จัด
เอ

ง

ไตรมาส 1
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ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 3โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย

วิธีการ
ไตรมาส 2

จ้า
งเ
หม

า

จ้า
งท

ี่ปรึ
กษ

า ไตรมาส 4
เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ

จัด
เอ

ง

ไตรมาส 1

3. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ (Biz Networking) 100 ราย 
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแผนการดําเนินงาน และจําแนกประเภทกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ

3.2 ให้คําปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดในแต่ละกลุ่ม  

3.3 วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ

3.4 ระดมความคิดเห็นผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละกลุ่มและหน่วยงานพันธมิตร 100 ราย  100

3.5 สร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency Networking) 2 เครือข่าย  2

4 พัฒนานักบัญชีและสํานักงานบัญชีไทยในยุค AEC 1,000 ราย คุณจุฑามณี

(300 สํานักงาน) โทร. 3851

4.1 มอบหนังสือรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี 24 ราย 24

4.2 พัฒนาคุณภาพสํานักงานบัญชีไทย

(1) สร้างต้นกล้าสํานักงานบัญชีคุณภาพ 1,000 ราย  800 100 100

กทม. เชียงราย สุราษฎร์

/ขอนแก่น /ระยอง

(2) ยกระดับสู่สํานักงานบัญชีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
1) เสริมสร้างความรู้/แนวทางการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 120 สนง.  120

2) ประเมิน ให้คําปรึกษาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ 15 สนง 1 1 2 2 2 3 3 1

3) ตรวจรับรองสํานักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (25 สนง.) 2 3 3 3 3 4 4 3

(3) ตรวจประเมินเพื่อติดตามคุณภาพของสํานักงาน 60 สนง.  6 8 8 8 8 8 7 7

(4) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ 50 สนง.  50

     ในยุค AEC

4.3 สร้างเครือข่ายสํานักงานบัญชีคุณภาพ 50 สนง.  50

5. ธรรมาภิบาลธุรกิจ คุณสุรางค์

5.1 แนะนํานิติบุคคลตั้งใหม่ 50,000 ราย  4,160 4,160 4,160  4,160      4,160  4,160  4,160   4,160 4,160 4,160 4,160   4,240 โทร. 3942

5.2 อบรมนิติบุคคลให้มีธรรมาภิบาล 3,500 ราย  750    1,000 750 500 500

5.3 ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น (99 ราย)  (99)
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ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล วงเงิน

สํานักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ)  -   ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จํานวน 1,500 ราย

(เชิงคุณภาพ)  - จํานวนเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ

   จํานวน 70 เว็บไซต์

-  จํานวนธุรกิจที่สามารถเปิดร้านค้าออนไลน์/พัฒนาการตลาดออนไลน์ จํานวน  200 ธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล 14,700,000 1,500 ราย

(70 เว็บไซต์)

(200 ธุรกิจ)

1. สร้างธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่และพัฒนารายเดิม 700 ราย คุณเดือนรุ่ง

1.1 New Wave e-commerce 300 ราย โทร. 3190

 -  สร้างธุรกิจ e-Commerce รายใหม่ (Start up) 200 ราย  40 40 40 40 40 (200)

(200 ธุรกิจ)

 - พัฒนาศักยภาพธุรกิจรายเดิม (Advance) 100 ราย  35 35 30

1.2 ศูนย์กลยุทธ์การประกอบธุรกิจ e-Commerce (e-Strategy Center) 400 ราย  100 100 100 20 20 20 20 20

1.3 ศูนย์สร้างสรรค์การเริ่มต้นธุรกิจ e-Commerce (DBD Start Up) 1 งาน  1 งาน

1.4 พัฒนาบทเรียน e-Learning 1 หลักสูตร  1 หลักสูตร

2. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจและกระตุ้นการค้าออนไลน์ 600 ราย

2.1 Thailand Online Mega Sale 2015 300 ราย  100 100 100

2.2  DBD e-Commerce Day 2015   300 ราย  300

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

14,700,000             บาท

จัด
เอ

ง

จ้า
งเ
หม

า

จ้า
งที่

ปรึ
กษ

า

แผนปฏิบัติการประจําปี 2558

ไตรมาส 3โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย

วิธีการ
ไตรมาส 4

เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ
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ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

จัด
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ง
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งเ
หม

า

จ้า
งที่

ปรึ
กษ

า ไตรมาส 3โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย

วิธีการ
ไตรมาส 4

เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ

3 ยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce 200 ราย คุณกฤษฎา

3.1 พัฒนาร้านค้าออนไลน์ไทยสู่สากล 100 ราย  25 25 25 25 โทร. 3191

3.2 พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 100 ราย  25 25 25 25 (70)

(70 เว็บไซต์)

3.3 สร้างความเชื่อมั่นธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 1 งาน  1 งาน

 - ศึกษาและจัดทํานโยบายเงื่อนไขการค้าออนไลน์

 - เชื่อมโยงเครือข่าย e-Commerce ในประเทศและต่างประเทศ

3.4 Best Online Shop Award 1 งาน  1 งาน
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ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS วงเงิน 9,400,000  

สํานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ)  -  กลุ่มธุรกิจบริการจํานวน 3 สาขา (ในกลุ่มของธุรกิจบริการเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว

    ธุรกิจบริการเกี่ยวกับสุขภาพ และกลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน) ได้รับการพัฒนา จํานวน 780 ราย

(เชิงคุณภาพ)  -  ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพความพร้อมสามารถสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

     เพิ่มมาตรฐานได้ไม่น้อยกว่า 95 ราย

 

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS 9,400,000 780 ราย คุณรุจิรา

(95 ราย) คุณหทัย

คุณอภิชาติ

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ที่จําเป็นในการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ 400 ราย  100 300 โทร. 3184

2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 380  380 (95)

(95 ราย)

ไตรมาส 1

จัด
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ง

จ้า
งเ
หม

า

จ้า
งที่

ปรึ
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า

บาท

แผนปฏิบัติการประจําปี 2558

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย

วิธีการ
ไตรมาส 4

เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ
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ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

สร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก วงเงิน

สํานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ)  - ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ได้รับการพัฒนา  ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย

 -  ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดไม่น้อยกว่า 2,500 ราย

 - ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจที่ผ่านการส่งเสริมพัฒนาจาก

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถสร้างเครือข่ายและพันธมิตรธุรกิจซึ่งกันและกัน 

   จํานวนไม่น้อยกว่า 100 ราย

(เชิงคุณภาพ)  - ธุรกิจค้าส่งเป้าหมาย สามารถพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริการจัดการ

   เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

  อย่างต่อเนื่อง จํานวนไม่น้อยกว่า 30 ราย

 - ธุรกิจค้าส่งมีทีมงานที่สามารถเป็นที่ปรึกษาแนะนําการพัฒนาการบริหารจัดการ 

  และปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าแก่ธุรกิจค้าปลีกเครือข่ายได้ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ราย 

  และดําเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าปลีกเครือข่ายให้เป็นร้านค้าปลีกต้นแบบที่

   มีความทันสมัย ไม่น้อยกว่า 200 ราย

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 18,082,000 3,600 ราย คุณอภิรพร

(235 ราย) โทร. 3186

1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ 
1.1 เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐานคุณภาพ 1,000 ราย 200 300 300 200

1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคในการดําเนินธุรกิจ 

พร้อมศึกษาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ 

18,082,000 บาท

เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ
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แผนปฏิบัติการประจําปี 2558

ไตรมาส 3โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย

วิธีการ

ไตรมาส 4
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ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ
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ปรึ
กษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย

วิธีการ

ไตรมาส 4

1.3 พัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (30 ราย) 30

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการบริหารจัดการของธุรกิจค้าส่ง ให้คําปรึกษาแนะนํา

เชิงปฏิบัติการ และ พัฒนาซอฟท์แวร์ที่จําเป็นเพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับธุรกิจ

ค้าส่งค้าปลีก

2. เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดและสร้างโอกาสทางการค้า 
2.1 สร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างธุรกิจค้าส่ง กับธุรกิจค้าปลีก (205 ราย) 100 105

1) ให้คําปรึกษาแนะนําเชิงปฏิบัติการแก่ธุรกิจค้าส่ง

2) ปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าปลีก

2.2 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 2,500 ราย 1,000 1,500

2.3 เพิ่มช่องทางการตลาด และขยายโอกาสการลงทุน 

3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรในโซ่อุปทานธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 100 ราย 
3.1 เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการบัญชีภาษี 50

3.2 จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างพันธมิตรธุรกิจ 50
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ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

พัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ วงเงิน

สํานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ - ธุรกิจที่เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ จํานวน 700 ราย

(เชิงคุณภาพ- จํานวนธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและนําเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

   ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 50 ราย

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 13,647,500 700 ราย คุณนุชอนงค์

(50 ราย) โทร. 3183

1. พัฒนาองค์ความรู้ธุรกิจแฟรนไชส์ 
1) บ่มเพาะธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 30 ราย 30

2) สัมมนา "ก่อนเป็นแฟรนไชส์มืออาชีพ" 240 ราย 200 40

3) เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจและความรู้เฉพาะด้าน

4) สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์

 ส่วนกลาง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 130 ราย 130

 ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น) 30 ราย 30

2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 120 ราย 120

ธุรกิจแฟรนไชส์ 

2) ให้คําปรึกษาเชิงลึกและแนะนําเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจ (50 ราย) (50)

    สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์

3) กิจกรรมเผยแพร่ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติการประจําปี 2558

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

13,647,500 บาท

ไตรมาส 4เป้าหมาย

วิธีการ เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเ
หม

า

จ้า
งที่

ปร
ึกษ

า ไตรมาส 1
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ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4เป้าหมาย

วิธีการ เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเ
หม

า

จ้า
งที่

ปร
ึกษ

า ไตรมาส 1

3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์  

1) เสริมสร้างความรู้การตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 150 ราย 150

2)  ให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกและเชิงปฏิบัติการในด้านการตลาดและกลยุทธ์ต่างๆ

 และสร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3) จัดกิจกรรมกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดจําหน่ายของธุรกิจแฟรนไชส์ 
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ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ วงเงิน 12,000,000 บาท

สํานักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ)  - ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนา 

   จํานวน 830 ราย

(เชิงคุณภาพ)   - ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 100 ราย

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 12,000,000 830 ราย คุณกุลกริยา

(100 ราย) โทร. 3185

1. สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 200 ราย 
1.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 100 50 50

1.2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์กับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 

     และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 350 ราย/ 
(100ราย)

2.1 ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ 200 (60)

     การให้บริการโลจิสติกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

2.2  ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 150 (40)

3. เชื่อมโยงเครือข่ายและขยายช่องทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 280 ราย 
3.1 จัดกิจกรรมขยายและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ 150 100

3.2  ศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ประสบการณ์ สภาพการค้า 15 15

      การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

แผนปฏิบัติการประจําปี 2558

ไตรมาส 3โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย

วิธีการ

ไตรมาส 4

เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

จัด
เอ

ง

จ้า
งเ
หม

า

จ้า
งที่

ปรึ
กษ

า
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ภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

พัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล วงเงิน 10,188,000 บาท

สํานักธุรกิจการค้าภูมิภาค เป้าหมาย (เชิงปริมาณ)  - ผู้ประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ โอกาสและทิศทางการค้า

   การลงทุน รวมทั้งสร้างเครือข่าย จํานวน 5,700 ราย

(เชิงคุณภาพ)  - แผนการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ ปี 2559-2563 ของ 9 กลุ่มจังหวัด (9 แผน) 

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล 10,188,000 5,700 ราย คุณณีร์อร

1. กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ (Biz Club Thailand) โทร. 3916 

1.1 จัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) เพิ่ม 2 จังหวัด (ศรีสะเกษ และ นครปฐม) 120 ราย

      - ประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club / อบรม/สัมมนา สมาชิก Biz Club/ ให้คําปรึกษาแนะนํา 60 60

1.2 จัดตั้งเครือข่ายธุรกิจ (Biz Club) ใหม่ 13 จังหวัด (แบบไม่ต้องจัดตั้งศูนย์ฯ) 780 ราย 120 120 180 120 120 120

(จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว พะเยา แพร่ เลย นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี แม่ฮ่องสอน

ระนอง สตูล)

      - ประชุมเครือข่ายธุรกิจ Biz Club/ อบรม/สัมมนา สมาชิก Biz Club  

1.3 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจประเทศไทย (Biz Club Thailand) 250 ราย 250

      - จัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ระดับประเทศ 

ไตรมาส 1

จ้า
งที่

ปรึ
กษ

าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 2

จัด
เอ

ง

จ้า
งเ
หม

า

แผนปฏิบัติการประจําปี 2558

เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ

เป้าหมาย

วิธีการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

19



ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไตรมาส 1

จ้า
งที่

ปรึ
กษ

าโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส 2

จัด
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ง

จ้า
งเ
หม

า

เป้าหมาย/พื้นที่ดําเนินการ

เป้าหมาย

วิธีการ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1.4 พัฒนาศักยภาพสมาชิก Biz Club เดิม 20 จังหวัด 1,490 ราย

(กาญจนบุรี ขอนแก่น ชลบุรี (พัทยา) ชัยนาท เชียงราย เชียงใหม่ นครราชสีมา พิจิตร พิษณุโลก 

เพชรบุรี สงขลา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ลําปาง สมุทรสาคร ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ร้อยเอ็ด 

หนองคาย และ อํานาจเจริญ)

      - อบรม/สัมมนา 490 460 50 50 200 50 60 50

      - ให้คําปรึกษาธุรกิจเชิงลึกเป็นรายธุรกิจ (ดําเนินการ 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด 60 20

        หนองคาย และอํานาจเจริญ)

2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายธุรกิจ

2.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 36 จังหวัด 2,160 ราย

(กระบี่ กาฬสินธุ์ กําแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช

น่าน บึงกาฬ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พังงา พัทลุง เพชรบูรณ์ มหาสารคาม 

ยโสธร ราชบุรี ลพบุรี ลําพูน สกลนคร สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี 

สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองบัวลําภู อ่างทอง อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี

      - อบรม/สัมมนา และจัดทํา Case Study ธุรกกิจในจังหวัดที่คาดว่าจะสามารถพัฒนาและ 840 900 60 60 60 60 60 120

        แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนได้

2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ 9 กลุ่มจังหวัด 900 ราย 100 200 200 100 100 100 100

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการฯ

      - ตรวจติดตามการประเมินผลการดําเนินโครงการฯ
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