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คํานํา
ตามพระราชกฤษฎีก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ดี พ.ศ. 2546
กํา หนดให้ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า โดยต้องกําหนดรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี
ที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จึ ง ได้ จั ด ทํา แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิ รู ป ประเทศ
(พ.ศ.2561 – 2565) ยุท ธศาสตร์ก ารจัด สรรงบประมาณรายจ่า ยประจํ า ปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงพาณิชย์ และสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานของสํานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเป็นเครื่องมือ
สําหรับผู้บริหารในการกํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับชาติร่วมกัน
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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นไปตามแนวทาง
การทบทวนแผนระดับ 3 ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีความ
เชื่อมโยงของนโยบาย และการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับ
บริบทของประเทศ
ปัจ จัย แวดล้อมที่เกี่ย วข้อ งกับ กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า ได้นํา ไปสู่ก ารกํา หนดสาระสํา คัญ
ของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีดังนี้
1. วิสัยทัศน์
เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 และมุ่งมั่น
พัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2. พันธกิจ
1) บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2) สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3) พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
4) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
3. เป้าประสงค์
1) บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2) ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
4. ประเด็นแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประเด็นที่ 1
อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เป้าหมายกรม
1. พัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
ประเด็นที่ 2
เป้าหมายกรม
ประเด็นที่ 3
เป้าหมายกรม
ประเด็นที่ 4
เป้าหมายกรม

เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย รองรับกับการค้ายุคใหม่
1. สร้างสังคมผู้ประกอบการ และความเข้มแข็ง SME
2. สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
และพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก
1. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้ อ งกั บ แผน 3 ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๖๐
แผนระดับที่ 1
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจํานวน 3 ประเด็น ได้แก่
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ
ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอื่นๆ นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคม และขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “การสร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ ปรับรูปแบบธุรกิจ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะทําให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สําคัญต่อการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทําเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อํานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชน์แก่ครอบครัว
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และทั่วถึง
 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเ ป้า หมายการพัฒ นาที่สํา คัญ ต่อ “ภาครัฐ ของประชาชนเพื่อ ประชาชนและประโยชน์ส่ว นรวม”
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่
ในการกํากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรับวัฒนธรรมการทํางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ ทันต่อการเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งการนํานวัต กรรม เทคโนโลยี
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ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จําเป็น มีความทันสมัย
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพและนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้าํ และเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
แผนระดับที่ 2
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 ประเด็น
ซึ่งผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท โดยแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มี 3 ประเด็น ดังนี้
 ประเด็นที่ (8) : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้า หมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุค ใหม่ที่มีบทบาท
ต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
แผนย่อยที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
แผนย่อยที่ 2 : การสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด
แผนย่อยที่ 4 : การสร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกิจผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
 ประเด็นที่ (16) : เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
แผนย่อยที่ 2 : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
 ประเด็นที่ (20) : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมาย : - บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
- ภาครั ฐ มี ก ารดํ า เนิ น การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยการนํ า นวั ต กรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
แผนย่อยที่ 1 : การพัฒนาการบริการประชาชน
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2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดยประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ และมียุทธศาสตร์ เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทั้งสิ้น 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
เป้าหมายที่ 3 : เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้
ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2.2 : การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายย่อยที่ 1 : เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 5 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น
2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ 1 ด้าน
ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้ทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ พิจารณาจัดทําแผน/โครงการที่อยู่ระหว่างการดําเนินงานของหน่วยงาน และเป็น
แผนการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ให้ ส อดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ
แผนปฏิรูปประเทศ โดยแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2 ด้าน ดังนี้
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 2 : การบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 : บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
 แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 5 : เศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม : การเสริมสร้าง
พลังอํานาจในชุมชน
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2.5 นโยบายของรัฐบาล
วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” และมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้
2.5.1 นโยบายหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน (12 ด้าน) โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มี 3 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 5 : การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ
5.7.3 ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
5.9.2 เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ง
ในภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้
นโยบายที่ 7 : การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี
นโยบายที่ 11 : การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสําคัญ
ต่อการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล
2.5.2 นโยบายเร่งด่วน (12 เรื่อง) โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มี 3 เรื่อง ดังนี้
นโยบายเร่งด่วนที่ 3 : มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 : การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 : การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
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แผนระดับที่ 3
2.6 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ทุกหน่วยงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อกําหนดทิศทาง การ
ทํางานร่วมกัน (10 ข้อ) โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามี 4 ข้อ ดังนี้
ข้อ 5 พัฒนาระบบงานให้บริการ และบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็ว โดยนําระบบ IT
มาใช้ในงานบริการของกระทรวงฯ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ
ข้อ 7 ผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยสนับสนุน Startup SME OTOP แฟรนไชส์ ให้ใช้
Digital Economy, Bio Economy, Green Economy, Sharing Economy, Creative Economy และ
การค้าออนไลน์เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า
ข้ อ 8 ผลั กดั น ร้า นค้ า ปลีก รายย่ อยและผู้ ป ระกอบการชุมชน (โชวห่ วย) ให้ พัฒ นาสู่
“Smart โชวห่วย” โดยปรับภาพลักษณ์ของร้าน การออกแบบร้านค้า ชั้นวางสินค้า รวมทั้งสนับสนุนการนําซอฟแวร์
มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให้โชวห่วยยืนหยัดได้ และเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ข้ อ 9 มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม พัฒ นาธุร กิ จ ภาคบริ ก ารเพื่ อ เพิ่ มศั ก ยภาพการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการ อาทิ ร้านอาหาร สปา ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ดิจิทัลคอนเทนต์และภาพยนตร์ ฯลฯ ให้สามารถ
เปิดตลาดและนํารายได้เข้าประเทศต่อไป
2.7 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2564 โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า มี 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายกระทรวง 1.1 : เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/
มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน
ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ตัวชี้วัด :
ข้อมูลปีฐาน
หน่วยงานที่
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปี 2564
( ปี 2563)
เกี่ยวข้อง
มูล ค่า การค้าสิน ค้าและบริก ารชุม ชน ล้านบาท
2,000
1,800
คน. พค.
(พค.
=
1,407)
ที่ได้รับการส่งเสริม
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ประเด็นที่ 2 : ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
เป้าหมายกระทรวง 2.1 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
และมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้
แนวทางที่ 2 : สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด โดยส่งเสริมช่องทางการค้าใหม่ๆ
แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า/บริการศักยภาพ
แนวทางที่ 4 : ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง
แนวทางที่ 6 : ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพ
ตัวชี้วัด :
ข้อมูลปีฐาน
หน่วยงานที่
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปี 2564
(ปี 2563)
เกี่ยวข้อง
จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม
ราย
23,300
30,000
พค. สค.
(พค.
=
2,520)
และสามารถขยายช่อ งทางการค้า
ผ่าน e-Commerce
มูลค่าการค้า e-Commerce ผ่านช่องทาง ล้านบาท
1,800
1,900
สค. พค.
(พค. = 223)
ที่ส่งเสริม
1,800
1,900
มูล ค่า การค้า สิน ค้า และธุร กิจ บริก าร ล้านบาท
พค. ทป.
(พค.
=
421)
ข อ ง ก ลุ ่ม เ ป้า ห ม า ย ที ่ไ ด้ร ับ ก า ร
สวอ. ศศป.
ส่งเสริม
สค.
เป้าหมายกระทรวง 2.2 : ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ 1 : พัฒนาการให้บริการและอํานวยความสะดวกทางการค้า
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจ
ในด้า นการเริ ่ม ต้น ธุร กิจ ดีขึ ้น หรือ
คะแนน EoDB Score ในด้านการ
เริ่มต้นธุรกิจไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

อันดับ/
คะแนน
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ข้อมูลปีฐาน
ปี 2564
(ปี 2563)
อันดับ 45
อันดับ 46
หรือคะแนน หรือคะแนน
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
DB 2020
DB 2021
Score
Score

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
พค.

ประเด็นที่ 4 : พัฒนาการบริการจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล
เป้าหมายกระทรวง 4.1 องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
แนวทางที่ 1 : พั ฒ นารู ป แบบการบริ ก ารประชาชนให้ มี ค วามสะดวกสามารถเชื่ อ มโยง
กับหลายหน่วยงาน
แนวทางที่ 3 : บริหารจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับความจําเป็นภารกิจ
ตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ร ้อ ย ล ะ บ ุค ล า ก ร ที ่ม ีค ว า ม รู้
ความสามารถ ทัก ษะ สมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

ร้อยละ
ร้อยละ
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ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2563)
85
75

ปี 2564
85
80

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2564
๓.๑ ภาพรวม
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ (ปี 2560 – 2564)
“เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564
และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม”
๓.๑.๒ พันธกิจ
1) บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2) สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3) พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้
4) สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
๓.๑.๓ เป้าประสงค์
1) บริการธุรกิจง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2) ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

๓.๒ งบประมาณได้รับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 576.7159 ล้านบาท
 จําแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบรายจ่ายอื่น
 จําแนกตามแผนงาน ดังนี้
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- แผนงานพื้นฐาน
- แผนงานยุทธศาสตร์
- แผนงานบูรณาการ
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213.8590
87.2997
186.2198
89.3374

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

217.1815
61.4319
208.7651
89.3374

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

3.3 ประเด็นภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2564
ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4

อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย รองรับการค้ายุคใหม่
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก

ประเด็นที่ 1 : อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เป้าหมายกรม
1.1 พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
แนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพและรูปแบบการเข้าถึงบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน
ตัวชี้วัด
จํานวนระบบให้บริการที่เอื้อต่อการ
ดําเนินธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว

หน่วยนับ
ระบบ

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2563)
3

ปี 2564
1

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ทส. ขธ.

ประกอบด้วยโครงการสําคัญ ดังนี้
หน่วยงาน

โครงการ
1. ระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing)
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ทส/ขธ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
82.6300

ค่าเป้าหมาย
(ระบบ)
1

ประเด็นที่ 2 : เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย รองรับการค้ายุคใหม่
เป้าหมายกรม
2.1 สร้างสังคมผู้ประกอบการ และความเข้มแข็ง SME
แนวทาง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เร่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จํานวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจ
ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้

ราย

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2563)
12,300

ล้านบาท

1,050

ปี 2564
12,520
644

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ธช. พอ. สธ.
ธบ. ทป. กธ.
ธธ.
ธช. พอ. สธ.
ธบ.

ประกอบด้วยโครงการสําคัญ ดังนี้
โครงการ

หน่วยงาน

1. ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
2. สร้า งความเข้ม แข็ง และพัฒ นา
ศัก ยภาพทางการค้า ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
(MOC Biz Club)
3. เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce
4. เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการ
โลจิสติกส์รองรับการค้ายุคใหม่
5. สร้างความเข้มแข็งและการเติบโต
ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
6. เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการมูลค่าสูง
7. ยกระดับการบริหารจัดการและเชื่อมโยง
เครื อ ข่ า ยคลั ส เตอร์ ส มาคมการค้ า
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจไทย

ทป.

ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท) จํานวน มูลค่าทางเศรษฐกิจ
(ราย)
(ล้านบาท)
1.1154
1,610
-

ธช.

5.2500

3,850

40

พอ.
สธ.

4.5000
3.5000

2,520
700

223
56

สธ.

13.0000

980

150

ธบ.
สธ.

16.5000
1.0000

2,260
600

108
67
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เป้าหมายกรม
แนวทาง

2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
ส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคธุ ร กิ จ นํา หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาใช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ
สร้ า งความน่าเชื่อถือและดึงดูดการลงทุน
หมายเหตุ : ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กิ จ กรรมสร้ า งธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ดํา เนิ น การภายใต้
โครงการที่ 1. โครงการผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ประเด็นที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายกรม
3.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและกลไกการตลาด
แนวทาง
พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย สร้างกลไกกระจายรายได้ในพื้นที่
ตัวชี้วัด
จํานวนผู้ประกอบการฐานรากได้รับ
การพัฒนาและมีช่องทางการตลาด
เพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้าง
รายได้ไม่น้อยกว่า

ราย

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2563)
23,000

ล้านบาท

1,935

หน่วยนับ

11,090

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ธช. สธ. พอ.

1,407

ธช. สธ. พอ.

ปี 2564

ประกอบด้วยโครงการสําคัญ ดังนี้
โครงการ

หน่วยงาน

1. ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ ก า ร ต ล า ด
ผลิตภัณฑ์ OTOP
2. เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ธุ ร กิ จ
ค้ า ส่ ง ค้าปลีกไทย
3. พั ฒ นาสิ น ค้ า ชุ ม ชนเข้ า สู่ ต ลาด
ออนไลน์ Offline 2 Online (B2C)

ธช.

ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท) จํานวน มูลค่าทางเศรษฐกิจ
(ราย)
(ล้านบาท)
13.5000
300
108

สธ.

19.6470

7,530

959

พอ.

11.3250

3,260

340
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ประเด็นที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก
เป้าหมายกรม
4.1 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
แนวทาง
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน พัฒนานวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี และ IT พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นเลิศ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จํ า นวนระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา
จํ า นวนบุ ค ลากรของกรมได้ รั บ การ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน

ระบบ

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2563)
2

ราย

2

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ทส.

1,200

1,200

สลก.

หน่วยงาน
ทส.

งบประมาณ
(ล้านบาท)
50.0240

ค่าเป้าหมาย
(ระบบ/ราย)
1 ระบบ

ทส.

41.8000

1 ระบบ

สลก.

1.9988

1,200 ราย

ปี 2564

ประกอบด้วยโครงการสําคัญ ดังนี้
โครงการ
1. บูรณาการระบบจัดเก็บและสํารองข้อมูลดิจิทัล
รองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2. ระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ
(ทดแทน)
3. ยกระดั บบุ คลากรเพื่ อการบริ หารงานยุ ทธศาสตร์
ที่สัมฤทธิ์ผล
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ภาคผนวก
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แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วิสัยทัศน์
เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
พันธกิจ
1. บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
4. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่

เป้าประสงค์
1. บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2. ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายกรม

แนวทาง

ประเด็นที่ 1 : อํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
1.1 พัฒนาการบริการสู่ เพิ่มประสิทธิภาพและรูปแบบการเข้าถึงบริการ
ความเป็นเลิศด้วย
จดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน
นวัตกรรม

โครงการ/งานสําคัญ

ระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing)

ประเด็นที่ 2 : เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย รองรับการค้ายุคใหม่
2.1 สร้างสังคม
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เร่งสร้าง ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการ และ
มูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
ความเข้มแข็ง SME
สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางการค้า
ธุรกิจชุมชน (MOC Biz Club)
เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ตัวชี้วัด

ฐานข้อมูล
ปี 2563

ปี 2564

ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย
(Y2.Y1)

82.6300

- จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา (ระบบ)

3

1 ระบบ

2

8.4

11.2
เร่งด่วน 10

1.1154

- จํานวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการธุรกิจ
(ราย)
- ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนา
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่
น้อยกว่า (ล้านบาท)

1,400 ราย

1,610 ราย

2

8.1

200 ราย/
10 ล้านบาท
3,300 ราย/
420 ล้านบาท

2

8.1

5.9.2
เร่งด่วน 6
5.9.2

2

8.3

2

8.1

เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รองรับการค้ายุค
ใหม่

3.5000

780 ราย/
192 ล้านบาท

3,850 ราย/
40 ล้านบาท
2,520 ราย/223
ล้านบาท
700 ราย/
56 ล้านบาท

สร้างความเข้มแข็งและการเติบโตธุรกิจแฟรนไชส์ไทย

13.0000

880 ราย/
207 ล้านบาท

980 ราย/
150 ล้านบาท

2

8.3

เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการมูลค่าสูง

16.5000

2,260 ราย/108
ล้านบาท

2

8.3

ยกระดับการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์
สมาคมการค้าเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจไทย

1.0000

600 ราย/
67 ล้านบาท

2

8.1

5.2500
4.5000

2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ดําเนินการภายใต้โครงการผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
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2,030 ราย/
231 ล้านบาท
-

นโยบาย
รัฐบาล

5.7.3
เร่งด่วน 3
5.9.2
5.9.2
เร่งด่วน 3
5.9.2
เร่งด่วน 3
5.9.2

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายกรม

แนวทาง

ประเด็นที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
3.1 การพัฒนาศักยภาพ พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย สร้างกลไก
กระจายรายได้ในพื้นที่
ผู้ประกอบการชุมชน
และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและกลไกการตลาด

โครงการ/งานสําคัญ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ส่งเสริมศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP

13.5000

เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย

19.6470

พัฒนาสินค้าชุมชนตลาดออนไลน์ Offline 2 Online (B2C)

11.3250

ประเด็นที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก
4.1 พัฒนาศักยภาพ
บูรณาการระบบจัดเก็บและสํารองข้อมูลดิจิทัลรองรับ พ.ร.บ.
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับการ
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะ ปฏิบัติงานพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สูง
IT พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
องค์กรชั้นเลิศ
ระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ทดแทน)
ยกระดับบุคลากรเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ที่สัมฤทธิ์ผล

50.0240

แผนแม่บทฯ
และแผนย่อย
(Y2.Y1)

300 ราย/
108 ล้านบาท

4

16.2

7.1.2
เร่งด่วน 6

20,000 ราย/ 7,530 ราย/
1,097 ล้านบาท 959 ล้านบาท

4

16.2

7.1.2
เร่งด่วน 6

2,500 ราย/
720 ล้านบาท

3,260 ราย/
340 ล้านบาท

4

16.2

7.1.2
เร่งด่วน 6

-

1 ระบบ

2

8.4

11.2
เร่งด่วน 10

-

1 ระบบ

2

8.4

11.2
เร่งด่วน 10

1,200 ราย

1,200 ราย

2

20.5

11.1

ฐานข้อมูล
ปี 2563

ปี 2564

- จํานวนผู้ประกอบการฐานรากได้รับ
การพัฒนาและมีช่องทางการตลาด (ราย)
- ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้าง
รายได้ไม่น้อยกว่า (ล้านบาท)

300 ราย/
108 ล้านบาท

41.8000

1.9988

ยุทธศาสตร์
ชาติ (Z)

ตัวชี้วัด

- จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา (ระบบ)

- จํานวนบุคลากรของกรมได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน (ราย)

ความสอดคล้อง (รายโครงการ)
นโยบาย
รัฐบาล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ตุลาคม 2563
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