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บทน ำ  

 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนประเทศไทย สู่ Thailand 4.0 กระทรวงพาณิชย์              

ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวมาอย่าง

ต่อเนื่องโดยเน้นยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศเข้าสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าและภาคบริการ เสริมสร้าง                

ขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล 

กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการด าเนินภารกิจ ให้สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ (Strength from within) เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทย              
มุ่งสร้างผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับฐานรากและ SMEs ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถ              
น านวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ธุรกิจไทย ปรับปรุงกฎระเบียบ สร้างการ
แข่งขันที่เป็นธรรม รวมไปถึงสามารถเจาะตลาดใหม่และเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยไปยังเศรษฐกิจโลก (Connect to the World) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรง ตั้งแต่การบริการ 
จดทะเบียนธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ                   
เพ่ือจัดระเบียบให้เอ้ือประโยชน์ต่อตัวธุรกิจเอง ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นส่วนรวม จนถึงการจดทะเบียนให้ธุรกิจสิ้นสภาพ 
สะท้อนการเป็นองค์กร “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” โดยมีการด าเนินงาน ภายใต้บทบาทภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้ำนบริกำรจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นเดินหน้าและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจดทะเบียน               
นิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมถึงน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการเพ่ือให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็ว และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้อย่างฉับไว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงบริการภาครัฐด้านการลดขั้นตอนและรายละเอียดการให้บริการ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงบริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ตามรายงานการ                
จัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ 

การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ถือเป็นนวัตกรรมการจดทะเบียนนิติบุคคล              
ผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร รองรับทุกระบวนการของการจดทะเบียน และมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพ่ือให้ผู้
ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการยื่นจดทะเบียน ลดการใช้เอกสาร และระยะเวลาการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ สามารถจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy ซึ่งกรมเชื่อมั่นว่า ระบบดังกล่าวจะพลิกโฉมการให้บริการ
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จดทะเบียนธุรกิจของประเทศไทย โดยจะช่วยอ านวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทั้งประชาชนผู้ใช้บริการ 
การให้บริการของภาครัฐ และการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ 

2. ด้ำนส่งเสริมพัฒนำธุรกิจ 

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจของคนไทย ซึ่งต้อง
ผลักดันให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ (Enhancing Competitiveness)  เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับฐานราก และ  SMEs ที่เป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีมาตรฐานคุณภาพตาม
ระดับสากล เปลี่ยนจากผู้ประกอบการ SMEs ดั้งเดิม (Tradition SMEs) ไปสู่ผู้ประกอบการที่เน้นนวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจ
มากขึ้น (Smart Enterprise/Startup) ขยายกลุ่มธุรกิจบริการที่มูลค่าสูง (High Value Services) เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้มีความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ (New Business Model) มีมาตรฐานธุรกิจที่ระดับสากลยอมรับ และสร้าง
เครือข่ายธุรกิจให้เข้มแข็ง รวมถึงสามารถเจาะตลาดใหม่และเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยไปยังเศรษฐกิจโลก  (Connect to the 
world) และสุดท้ายที่ต้องให้ความส าคัญคือธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ที่ต้องให้ความรู้ในการสร้างโอกาสทาง
การตลาดให้มากขึน้ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน   

  ทั้งนี้ ได้ก าหนดธุรกิจเป้าหมายที่กรมให้การส่งเสริมพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เน้นการส่งเสริมธุรกิจในภาคบริการ 
โดยการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน (AFAS) 
ได้แก่ ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจบริการสุขภาพ (ดูแลผู้สูงอายุ สปา 
นวดเพ่ือสุขภาพ) ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ 
และส่งเสริมการรวมกลุ่ม Biz Club ของธุรกิจทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากการพัฒนาศักยภาพให้ภาคธุรกิจแล้ว การเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจภายใต้การส่งเสริมดังกล่าว จะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน (Supply Chain) อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจอย่างมหาศาล 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังมีพันธกิจหลักในการจดทะเบียนสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509  
ซึ่งนอกจากบทบาทด้านก ากับดูแลสมาคมการค้าให้ด าเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการด าเนินงาน
ของสมาคมการค้าแล้ว ยังให้ความส าคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมการค้ามียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน สามารถ
ขับเคลื่อนสมาคมการค้าให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมการค้าและภาค
ธุรกิจในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า มุ่งส่งเสริมสมาคมการค้าให้มีการบริหารจัดการที่ดี (The Best of Trade Association Development) โดยยกระดับสมาคม
การค้าตามเกณฑ์มาตรฐานสากล Balanced Scorecard (BSC) พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาสมาคมการค้าเป็น
รายสมาคมและสร้างเครือข่ายผู้บริหารสมาคมการค้า รวมทั้งสรุปแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  ตลอดจนขับเคลื่อนกิจกรรม
สมาคมการค้าดีเด่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารสมาคมการค้ามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและด าเนินกิจกรรมของสมาคมการค้า
อย่างต่อเนื่อง โดยน ากิจกรรมของสมาคมการค้าที่เป็นต้นแบบมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีประโยชน์ต่อสมาชิก และ
ผลักดันการเติบโตของธุรกิจ 
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นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลของรัฐบาลให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจ ใช้ e-Commerce เป็น
เครื่องมือทางการค้าที่ส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจลดตันทุน สร้างและขยายโอกาสในการจ าหน่ายสินค้า/
บริการ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มุ่งเน้นการขยาย
ช่องทางการค้าด้วย e-Commerce ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยใช้ช่องทางออนไลน์ หรือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
ช่องทางใหม่ในการขยายตลาดและเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการสร้างโอกาสและมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว โดยการสร้าง
และพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้ใช้ e-Commerce ท าธุรกิจ ทั้งรายใหม่ (Startup) และต่อยอดธุรกิจ (Advance) ยกระดับขีด
ความสามารถทางธุรกิจ e-Commerce ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงการรับรองระดับสากล (International Trustmark) เพ่ิมความ
น่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ โดยใช้ DBD Registered และ DBD Verified พร้อมทั้ง ส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการค้า
ออนไลน์ เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce อย่างครบวงจร จัดกิจกรรมมหกรรมลดราคา
สินค้าออนไลน์ (Thailand Online Mega Sale) และตลาดกลางผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ (www.thaicommercestore.com) 
พร้อมขยายช่องทางการค้าผ่าน Smart Phone “Thai Commerce Application” และเชื่อมโยงกับร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ของ
เอกชน เป็นต้น 

ประกอบกับในปีที่ผ่านมา กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมีผลบังคบใช้ ถือเป็นโอกาสและทางเลือกใหม่ในการ
เข้าถึงแหล่งทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว จึงได้เร่งสร้างความ
ตระหนักรู้ในกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เกิดการใช้ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวอย่างสูงสุด               
ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพ่ิมมากขึ้น อันจะส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

3. ด้ำนสร้ำงธรรมำภิบำลธุรกิจ 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ จ านวน                       

10 ฉบับ  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตได้
อย่างยั่งยืน โดยการก ากับดูแลธุรกิจไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความตระหนัก และมี
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและ
ส านักงานบัญชี ให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  เพ่ือรองรับการ
เคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียน ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติวิชาชีพบัญชีของอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Service) โดยการการพัฒนาสร้างนักบัญชีคุณภาพ
รุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ให้มีการจัดท าข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินเป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชี ท าให้ธุรกิจมีงบการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป  
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  การด าเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการท าธุรกิจ 
(Ease of Doing Business) ในระดับ Top Ten ของโลก รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
เพ่ือยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล ที่สร้างอนาคตใหก้ับระบบเศรษฐกิจและภาคสังคมอย่างแท้จริง 
 

 

 
นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มุ่งสร้างความสมดุลการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยเตรียมความพร้อมด้านการบริหารก าลังคนเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามนโยบายส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Employee Engagement) ด้วยการให้บุคลากรในทุกระดับ มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการ
องค์กรและก ากับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจอย่างเต็มความสามารถ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
สร้างภาวะผู้น า สร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ตลอดจนมุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพด้านบริการ
ภาครัฐที่ทันสมัย ภายใต้ค่านิยม  “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริกำร” รวมถึงสร้างปรัชญาองค์กร “Smart DBD”  
      
 
       
          Service Mind    จิตมุ่งบริการ  
                  modern   ก้าวล้ า น าสมัย 
          active    ปราดเปรียว ว่องไว 

        reliable   เชื่อถือ ไว้วางใจ 
        transparent           โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ   
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559 – 2564 ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น  
จึงจ าเป็นจะต้อง ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน
สังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคตพิจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ             
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                     
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต                 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ทั้งนี ้ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตร์  
ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยู่ใน

ห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะ
กระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากัดต่อการพัฒนา 
ที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้านแต่การแข่งขันใน 
โลกรุนแรงขึ้นมาก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติสังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง 
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 

กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิง
เศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความ
โปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว                
มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็น 
ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญขณะเดียวกันการพัฒนา
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้นเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 

ทั้งนี้ ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนการด าเนินงานใน ยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพา
ตนเองได้ และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น) ยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน (เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น และเป้าหมายที่ 8 ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น)  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย               
(เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ และเป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น)   

 
3. นโยบำยรัฐบำล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)  

จากค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย                 

ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน                     

ซึ่งรัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล 

และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ และความต้องการของประชาชนมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีส่วนเกี่ยวข้อง

และผลักดันการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 

นโยบำยที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ประเด็นนโยบายที่ 6.17  เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุน
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
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ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต
และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคม
ดิจิทัล รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจน
การใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ                     
เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

นโยบำยที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต              
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

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

4. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดท าขึ้น โดยให้ความส าคัญกับ

ความสอดคล้องและการถา่ยทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) 
นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทอ่ืนๆ มาเป็นกรอบการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเปน็แนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณโดยค านึงถึงหลักความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ด ีเพ่ือให้ประเทศม่ันคง ประชาชน มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตลอดจนการน าหลักการและแนวทางการ
จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอาย ุการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การส่งเสริม
การวิจัยและนวัตกรรม การสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวและบริการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า การปอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ เป็นต้น 
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ทั้งนี้  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไวท้ั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์            
และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ  โดยกรมพัฒนาธุรกิจค้ามีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับยุทธศาสตร์  ดังนี้  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง       
ยุทธศำสตร์ที่ 2     ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

 แผนงาน : การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บูรณาการ) 
 แผนงาน : การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการส่งเสริมและ 
                การลงทุนระหว่างประเทศ (บูรณาการ) 
 แผนงาน : การพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้าและ 
                การลงทุน (ยุทธศาสตร์) 
 แผนงาน : การด าเนินภารกิจพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 

      ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พ้ืนฐาน) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3     ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน  
  แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (บูรณาการ) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรน้ ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                        อย่ำงยั่งยืน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  แผนงาน : การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บูรณาการ) 
  แผนงาน : การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ (บูรณาการ)  

 

รำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ 
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 601.0498  ล้านบาท  ประกอบด้วย 

 งบบุคลากร  206.8208 ล้านบาท (34%) 
 งบด าเนินงาน   107.4608 ล้านบาท (18%) 
 งบลงทุน    81.7192 ล้านบาท (14%) 
 งบรายจ่ายอื่น  205.0490 ล้านบาท (34%) 
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สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายกระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร 

งบประมาณ ปี 61 
แผนงาน 

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน 

เป้าหมายการให ้
บริการกระทรวง 

เป้าหมายการให ้
บริการหน่วยงาน 

รายการ/ผลผลิต/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :        
การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 แผนงานพ้ืนฐาน 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  

 ศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางการค้าไทย
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้ธุรกิจ
ไทย 

 ผลผลิตธรุกิจไทย               
มีมาตรฐานคณุภาพ 
เข้มแข็ง แข่งขันได้ 
กิจกรรม : ส่งเสริม 
พัฒนาธุรกิจ 
กิจกรรม : บริการจด
ทะเบียนและข้อมูลธรุกิจ 
กิจกรรม : สร้างธรรมา        
ภิบาลธรุกิจ 
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

76.3283 

 แผนงานยุทธศาสตร ์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของ
ภาคการผลิต บริการ 
การค้าและการลงทุน 

 ศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางการค้าไทย
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้ธุรกิจ
ไทย 

 โครงการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบรหิารจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบรหิารจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

67.6759 

 แผนงานบูรณาการ 
ส่งเสรมิวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม 
 

 มูลค่าการคา้เพิ่มขึ้น  ผู้ประกอบการ SMEs 
กลุ่มเป้าหมายเติบโต
อย่างเข้มแข็งและได้รับ 
การยกระดับเพื่อเพิ่ม         
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 โครงการยกระดับ               
ผู้ประกอบการ SME                 
สู่ผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม  
(Smart Enterprise) 
กิจกรรม : สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้ธุรกิจ SME 
กิจกรรม : เพิ่มโอกาส
การค้าด้วย e-Commerce  
กิจกรรม : ยกระดับธุรกิจ 
แฟรนไชส์สู่สากล 
กิจกรรม : ส่งเสริม SMEs 
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

 
 
 

113.5212 
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ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร 

งบประมาณ ปี 61 
แผนงาน 

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน 

เป้าหมายการให ้
บริการกระทรวง 

เป้าหมายการให ้
บริการหน่วยงาน 

รายการ/ผลผลิต/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

  แผนงานบูรณาการ 
เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน
การค้าและการ
ลงทุนระหว่าง
ประเทศ 
 

 มูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้น 

 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย 

 โครงการศึกษาธุรกิจ
บัญชีท้าย พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ.2542 
กิจกรรม : ศึกษาธุรกิจ
บัญชีท้าย พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ.2542 
 

3.8600 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน                
ลดความเหลื่อมล ้า 
และสร้างการเติบโต
จากภายใน 

 แผนงานบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง  
 

 มูลค่าการคา้เพิ่มขึ้น  เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย 

 โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภายในประเทศ
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน 
กิจกรรม : ขยายช่องทาง
การตลาดสินค้าชุมชน 
กิจกรรม : สร้างมลูค่าเพิ่ม
ผลิตภณัฑ์และเครือข่าย
การตลาด 
 

85.3317 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
การปรบัสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 แผนงานบูรณาการ
อ านวยความสะดวก
ทางธุรกิจ  

 ศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางการค้าไทย
เพิ่มขึ้น 

 เพิ่มประสิทธิภาพการ
อ านวยความสะดวก           
ในการประกอบธุรกจิ 
 

 โครงการพัฒนาระบบ
อ านวยความสะดวก            
ทางธุรกิจ 
กิจกรรม : พัฒนาการ
อ านวยความสะดวก                 
ในการประกอบธุรกจิ 
 

42.0000 

รายการค่าด้าเนินการ
ภาครัฐ 

 แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 
  
 
 
 

 ศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางการค้าไทย
เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้ธุรกิจ
ไทย 

รายการบุคลากรภาครัฐ 211.3817 

รวมทั งสิ น 601.0498 
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5. ยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์ พ.ศ. 2559 – 2564  ซึ่งได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  
     โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   ยกระดับเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศเข้ำสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำและภำคบริกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2   เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจรำยย่อย 

กลยุทธ์  2.1 พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เป็น Smart SMEs 
2.2  สร้างผู้ประกอบรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม IDE (Innovation Driven  

                Entrepreneur) หรือ Startup 
2.3 สร้างผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ (SMEs Package)  
2.4 พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3   พัฒนำกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

 กลยุทธ์  3.1 พัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าสู่ e-Service 
            3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการค้าและบริการ 
            3.3 พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคและเอ้ืออ านวย 
                   ต่อการท าธุรกิจทุกระดับ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจกำรค้ำภำยในประเทศ 

กลยุทธ์  4.3 ส่งเสริมการเชื่อมตลาดโลกผ่านการค้าออนไลน์ (E-Commerce & M-Commerce) 
           4.7 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพ 
                  และแข่งขันได้จากท้องถิ่นสู่อาเซียนและตลาดโลก 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมำภิบำล 
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6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

  วิสัยทัศน์ (Vision)  (ปี 2560 – 2564) 
เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน 5 ปี และมุ่งมั่นพัฒนา SMEs ให้ขับเคลื่อน                   
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

 พันธกิจ (Misssions)  
1. บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปรง่ใส  
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ 

 เป้ำประสงค์ (Goal) ดังนี้  
1. บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

    2. ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

 ยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (Strategies) ปี 2559 – 2564  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำกำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม 

 1.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนให้ทันสมัย  
 1.2 พัฒนาคลังข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อถือได้ 
 1.3 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลของภำคธุรกิจ 
 2.1 สร้างแรงจูงใจ ให้น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคธุรกิจ 
 2.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติตามกฎหมายของภาคธุรกิจ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  สร้ำงสังคมผู้ประกอบกำรและควำมเข้มแข็ง SMEs 
           3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) 
           3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล (Enhance to International Standard) 
           3.3 สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล     
                 (Cluster and Networking) 

3.4  พัฒนากฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำศักยภำพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

 4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
                     4.2 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT 
                     4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นเลิศ  
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 ยุทธศำสตร์กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ พ.ศ. 2559 – 2564  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนงาน/โครงการ   
       มีสว่นเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้ 

 

 

 

 

ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

 

ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

 

ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์ พ.ศ. 2559 - 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป้ำประสงค์ : กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำมีควำมก้ำวหน้ำ ทันสมัย พร้อมรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเพิ่มประสิทธภิำพ 
                 กำรประกอบธุรกิจให้รวดเร็วย่ิงขึ้น 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 

3.1 พัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
       สู่ e-Service 
3.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      สนับสนุนการค้าและบริการ 
3.3 ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบยีบเพ่ือลดอุปสรรคและ 
      เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจทุกระดับ 

3.1 อันดับความยากงา่ยในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 
      มีล าดับดีข้ึน 
3.2 จ านวนระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าที่ได้รับการ 
      พัฒนาและเปิดให้บริการแล้ว 
3.3 ร้อยละความส าเร็จชองการจัดท า ปรับปรุงกฎหมาย ระเบยีบ  
      ข้อบังคับที่เก่ียวข้องทางการค้า 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณของกรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนให้ทันสมัย 1. บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจ 

    สู่ AEC  
30,000,000 

1.2 พัฒนาคลงัข้อมูลให้ทันสมยั และเชื่อถือได้ 2. พัฒนาและปรบัปรุงระบบรับงบการเงิน 
    ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์(DBD e-Filing) 

12,000,000 
 

1.3 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ  
    (Data Warehouse) 

24,750,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม 

เป้ำประสงค์ 

 

 บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
  ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
 

ข้อ 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครฐั 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครฐั กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
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ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

 

ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

 

ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจรำยย่อย 

เป้ำประสงค์ : ผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจรำยย่อยของไทยมีควำมเข้มแข็งแข่งขันได้ภำยในประเทศและตลำดโลก 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 
2.1 พัฒนาผูป้ระกอบการ SMEs ไทยให้เป็น Smart SMEs 
2.2  สร้างผู้ประกอบรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม IDE (Innovation  
       Driven Entrepreneur) หรือ Startup 
2.3 สร้างผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ (SMEs Package) 
2.4 พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ 

2.1 จ านวนผู้ประกอบการที่ใชป้ระโยชน์จากนวัตกรรม 
       ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการเพิ่มขีด 
       ความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการคา้ 
2.2 จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้พัฒนาให้มีขีดความ 
      สามารถในการแข่งขัน 
2.3 จ านวนการจดทะเบียนผูป้ระกอบการ SMEs รายใหม่ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณของกรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
2.1 สร้างแรงจูงใจ ให้น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคธุรกิจ 
 

4. สร้างและยกระดบัธุรกิจ SMEs ให้มี 
    ธรรมาภิบาล   
 
  

12,830,000 
 
 2.2 พฒันาศักยภาพการบริหารจดัการเพื่อจัดระเบยีบการปฏิบตั ิ

      ตามกฎหมายของภาคธุรกิจ 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลของภำคธุรกิจ 

ข้อ 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน 
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ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

 
 

ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
 

 

ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจรำยย่อย 
เป้ำประสงค์ : ผูป้ระกอบกำร SMEs และวิสำหกิจรำยย่อยของไทยมีควำมเข้มแข็งแข่งขันได้ภำยในประเทศและตลำดโลก 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 
2.1 พัฒนาผูป้ระกอบการ SMEs ไทยให้เป็น Smart SMEs 
2.2  สร้างผูป้ระกอบรายใหม ่โดยเฉพาะกลุ่ม IDE (Innovation  
       Driven Entrepreneur) หรือ Startup 
2.3 สร้างผูป้ระกอบการ SMEs แบบบูรณาการ (SMEs Package) 
2.4 พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ 

2.1 จ านวนผู้ประกอบการที่ใชป้ระโยชน์จากนวัตกรรม 
       ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการเพิ่มขีด 
       ความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการคา้ 
2.2 จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้พัฒนาให้มีขีดความ 
      สามารถในการแข่งขัน 
2.3 จ านวนการจดทะเบียนผูป้ระกอบการ SMEs รายใหม่ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณของกรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) 5. หลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่เพื่อ             
     SMEs ไทย ก้าวไกล เข้มแข็งและยั่งยืน 
6. ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) 

3,860,000 
 

16,500,000 

3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล  
      (Enhance to International Standard) 

7. เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย 
8. ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก  
9. พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง 
10. พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
11. เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce 

10,831,200 
25,403,600 
10,500,000 
25,500,000 
8,956,400 

3.3  สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่ 
       อุปทานและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล  

โครงการที่ 6 – 11 
 

 
 

3.4 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอ้ือต่อการ 
      ประกอบธุรกิจ 

12. ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบ 
     ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542  

3,860,000 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงสังคมผู้ประกอบกำรและควำมเข้มแข็ง SMEs 

 ข้อ 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน 
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ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

 

ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

 

ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจกำรค้ำภำยในประเทศ 
เป้ำประสงค์ :  4.1 มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของท้องถิ่น ภูมิภำค และประเทศขยำยตัวเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 
4.1 ส่งเสริมการเชื่อมตลาดโลกผ่านการค้าออนไลน์  
      (E-Commerce & E-Commerce)  
4.2 พัฒนาวสิาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ  
      SMEs ให้มีศักยภาพและแข่งขันได้จากท้องถิน่สู่ 
      อาเซียนและตลาดโลก 
4.3 ส่งเสริม Local Economy 

4.1 จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพ สามารถน าสินค้าไทย 
       เข้าสู่ตลาดผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ 
 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณของกรมพัฒนำธรุกิจกำรค้ำ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 

3.3  สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่าย  
       โซ่อุปทานและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล  
       (Cluster and Networking) 

13. พัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาด      
      ผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทยสูส่ากล 
14. พัฒนาค้าปลีกชุมชน 
15. พัฒนาสนิค้าชุมชน Offine 2 Online (B2C) 
16. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ  
      MOC Biz Club 

16,514,500 
 

18,400,000 
35,000,000 
15,417,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อ 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
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ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

 

ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

 

ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมำภิบำล 
เป้ำประสงค์ :  5.1 องค์กรและบุคลำกรมีขีดควำมสมรรถนะสูงและมีธรรมำภิบำลพร้อมเข้ำสู่กำรเป็นภำครัฐของประชำชน 
                        เพื่อประชำชน 
                  5.2 ระบบบริหำรและกระบวนกำรจัดกำรต่อกรณีกำรทุจริตคอรัปชั่น มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 
4.1 สร้างพลังการเปน็ข้าราชการที่ด ี
4.2 ส่งเสริมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
      ประพฤติมิชอบ 
4.3 ปรับโครงสร้างองค์กร 

4.1 จ านวนหน่วยงานที่มีระดบัคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
      ของหน่วยงานอยู่ในเกณฑส์ูง 
4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในคุณภาพการให้บริการและ 
      การด าเนินงานของกระทรวงพาณชิย์ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ (บำท) 

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับ 
      การปฏิบัติงาน  

17. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
      ในการปฏิบัติงาน  

3,674,000 

4.2 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT 18. พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล   
      การบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

2,000,000 

4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น 
      องค์กรชั้นเลิศ  

19. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เร่ือง "ข้าราชการ    
      แบบไหน ในใจประชาชน" 
20. การบริหารจัดการความรู้  
      (Knowledge Management) 

951,000 
 
- 

 21. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
      (PMQA) 

- 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

 ข้อ 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครฐั กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
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ภำคผนวก 
แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี

 - อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ  - สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งทุนเพิม่ขึ้น                - ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่า

  เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉ.12   บริการขยายตัว ไม่ต่่ากวา่ร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อป ีตามล่าดับ    ร้อยละ 50 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉ.12

ยทุธศาสตร์
จัดสรร ปี61

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
    (2.13) การเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัด้านการค้า

    และการส่งเสริมและการลงทุนระหว่างประเทศ

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (2.16) การด่าเนินภารกจิพืน้ฐานเพือ่
สนับสนุนยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

แผนบูรณาการ/
แผนงานพ้ืนฐาน



แผนงานบูรณาการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (ม.45)



แผนงานพ้ืนฐานรด์้านการสรา้ง
ความสามารถในการแขง่ขนัของ

ประเทศ (ม.17)(ม
-

-

เป้าหมายกระทรวง มลูค่าการส่งออกเพ่ิมขึน้

ตัวชีว้ัดกระทรวง

 - อตัราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าไม่ต่่ากว่า 
   ร้อยละ 2 (สค.)
 - มูลค่าส่งออกธุรกจิบริการเป้าหมายเพิม่ขึ้นไม่ต่่ากว่าร้อยละ....(สค.)
 - ร้อยละความส่าเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.....(จร.)

 

เป้าหมายกรม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

ตัวชีว้ัดกรม

 - ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณาก่าหนดประเภทธุรกจิ
   ที่กฎหมายก่ากบัส่าหรับการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าวใน
   ประเทศไทยให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกบัสภาวการณ์
   การค้าการลงทุน 1 เร่ือง
 - ขอ้มูลเชิงลึกของธุรกจิตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกจิ
   ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เกี่ยวกบัศักยภาพและขดีความ 
   สามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการไทย 20 รายการธุรกจิ

  - จ่านวนผู้ประกอบธุรกจิได้รับการ
    พัฒนาศักยภาพในการด่าเนินธุรกจิ
    ไม่น้อยกว่า 12,800 ราย 
    (ป ี60 = 11,900 ราย)  
 - จ่านวนรายงานผลการใหค่้าปรึกษา
   แนะน่า และผลการตรวจสอบประเมิน
   ความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภยั
   ของระบบ ICT 2 เร่ือง

โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต ปี 61

โครงการศึกษาธรุกิจบัญชที้าย พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2542 (ได้รบั 3.8600 ล้านบาท) : งบรายจ่ายอ่ืน

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ 
เข้มแข็ง แข่งขันได ้

 (ไดร้ับ 76.3283 ล้านบาท)

โครงการยอ่ย ปึ  61  - ยกระดับธุรกจิแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก  - ศึกษาธุรกจิบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว  - ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เร่ือง "ขา้ราชการ แผนงานยทุธศาสตร์ แผนงานพ้ืนฐาน

   (25.4036 ลบ.)    พ.ศ.2542 (3.86 ลบ.)  - พัฒนาสินค้าชุมชน Offine 2    แบบไหน ในใจประชาชน" (0.951 ลบ.)  - จา้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   Online (B2C) (35 ลบ.)    และการส่ือสารกรม (1.3851 ลบ.)

 - สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกจิ

 - พัฒนาศักยภาพธุรกจิบริการที่มี    MOC Biz Club (15.4172 ลบ.)    บญัชีด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์ (2 ลบ.)

 - ค่าบ่ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

 - พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เขม้แขง็  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    (33.4259 ลบ.)

   และยั่งยนื (25.5 ลบ.)

  - เพิม่โอกาสการค้าด้วย 

   e-Commerce  (8.9564 ลบ.)  - งบบคุลากร                               206.8208     (34%)
 - งบด่าเนินงาน                            107.4608     (18%)  - งบบคุลากร (เงินเดือนและค่าจ้างประจ่า,พนง.ราชการ) (206.8208 ลบ.)

 - งบลงทุน                                    81.7192     (14%)  - งบด่าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง สมทบประกันสังคม) 

10/08/2560 (ได้รับจดัสรร ป ี61)  - งบรายจ่ายอื่น                            205.0490     (34%)

   และยั่งยนื  (3 ลบ.)

   (4.5609 ลบ.)

   ต่างประเทศชั่วคราว (1.7140 ลบ.)

 - หลักประกนัทางธุรกจิ ทางเลือกใหม่ ได้รบัจัดสรรเบือ้งต้น ปี 61 = 601.0498 ล้านบาท แผนงานบุคลากรภาครฐั (ม.5)
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั  (ได้รบั 211.3817 ล้านบาท)   เพือ่ SMEs ไทย กา้วไกล เขม้แขง็

 - สร้างและยกระดับธุรกจิ SMEs

 - พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการ

-

 - ขบัเคล่ือนนักธุรกจิด้วยนวัตกรรม (IDE)  - พัฒนาศักยภาพและยกระดับ  - พัฒนาค้าปลีกชุมชน (18.4 ลบ.)   - พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอเิล็กทรอนิกส์ 

    มูลค่าสูง (10.5 ลบ.)    ให้มีธรรมาภิบาล (11.1160 ลบ.)

   (16.5 ลบ.)    การตลาดผลิตภณัฑ์ฐานราก     (DBD e-Filing) (12 ลบ.)  - ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกจิ 

 - เพิม่ศักยภาพธุรกจิให้บริการ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการประกอบ
ธรุกิจเพ่ือการส่งเสรมิ SME (Ecosystem)

   OTOP ไทยสู่สากล (16.5145 ลบ.)  - บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกจิสู่ AEC (30 ลบ.)    (Data Warehouse) (24.75 ลบ.)

   โลจิสติกส์ไทย (10.8312 ลบ.)

โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่ผู้ประกอบการทีข่บัเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Smart Enterprise) (ได้รบั 113.5212 ล้านบาท) : งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ อยา่งมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยนื 
(ได้รบั 85.3317 ล้านบาท) : งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
(ได้รบั 0.9510 ล้านบาท) : งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการพัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางธรุกิจ 
(ได้รบั 42.0000 ล้านบาท) : งบลงทุน

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 (ไดร้ับ 67.6759 ล้านบาท)

แนวทาง
แผนบูรณาการ

ส่งเสริมให้ SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มี
ศักยภาพมากขึ้นและช่วยเหลือให้ความ SME
 ที่ประสบปญัหาทางธุรกิจ (Turn Around)

ส่งเสรมิให้ SME ทีม่ีศักยภาพให้มีความ 
สามารถในการแขง่ขนัได้มากขึน้ (Strong)

เสรมิสรา้งสภาพแวดล้อมเพ่ือยกระดับสินค้า
และธรุกิจบรกิารเป้าหมาย

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้เป็นทีต่้องการของตลาด

ส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
พัฒนาการบริการให้เข้าสู่ระบบดิจทิัลในการประกอบธุรกิจ

(Digital service for Doing Business)
-

ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายเติบโตอยา่งเข้มแข็ง 
และได้รับการยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายเติบโตอยา่งเข้มแข็ง 
และได้รับการยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต เพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย

 - จ่านวนผู้ประกอบธุรกจิ SMEs ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ
   ธุรกจิเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 18,610 ราย (ป ี60 = 13,975 ราย) 
 - จ่านวนผู้ประกอบธุรกจิที่ขบัเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Startup/IDE) 1,390 ราย 
 - SMEs และผู้ประกอบธุรกจิที่ขบัเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Startup/IDE) ที่ได้รับการ
   พัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิได้ไม่น้อยกว่า 1,445 ล้านบาท
 - การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกจิ (นิติบุคคล) เพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 60,000 ราย/ปี

 - จ่านวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิม่
   และมีช่องทางการตลาดเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า 6,800 ราย 
   (ปี 60 = 7,250 ราย) 
 - ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิได้ไม่
   น้อยกว่า 1,405 ล้านบาท (ปี 60 = 2,000 ล้านบาท)

 - ร้อยละของความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
   หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ
   จากกรม (ร้อยละ 85)

  - อนัดับความง่ายในการประกอบธุรกจิด้านการเร่ิมต้นธุรกจิดีขึ้น
    ไม่น้อยกว่า 2 อนัดับ
  - มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพือ่อ่านวย
    ความสะดวกทางธุรกจิ จ่านวน 2 ระบบ

 - จ่านวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
   และการส่ือสารที่ได้รับการพัฒนา 
   2 ระบบ

มลูค่าการค้าเพ่ิมขึน้ มลูค่าการค้าเพ่ิมขึน้ องค์กรมปีระสิทธิภาพและโปรง่ใส ศักยภาพดา้นการแขง่ขนัทางการค้าไทยเพ่ิมขึน้ ศักยภาพดา้นการแขง่ขนัทางการค้าไทยเพ่ิมขึน้

 - SMEs ที่ได้รับการพัฒนาสร้างรายได้เพิม่ขึ้น 2,850 ล้านบาท (พค.)
 - มูลค่าสินค้าที่ได้รับการส่งเสริม 60 ล้านบาท (สถาบันนวัตกรรมฯ) 
 - ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ให้สินค้าและมี
   เครือขา่ยการค้าการลงทุน.....ราย (ทป./สนค.)

 - มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม
   เพิม่ขึ้น ร้อยละ 11 (488 ล้านบาท) (คน.)
 - รายได้ของชุมชน/ตลาดชุมชนเพิม่ขึ้นร้อยละ.... (....ล้านบาท)
   (คน./สป./ศ.ศ.ป.)

 - คะแนนเฉล่ียการประเมินคุณธรรมและ
   ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 
   ร้อยละ 85 (สป./คน./พค./ทป./คต./สค./สนค.)

 - สินค้าและบริการเปา้หมายมีราคาสอดคล้องกบัต้นทุน 
   ร้อยละ 97.25 (คน.)
 - อนัดับความง่ายในการประกอบธุรกจิในด้านการเร่ิมต้นธุรกจิดีขึ้น 
   2 อนัดับ (พค.) (DB2017 : อนัดับ 78 / DB2018 : อนัดับ 76)  
 - การรับจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปญัญาเพิม่ขึ้น ร้อยละ 15 (ทป.)

 - สินค้าและบริการเปา้หมายมีราคาสอดคล้องกบัต้นทุน ร้อยละ 97 (คน.)
 - อนัดับความง่ายในการประกอบธุรกจิในด้านการเร่ิมต้นธุรกจิดีขึ้น 
   2 อนัดับ (พค.) (DB2017 : อนัดับ 78 / DB2018 : อนัดับ 76)  
 - การรับจดทะเบยีนทรัพย์สินทางปญัญาเพิม่ขึ้น ร้อยละ 16 (ทป.)
 - ผู้ประกอบการสามารถน่าข้อมูลและความรู้ไปใช้ประโยชน์เพิม่ขึ้น 
   2,900 ราย (สนค./สวอ.)

-

ตัวชีว้ัดเป้าหมาย
แผนบูรณาการ

         SME ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิได้
ไม่น้อยกว่า 90,000 ล้านบาท

อตัราการขยายตัวของรายได้ภาคบริการเปา้หมาย ร้อยละ 4 (ธุรกจิซอฟท์แวร์
 ธุรกจิส่ิงพิมพ์และบรรจภุณัฑ์ธุรกจิโฆษณา ธุรกจิบนัเทิง ธุรกจิสุขภาพและ
ความงาม ธุรกจิบริหารจดัการโรงแรม ธุรกกิอ่สร้างและเกี่ยวเนื่อง ธุรกจิ 

Digital Content  ธุรกจิ Creative and Culture

รายได้จากการจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิม่ขึ้น
เฉล่ียร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา

ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index 

: CPI) สูงกว่าร้อยละ 44 ใน ปี 2561

 อนัดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกจิ 
(Ease of Doing Business : EoDB)  ไม่ต่่ากว่าอนัดับที่ 35 
หรือคะแนน DTF ไม่น้อยกว่า 75 ในรายงาน EoDB 2019

-

เป้าหมาย
แผนบูรณาการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มได้รับ
การยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ
และสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าและบริการ

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึน้

สังคมไทยมีภาพลักษณก์ารป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตดีขึน้

พัฒนาระบบการให้บริการงานภาครัฐ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการในภาคธุรกิจและภาคเอกชน

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   (2.2) การส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4. ด้านการแกไ้ขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล่้า และสร้างการ
เติบโตจากภายใน (4.1) การพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและชุมชนเขม้แขง็

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ (6.1) การป้องกนั ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
   (6.3) การอ่านวยความสะดวกทางธรุกิจ

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (2..12) การพฒันาประสิทธิภาพและ
มูลค่าเพิม่ของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน



แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ม.37)

  
แผนงานบูรณาการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (ม.48)



แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ม.55)



แผนงานบูรณาการ
อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ (ม.57)



แผนงานยทุธศาสตรพั์ฒนาประสิทธภิาพ
และมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บรกิาร 

การค้าและการลงทุน (ม.17)

เปา้หมายที่ 8 ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิสูงขึ้น

ตัวชีว้ัด
เป้าหมาย แผนฯ 12

 - สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  - อนัดับความยากง่ายในการประกอบธุรกจิ จัดทท่าโดยธนาคาร  - อนัดับความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิชองประเทศโดย IMD

 - ดัชนีชุมชนเขม้แขง็เพิม่ขึ้นในทุกภาค   - มูลค่าสินค้าชุมชนเพิม่ขึ้น       
       

   โลกอยู่ในอนัดับสองของอาเซียน เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉ .12   เล่ือนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ชองประเทศแรกที่ได้รับการจัดอนัดับทั้งหมด

เป้าหมายแผนฯ 12

เปา้หมายที่ 5 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิม่มากขึ้น

เปา้หมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งใหเ้ศรษฐกิจรายสาขา เป้าหมายที่ 3 เพิม่ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกจิฐานรากให้มีความ
เขม้แขง็เพือ่ให้ชุมชนพึง่พาตนเองได้ และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์
ทางเศรษฐกจิมากขึ้น

เปา้หมายที่ 3 เพิม่คะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุตจริตใหสู้งขึ้น

เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ 
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกจิของประเทศ

แผนผังความเชือ่มโยงยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 เป้าหมายแผนบูรณาการ แนวทางแผนบูรณาการ และแผนงานพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ไดร้บัจัดสรร 601.0498 ล้านบาท)

2. ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 6. ดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 2. ดา้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

แผนฯ 12 ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัไดอ้ย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งความเปน็ธรรม

ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม
ยุทธศาสตรท์ี ่6 การบรหิารจัดการในภาครฐั การปอ้งกันการทจุรติ 

ประพฤตมิชิอบ และธรรมาภบิาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรท์ี ่3 การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจ

และแขง่ขนัไดอ้ย่างยั่งยืน



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สิงหาคม 2560 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

(ล้านบาท)

งบบุคลากร 206.8208

งบด าเนินงาน 107.4608

งบลงทุน 81.7192

งบรายจ่ายอ่ืน 205.0490

รวมงบประมาณ 601.0498
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME สูผู้่ประกอบการทีข่ับเคลือ่นด้วยนวัตกรรม 113.5212

1. ขับเคล่ือนนักธรุกิจด้วยนวตักรรม (IDE) พธ. งบรายจ่ายอืน่ 16.5000 เชิงปริมาณ :            
 - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธรุกิจสู่การเป็น Smart Enterprises รวม 1,390 ราย                                        
เชิงคุณภาพ :                                                                                                                           
 - ผู้ประกอบธรุกิจสามารถเป็นนักธรุกิจมืออาชีพจ านวนไม่น้อยกวา่ 60 ราย
 - ผู้ประกอบธรุกิจสามารถเป็นนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ จ านวนไม่น้อยกวา่ 20 ราย
 - ผู้ประกอบธรุกิจสามารถเป็น The Best Practice สู่สากล จ านวนไม่น้อยกวา่ 10 ราย
 - สมาคมการค้าได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทีดี่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 78 สมาคม 

2. พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยัง่ยนื สธ. งบรายจ่ายอืน่ 25.5000 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             
 - ธรุกิจเป้าหมาย ได้รับความรู้การบริหารจัดการธรุกิจ ได้ร่วมกิจกรรมเชือ่มโยงเครือข่ายเพือ่สร้างระบบกระจายสินค้า
   ระหวา่งกัน จ านวน 5,120 ราย                                                                
เชิงคุณภาพ :                                                                                                                            
 - ธรุกิจค้าส่งค้าปลีกได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 20 กิจการ
 - ร้านค้าปลีกมีการใช้เทคโนโลยซีอฟต์แวร์ ในการบริหารธรุกิจได้จริง จ านวน 100 ร้านค้า

(Smart Enterprise)

สรุปแผนงาน/โครงการส าคัญ ปีงบประมาณ 2561 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 แผนงาน/โครงการ
กอง

ส านัก
ศูนย์

ประเภทรายจ่าย ค่าเป้าหมาย
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งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

(ล้านบาท)
 แผนงาน/โครงการ

กอง
ส านัก
ศูนย์

ประเภทรายจ่าย ค่าเป้าหมาย

3. เพิม่ศักยภาพธรุกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย สธ. งบรายจ่ายอืน่ 10.8312 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             
 - ธรุกิจให้บริการโลจิสติกส์และธรุกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกับการให้บริการโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนา จ านวน 730 ราย             
เชิงคุณภาพ : 
 - ธรุกิจให้บริการโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล จ านวน 105 ราย

4. พัฒนาศักยภาพธรุกิจบริการทีม่ีมูลค่าสูง สธ. งบรายจ่ายอืน่ 10.5000 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             
 - ธรุกิจบริการเป้าหมาย จ านวนไม่น้อยกวา่ 630 ราย มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการปรับสร้างมาตรฐานคุณภาพ
   การบริหารจัดการภายในองค์กร
เชิงคุณภาพ :                                                                                                                            
 - ธรุกิจบริการเป้าหมาย ทีม่ีศักยภาพความพร้อม สามารถสร้างระบบการบริหารจัดการมาตรฐานคุณภาพพืน้ฐานได้
   ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 85

5. ยกระดับธรุกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก สธ. งบรายจ่ายอืน่ 25.4036 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             
 - ผู้ประกอบธรุกิจแฟรนไชส์ได้รับการพัฒนา จ านวน 1,100 ราย
เชิงคุณภาพ :                                                                                                                            
 - ธรุกิจแฟรนไชส์ผ่านการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และน าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพไปใช้เป็นเคร่ืองมือ
   ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพ ไม่น้อยกวา่ 73 ราย

6. เพิม่โอกาสการค้าด้วย e-Commerce พอ. งบรายจ่ายอืน่ 8.9564 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             
 - ผู้ประกอบธรุกิจได้รับการส่งเสริมความรู้ e-Commerce จ านวน 1,100 ราย
 - ผู้ประกอบธรุกิจทีไ่ด้รับการเสริมสร้างโอกาสกระตุ้นการค้าออนไลน์ จ านวน 1,100 ราย
เชิงคุณภาพ :                                                                                                                            
 - เวบ็ไซต์ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการทีดี่และเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธรุกิจ จ านวน 80 เวบ็ไซต์
 - เวบ็ไซต์มีคุณสมบัติผ่านการประเมินประกวด Best e-Commerce Website Award จ านวน 50 เวบ็ไซต์

2



งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

(ล้านบาท)
 แผนงาน/โครงการ

กอง
ส านัก
ศูนย์

ประเภทรายจ่าย ค่าเป้าหมาย

7. สร้างและยกระดับธรุกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล กธ.
ธธ.

งบรายจ่ายอืน่ 12.8300 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             
 - ผู้ประกอบธรุกิจและผู้ทีเ่กีย่วข้องกับการประกอบธรุกิจได้รับความรู้ความเข้าใจในสาระส าคัญของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับ
   การประกอบธรุกิจ และน าไปปฏิบัติได้อยา่งถูกต้อง จ านวนไม่น้อยกวา่ 1,500 ราย
 - ธรุกิจได้รับความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลในการด าเนินธรุกิจ จ านวนไม่น้อยกวา่ 130 ราย
 - ผู้ประกอบธรุกิจส านักงานบัญชี บุคลากรในส านักงานบัญชี และผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี ได้รับองค์ความรู้เกีย่วกับข้อก าหนด
   ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพส านักงานบัญชี การบริหารจัดการองค์กรทีดี่ตามหลักธรรมาภิบาลและเร่ืองอืน่ๆทีจ่ าเป็น 
   จ านวนไม่น้อยกวา่ 1,000 ราย
 - ส านักงานบัญชีคุณภาพและบุคลากรในส านักงานบัญชีได้รับองค์ความรู้ทีจ่ าเป็น เพือ่เพิม่ศักยภาพ จ านวนไม่น้อยกวา่ 60 คน
   และจัดกิจกรรมเชือ่มโยงเครือข่ายส านักงานบัญชีคุณภาพ จ านวนไม่น้อยกวา่ 100 ราย
 - นิสิต/นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ในสถาบันการศึกษาทีเ่ข้าร่วมอบรมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพ
   รุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) จ านวนไม่น้อยกวา่ 2,200 ราย
 - ส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) จ านวนไม่น้อยกวา่ 1,000 ราย
 - ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีได้รับองค์ความรู้ด้านวชิาชีพบัญชี และเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่วกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ
   ความรู้เฉพาะด้านทีจ่ าเป็นในการประกอบวชิาชีพ จ านวนไม่น้อยกวา่ 2,100 ราย
เชิงคุณภาพ :                                                                                                                            
 - ส านักงานบัญชีผ่านการตรวจประเมินเป็นส านักงานบัญชีคุณภาพตามข้อก าหนดการรับรองคุณภาพส านักงานบัญชี 25 ราย 
   และส านักงานบัญชีคุณภาพผ่านการตรวจประเมินเพือ่ติดตามคุณภาพ หรือผ่านการตรวจประเมินเพือ่ต่ออายหุนังสือรับรอง
   คุณภาพของส านักงานบัญชีคุณภาพ (รายเดิม)  จ านวนไม่น้อยกวา่ 50 ราย
 - นิสิต/นักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสอบผ่านการประเมินผล โดยได้คะแนน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 จ านวน 1,980 ราย

(เป็น คชจ. 
เดินทาง ตปท. 
1.7140 ลบ.) 
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8. หลักประกันทางธรุกิจ ทางเลือกใหม่เพือ่ SMEs ไทย
ก้าวไกล เข้มแข็งและยัง่ยนื

ทป. งบรายจ่ายอืน่ 3.0000 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาความรู้เร่ืองกฎหมายหลักประกันทางธรุกิจ : ทางเลือก SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ได้แก่ 
   กลุ่มผู้ให้หลักประกัน (ผู้ประกอบธรุกิจ) กลุ่มผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงินและผู้รับหลักประกันกลุ่มใหม่) 
   และกลุ่มผู้บังคับหลักประกัน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทนายความ รวมถึงบุคคลทีท่ าหน้าทีเ่กีย่วกับผู้บังคับหลักประกัน
   ทีไ่ด้ขึน้ทะเบียนกับหน่วยงาน เช่น ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ทีป่รึกษาทางการเงิน ผู้บริหารแผนฟืน้ฟูกิจการ เป็นต้น ) 
   จ านวน 1,230 ราย
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน ได้แก่ ผู้ทีม่ีคุณสมบัติเป็นผู้บังคับหลักประกันตามที่
   กฎหมายก าหนด จ านวน 750 ราย
 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ผู้บังคับหลักประกัน ได้แก่ ผู้ทีไ่ด้รับการขึน้ทะเบียนเป็นผู้บังคับหลักประกันแล้ว 
   จ านวน 300 ราย      
เชิงคุณภาพ :                                                                                                                            
 - ผู้ประกอบธรุกิจ สถาบันการเงิน และผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธรุกิจ มีความรู้ความเข้าใจถึง
   ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนีย้งัมีความรู้ความเข้าใจและสิทธแิละหน้าทีต่ามบทบัญญัติของกฎหมาย 
   รวมถึงการบังคับหลักประกัน
 - ผู้บังคับหลักประกันมีความรู้ความเชีย่วชาญตามทีก่ฎหมายก าหนด สามารถปฏิบัติหน้าทีผู้่บังคับหลักประกันได้อยา่งมี
   ประสิทธภิาพ เป็นธรรม และรวดเร็ว

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

โครงการขับเคลือ่นเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างมัน่คง มัง่ค่ัง และยัง่ยืน 85.3317
9. พัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์

ฐานราก OTOP ไทยสู่สากล
สช. งบรายจ่ายอืน่ 16.5145 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             

 - ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดรายกลุ่มผลิตภัณฑ์ จ านวน 300 ราย
 - ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนารูปแบบการน าเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์ จ านวน 300 ราย
เชิงคุณภาพ :     
 - สร้าง Smart OTOP Trader จ านวนไม่น้อยกวา่ 300 ราย 
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10. พัฒนาค้าปลีกชุมชน สธ. งบรายจ่ายอืน่ 18.4000 เชิงปริมาณ :                                                                                                                            
 - ร้านค้าปลีกในชุมชนมีการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความทันสมัย จ านวนไม่น้อยกวา่ 500 ร้านค้า

11. พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) พอ. งบรายจ่ายอืน่ 35.0000 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             
 - ผู้ประกอบธรุกิจทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ จ านวน 1,500 ราย  
เชิงคุณภาพ :     
 - เวบ็ไซต์มีการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และการพัฒนาผู้ประกอบการ จ านวน 1,500 เวบ็ไซต์

12. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธรุกิจ MOC Biz Club ธภ. งบรายจ่ายอืน่ 15.4172 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             
 - สมาชิกเครือข่ายธรุกิจ MOC Biz Club ได้รับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธรุกิจ จ านวนไม่น้อยกวา่ 4,550 ราย               
เชิงคุณภาพ :                                                                                                                            
 - สมาชิกเครือข่ายธรุกิจ MOC Biz Club มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการประกอบธรุกิจจากการเข้าอบรม สัมมนาเพิม่ขึน้ 70%

แผนงานบูรณาการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ

โครงการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 42.0000
13. พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ขธ. งบลงทุน 12.0000 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             

 - รองรับการยืน่งบการเงินของนิติบุคคลทัว่ประเทศทีต้่องส่งงบการเงินตามกฎหมายกวา่ 600,000 ราย
เชิงคุณภาพ :                                                                                                                            
 - ระบบสามารถรองรับการส่งงบการเงินของนิติบุคคลทุกประเภท ห้างหุน้ส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด
   นิติบุคคลต่างประเทศและกิจการร่วมค้า เป็นต้นและสามารถให้บริการเผยแพร่ข้อมูลรายงานทางการเงินได้อยา่งถูกต้อง
   และรวดเร็ว

14. บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธรุกิจสู่ AEC ทก. งบลงทุน 30.0000 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             
 - มีระบบงานด้านทะเบียนรองรับการให้บริการแบบ 2 ภาษา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)             
 - ประชาชนสามารถใช้ระบบงานทะเบียนธรุกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Smart Phone ได้  
 - มีหน่วยงานทีเ่ชือ่มโยงระบบงานทะเบียนธรุกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ขึน้
เชิงคุณภาพ :                                                                                                                            
 - กรมมีระบบมีความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและเป็นไปตามมาตรฐาน  ISO 27001
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โครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 3.8600
15. ศึกษาธรุกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคน

ต่างด้าว พ.ศ. 2542
บต. งบรายจ่ายอืน่ 3.8600 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             

 - ข้อมูลเชิงลึกของธรุกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เกีย่วกับศักยภาพและ
   ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย จ านวน 20 รายการธรุกิจ
เชิงคุณภาพ :                                                                                                                            
 - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณาก าหนดประเภทธรุกิจทีก่ฎหมายก ากับส าหรับการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว
   ในประเทศไทยให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์ค้าการลงทุน

แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 0.9510
16. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่เร่ือง “ข้าราชการแบบไหน 

ในใจประชาชน”
สลก. งบรายจ่ายอืน่ 0.9510 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             

 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 ราย จากทุกภาคส่วน

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิม
ของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน

67.6759
17. ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธรุกิจ (Data Warehouse) ขธ. งบลงทุน 24.7500 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             

 - มีระบบคลังข้อมูลธรุกิจ 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ : 
 - ระบบคลังข้อมูลธรุกิจสามารถรองรับการค้นหาข้อมูลของนิติบุคคลทัว่ประเทศ พร้อมทัง้น าเสนอบทวเิคราะห์ข้อมูลธรุกิจ 
   เผยแพร่ให้นิติบุคคลน าไปใช้ประโยชน์

18. พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

กธ. งบลงทุน 2.0000 เชิงปริมาณ :                                                                                                                             
 - ผู้ประกอบธรุกิจ ผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี และผู้ทีส่นใจทัว่ไป เข้าถึงระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) 
   จ านวนไม่น้อยกวา่ 50,000 คร้ัง/ต่อปี

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ

แผนงานบูรณาการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
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แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
76.3283

19. จ้างทีป่รึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ทส. งบรายจ่ายอืน่ 1.3851 เชิงปริมาณ : 
 - รายงานผลการด าเนินงานการให้ค าปรึกษาแนะน า 1 เล่ม
 - รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านความมัน่คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   1 เล่ม
เชิงคุณภาพ : 
 - ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมพัฒนาธรุกิจการค้ามีความมัน่คงปลอดภัย

211.3817
20. งบบุคลากร 

(เงินเดือนและค่าจ้างประจ า,พนักงานราชการ)
- งบบุคลากร 206.8208 -

21. งบด าเนินงาน 
(ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ค่ารถประจ าต าแหน่ง 
สมทบประกันสังคม)

- งบด าเนินงาน 4.5609 -

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ขับเคลือ่นนักธุรกิจด้วยนวตักรรม (IDE) วงเงิน บาท
กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : 

(เชิงคุณภาพ) : 

  78 สมาคม  

ผู้รับผิดชอบ

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

ขับเคลือ่นนักธุรกิจด้วยนวตักรรม (IDE) 16,500,000  1,390
(78 สมาคม)

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเปน็ Smart Enterprise 
   1.1 สร้าง Entrepreneurship √
        (1) ระดับเร่ิมต้น (Start) คุณฐิติกร โทร. 3188

             - สร้างนักธุรกจิรุ่นใหม่ (24 ชั่วโมง) 400 50 50 50 50 50 50 50 50

        (2) ระดับมืออาชีพ (Smart) คุณหทัย โทร. 3188

             - สร้างนักธุรกจิมืออาชีพ (78 ชั่วโมง) 280/(60) 100 100 80 (60)
        (3) ระดับเชิงลึก (Advance) คุณพัชรี โทร. 3188

            - สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ( 60 ชั่วโมง) 40/(20) 40 (20)
            - ปัน้ The Best Practice สู่สากล  (60 ชัว่โมง) 30/(10) 30 (10)
   1.2 บ่มเพาะให้ค าปรึกษา (Coaching) สร้าง Smart Enterprise (90) √ (90)
         ในระดับมืออาชีพและระดับเชิงลึก

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

- ผู้ประกอบธุรกจิสามารถเปน็ The Best Practice สู่สากล จ านวนไมน่อ้ยกว่า 10 ราย

- สมาคมการค้าได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการที่ดี จ านวนไม่น้อยกว่า  

- ผู้ประกอบธุรกจิสามารถเป็นนักธุรกจิมืออาชีพ จ านวนไม่น้อยกว่า 60 ราย 
- ผู้ประกอบธุรกจิสามารถเปน็นกัการตลาดเชิงสร้างสรรค์ จ านวนไมน่อ้ยกว่า 20 ราย

16,500,000

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1โครงการ/กิจกรรม ไตรมาส 2
เป้าหมาย

(ราย)
ไตรมาส 4

- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกจิสู่การเป็น Smart Enterprises รวม 1,390 ราย

ไตรมาส 3
งบประมาณ

(บาท)
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ผู้รับผิดชอบ

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

   1.3 เสริมสร้างความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบธรุกิจอยา่งครบวงจร (2 วิชา) √ คุณสุภาภคั โทร. 3188

        - จดัท า Courseware เพื่อเรียนผ่านระบบ e-Learning
   1.4 สร้างเครือขา่ยธุรกจิ SME/Startup 640 √ 640 คุณจุฑาทิพย์ โทร. 3188

2. ส่งเสริมสมาคมการค้าให้มีการบริหารจัดการที่ดี √ คุณพฤฒิพงศ์ โทร. 3187

    (The Best of Trade Association Development)
   2.1 ยกระดับสมาคมการค้าตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (75 สมาคม)
        Balanced Scorecard (BSC)
   2.2 ขบัเคล่ือนกจิกรรมสมาคมการค้าดีเด่น (3 สมาคม)

             

(75) 

(3)

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยนื วงเงิน บาท
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : - ธุรกจิเป้าหมาย ได้รับความรู้การบริหารจดัการธุรกจิ ได้ร่วมกจิกรรมเชื่อมโยง

  เครือขา่ยเพื่อสร้างระบบกระจายสินค้าระหว่างกนั จ านวน 5,120 ราย
(เชิงคุณภาพ) : - ธุรกจิค้าส่งค้าปลีกได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 20 กจิการ

- ร้านค้าปลีกมีการใช้เทคโนโลยซีอฟต์แวร์ในการบริหารธุรกจิได้จริง  
  จ านวน 100 ร้านค้า

ผู้รับผิดชอบ

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

พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยนื 25,500,000  5,120/(120) คุณวรรณศรี 

1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธรุกิจค้าส่งค้าปลีก (120) √ (120) โทร. 3186

2. เชื่อมโยงเครือขา่ยธุรกจิค้าส่งค้าปลีกไทย 5,000 √ 5,000

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

25,500,000

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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แผนงานบูรณาการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพ่ิมศักยภาพธุรกิจให้บรกิารโลจิสตกิส์ไทย วงเงนิ บาท
กองส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจ เป้าหมาย (เชงิปรมิาณ) : 

  ได้รับการพัฒนา จ านวน 730 ราย

(เชงิคุณภาพ) : - ธุรกจิให้บริการโลจสิติกส์ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล จ านวน 105 ราย 

ผู้รับผิดชอบ

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

เพ่ิมศักยภาพธุรกิจให้บรกิารโลจิสตกิส์ไทย 10,831,200 730/(105) คุณศศิพมิล

1. พัฒนาธุรกิจให้บรกิารโลจิสตกิส์สู่มาตรฐาน ISO 9001  120 √ 120 โทร. 3185

    1.1 ส ารวจรูปแบบการด าเนินงานธรุกิจให้บริการโลจิสติกส์
         พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาเชิงลึก
    1.2 พัฒนาการบริหารจัดการธรุกิจตามมาตรฐาน ISO (105) (105)
2. สร้างโอกาสทางการตลาดและเชือ่มโยงเครือขา่ยซัพพลายเชน 610 √ 210 100 100 100 100

 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

- ธรุกิจให้บริการโลจิสติกส์และธรุกิจที่เกีย่วเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี 2561

10,831,200

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วิธีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
กึษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง วงเงิน บาท
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : - ธุรกจิบริการเป้าหมายจ านวนไม่น้อยกว่า 630 ราย มีความรู้ความเขา้ใจ

(เชิงคุณภาพ) : 

ผู้รับผิดชอบ

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

พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง 10,500,000  630 คุณพรรณทิพา 

1.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ √ โทร. 3184

  1.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการธุรกจิร้านอาหาร 140 140
  1.2 สัมมนาสร้างเครือขา่ยธุรกจิบริการเพื่อสุขภาพ 170 170  
  1.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการธุรกจิบริหารทรัพยสิ์น 100 100
2. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสูเ่กณฑ์ 180/(110) √ 180 (110)
    มาตรฐานคุณภาพ 
3. สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ 40 √ 40
 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

  ในกระบวนการปรับสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริหารจดัการภายในองค์กร
- ธุรกจิบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพความพร้อมสามารถสร้างระบบการบริหาร


  จดัการมาตรฐานคุณภาพพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

10,500,000

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สูต่ลาดโลก วงเงิน บาท
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : - ธุรกจิได้รับการพัฒนา จ านวน 1,100 ราย

(เชิงคุณภาพ) : - ธุรกจิแฟรนไชส์ผ่านการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
  และน าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
  สู่ความเป็นเลิศด้านการจดัการคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 73 ราย

ผู้รบัผิดชอบ

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

ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สูต่ลาดโลก 25,403,600  1,100/(73) คุณก าแหง

1.  เสริมสร้างความรู้ส าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซ้ือแฟรนไชส์ 520 √ 65 130 65 65 130 35 โทร. 3183

    1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกบัระบบแฟรนไชส์
    1.2 ให้ความรู้เกี่ยวกบัการวางแผนทางการเงินในการด าเนินธุรกจิ 
2. สร้างธุรกิจเข้าสูร่ะบบแฟรนไชส์ 220 √ 180 40
    2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความพร้อมเขา้สู่ระบบ แฟรนไชส์
    2.2 ให้ความรู้การปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์และการจัดท าแผนธรุกิจ

3. สร้างธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเข้าสูร่ะบบแฟรนไชส์ 50 √ 50
4. น าเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจ าหน่ายสินค้า 160 √ 40 40 40 40
    ในประเทศ
    4.1 น าเสนอและเจรจาธุรกจิระหว่างธุรกจิแฟรนไชส์และธุรกจิ
         ที่เกี่ยวเนือ่ง
    4.2 สร้างโอกาสทางการตลาดภายในประเทศให้แกผู้่ประกอบธุรกจิ
         แฟรนไชส์และสร้างทักษะประสบการณ์ในการน าเสนอธุรกจิ
         ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

       

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

25,403,600

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ผู้รบัผิดชอบ

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

5. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 150/(73) √ 150 (73) คุณก าแหง

    5.1 ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบธุรกจิแฟรนไชส์ และวางแผน โทร 3183

         การพัฒนาธุรกจิในระบบแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
         โดยผู้เชี่ยวชาญในระบบแฟรนไชส์
    5.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึก เพื่อยกระดับธุรกจิสู่เกณฑ์มาตรฐาน
         คุณภาพการบริหารจดัการธุรกจิในระบบแฟรนไชส์ ณ สถานประกอบการ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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แผนงานบรูณาการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
เพ่ิมโอกาสการค้าดว้ย e-Commerce วงเงิน บาท
กองพาณชิยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เปา้หมาย (เชงิปริมาณ) : - ผู้ประกอบธุรกจิได้รับการส่งเสริมความรู้ e- Commerce จ านวน 1,100 ราย

- ผู้ประกอบธุรกจิที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสกระตุ้นการค้าออนไลน ์จ านวน 1,100 ราย
(เชงิคุณภาพ) : - เว็บไซต์ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกจิ 

  จ านวน 80 เว็บไซต์
- เว็บไซต์มคุีณสมบติัผ่านการประเมนิประกวด Best e-Commerce Website Award
  จ านวน 50 เว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ

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

เพ่ิมโอกาสการค้าดว้ย e-Commerce 8,956,400  2,200/(130)
1. สร้างธุรกจิสู่ e-Commerce 200 √ 50 50 50 50 คุณมาลีรัตน์ โทร. 3190

2. เสริมศักยภาพด้าน e-Commerce 540 √ 140 100 100 100 25 25 25 25 คุณมาลีรัตน์ โทร. 3190

3. ยกระดับธุรกจิ e- Commerce สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 360/(80) √ 180 30/(20) 30 30/(20) 30 30/(20) 30 (20) คุณกฤษฎา  โทร. 3191

    ธุรกจิพาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์
4. จัดงาน Thailand e-Commerce Day คร้ังที่ 7 400 √ 400 คุณมาลีรัตน์ โทร. 3190

5. ประกวด DBD e-Commerce Website Award : DEWA 200/(50) √ 200/(50) คุณกฤษฎา  โทร. 3191

5. จัดงาน Thailand Online Mega Sale 2018 500 √ 500 คุณกฤษฎา  โทร. 3191

แผนปฏบิตักิารประจ าป ี2561

8,956,400

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เปา้หมาย

(ราย)

วิธีการ เปา้หมาย/พ้ืนทีด่ าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
กึษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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แผนงานบรูณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ใหม้ีธรรมาภบิาล วงเงิน บาท
กองก ากับบญัชีธุรกิจ และกองธรรมาภบิาลธุรกิจ เปา้หมาย (เชิงปริมาณ) : 

  สาระส าคัญของกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการประกอบธุรกิจ และน าไปปฏบิติัได้อย่างถูกต้อง 

(เชิงคุณภาพ) : 

แผนปฏบิตัิการประจ าป ี2561

  อบรมโครงการสร้างนักบญัชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) 
  จ านวนไม่น้อยกว่า 2,200 ราย
- ส่งเสริมความรู้ด้านบญัชีใหแ้ก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

- ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีได้รับองค์ความรู้ด้านวิชาชีพบญัชี และเสริมสร้างความเข้าใจ

- ส านักงานบญัชีคุณภาพและบคุลากรในส านักงานบญัชีได้รับองค์ความรู้ที่จ าเปน็
  เพื่อเพิ่มศักยภาพ จ านวนไมน่อ้ยกว่า 60 คน และจดักจิกรรมเชื่อมโยงเครือขา่ยส านกังาน
  บญัชีคุณภาพ จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ราย
- นิสิต/นักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบญัชี ในสถาบนัการศึกษาที่เข้าร่วม

- ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกีย่วข้องกับการประกอบธุรกิจได้รับความรู้ความเข้าใจใน

- ธุรกิจได้รับความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรใหม้ีธรรมาภบิาลในการด าเนินธุรกิจ 
  จ านวนไม่น้อยกว่า 130 ราย
- ผู้ประกอบธุรกิจส านักงานบญัชี บคุลากรในส านักงานบญัชี และผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 
  ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกบัขอ้ก าหนดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพส านกังานบญัช ีการบริหาร
  จดัการองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและเร่ืองอื่นๆที่จ าเปน็ จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1,000 ราย

  จ านวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย

  จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย

- นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสอบผ่านการประเมินผล โดยได้คะแนน
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จ านวน 1,980 ราย 

- ส านักงานบญัชีผ่านการตรวจประเมินเปน็ส านักงานบญัชีคุณภาพตามข้อก าหนด
  การรับรองคุณภาพส านักงานบญัชี 25 ราย และส านักงานบญัชีคุณภาพผ่านการตรวจ
  ประเมินเพื่อติดตามคุณภาพ หรือผ่านการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุหนังสือ 
  รับรองคุณภาพของส านักงานบญัชีคุณภาพ (รายเดิม)  จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย

12,830,000

  จ านวนไม่น้อยกว่า 2,100 ราย
  เกีย่วกับการปฏบิติัตามกฎหมายและความรู้เฉพาะด้านที่จ าเปน็ในการประกอบวิชาชีพ 
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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.

สร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ใหม้ีธรรมาภบิาล 12,830,000  8,175
1. สร้างธรรมาภบิาลนิติบคุคลรายใหม่ คุณปาณัสม ์โทร. 3942

    1.1 จัดอบรม (6 คร้ัง/6 ชั่วโมง) 1,500 √ 400 500 200 400
2. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภบิาลธุรกิจ 130 √ 130 คุณภานินี โทร. 3942

3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภบิาล √ คุณธญัพร โทร. 3851

    3.1 บม่เพาะต้นกล้าส านกังานบญัชคุีณภาพ (อบรม 6 คร้ัง คร้ังละ 12 ชั่วโมง) 1,000 200 500 300
    3.2 พฒันาส านักงานบญัชีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 85 12 12 9 9 9 4 9 9 12
         - ยกระดับส านักงานบญัชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (รายใหม่)   
         - ตรวจประเมินเพื่อติดตามคุณภาพ หรือตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
           หนังสือรับรอง (รายเดิม)
    3.3 เพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายส านักงานบญัชี 160 40 120
        - พฒันาศักยภาพส านกังานบญัชคุีณภาพ
        - เชื่อมโยงเครือขา่ยระหว่างส านกังานบญัชคุีณภาพกบัพนัธมติรของ

          กรมพฒันาธุรกิจการค้าและธุรกิจอืน่ๆ ทั่วไป
4. พัฒนาปจัจัยสนับสนุนเพ่ือใหธุ้รกิจมีธรรมาภบิาล
    4.1 สร้างนักบญัชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) 2,200 √ 320 320 470 150 150 150 70 70 125 125 125 125 คุณบุญดี โทร. 3814

         อบรมเชิงทฤษฎแีละฝึกปฏบิติัการในลักษณะสถานการณ์จ าลอง 
         (Simulation) และเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบนัการศึกษาและส านักงาน
         บญัชีคุณภาพ
    4.2 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านบญัชีในหลักสูตรบญัชีชี้ช่องรวย ใหแ้ก่ 1,000 100 200 200 100 100 100 100 100 คุณสุภาพร โทร. 3841

         ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี และนิสิต/นักศึกษา
         สาขาบญัชี (อบรม 10 คร้ัง/6 ชั่วโมง)
5. พัฒนาองค์ความรูด้้านบญัชีเพ่ือใหธุ้รกิจไทยมีธรรมาภบิาล คุณบุญดี โทร. 3814

    5.1 อบรมผู้ประกอบวิชาชีพใหป้ฏบิติัถูกต้องตามกฎหมาย (6 คร้ัง/6 ชั่วโมง) 2,100 √ 450 450 225 225 225 225 300

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เปา้หมาย

(ราย)

วิธีการ เปา้หมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ี่ปร
กึษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 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.

6. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภบิาล (คชจ. เดินทาง ตปท.) คุณธญัพร โทร. 3851

    6.1 ขยายเครือข่ายส านักงานบญัชีคุณภาพสู่ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) 100 √ 30 30 40
         ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
         ราชอาณาจักรกัมพชูา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
           

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เปา้หมาย

(ราย)

วิธีการ เปา้หมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ี่ปร
กึษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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แผนงานบูรณาการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
หลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่เพ่ือ SMEs ไทยก้าวไกล เข้มแข็งและยั่งยนื วงเงิน บาท
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

  หน้าที่ผู้บังคับหลักประกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และรวดเร็ว

(เชิงคุณภาพ) :

  รวมถงึการบังคับหลักประกนั
- ผู้บังคับหลักประกนัมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่กฎหมายก าหนด สามารถปฏิบัติ

- ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ผู้บังคับหลักประกนั ได้แก ่ผู้ที่ได้รับ

  ทางธุรกจิ มีความรู้ความเขา้ใจถงึทางเลือกใหม่ในการเขา้ถงึแหล่งเงินทุน
  นอกจากนีย้งัมีความรู้ความเขา้ใจและสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

  SMEs เขา้ถงึแหล่งทุน ได้แก ่กลุ่มผู้ให้หลักประกนั (ผู้ประกอบธุรกจิ) กลุ่มผู้รับ
  หลักประกนั (สถาบันการเงินและผู้รับหลักประกนักลุ่มใหม)่ และกลุ่มผู้บังคับ
  หลักประกนั (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทนายความ รวมถงึบุคคลที่ท าหน้าที่เกี่ยวกบั
  ผู้บังคับหลักประกนัที่ได้ขึ้นทะเบียนกบัหน่วยงาน เช่น ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
  ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิการ เป็นต้น) จ านวน 1,230 ราย

3,000,000
- ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมสัมมนาความรู้เร่ืองกฎหมายหลักประกนัทางธุรกจิ : ทางเลือก 

  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับหลักประกนัแล้ว จ านวน 300 ราย 
- ผู้ประกอบธรุกิจ สถาบันการเงิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกัน

- ผู้เขา้ร่วมกจิกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกนั ได้แก ่ผู้ที่มี
  คุณสมบัติเป็นผู้บังคับหลักประกนัตามที่กฎหมายก าหนด จ านวน 750 ราย
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ผู้รับผิดชอบ

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

หลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่เพ่ือ SMEs ไทยก้าวไกล 3,000,000  2,280
เข้มแข็งและยั่งยนื

1. สัมมนา เร่ือง “กฎหมายหลักประกนัทางธุรกจิ : ทางเลือก SMEs 1,230 √ 30 150 150 150 30 150 30 30 330 150 30 คุณรุจิรา/คุณสุรีรัตน์ 


    เขา้ถงึแหล่งทุน” โทร. 3982

2. ฝึกอบรมให้ความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกนั 750 √ 100 100 50 100 50 100 100 50 100 คุณบุศณีย ์โทร. 3205

3. พัฒนาความรู้ผู้บังคับหลักประกนั 300 √ 50 50 50 50 50 50 คุณบุศณีย ์โทร. 3205

เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทยสูส่ากล วงเงิน บาท
กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : - ผู้ประกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดรายกลุ่มผลิตภณัฑ์ 

(เชิงคุณภาพ) : - สร้าง Smart OTOP Trader จ านวนไม่น้อยกว่า 300 ราย 

              ไตรมาส 1 ผู้รับผิดชอบ

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

พัฒนาศักยภาพและยกระดบัการตลาดผลติภณัฑ์ฐานราก OTOP ไทยสูส่ากล 16,514,500 300 คุณนุชอนงค์

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP Select ให้สอดคล้องกับตลาด 300 √ 50 100 150 คุณจริยาธร

    1.1 บ่มเพาะผู้ประกอบการ OTOP Select รายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โทร. 3614

         เพื่อพัฒนาต่อยอดการตลาด (จากการวิเคราะห์ของคณะกรรมการ
         คัดสรร OTOP เช่น การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า
         การก าหนดราคา การกระจายสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ)์

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

16,514,500

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เปา้หมาย

(ราย)

วธิีการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

   จ านวน 300 ราย

- ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนารูปแบบการน าเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP
  เชิงสร้างสรรค์ จ านวน 300 ราย
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              ไตรมาส 1 ผู้รับผิดชอบ

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

2. พัฒนารปูแบบการตลาด สรา้งโอกาสทางการตลาดสมัยใหม่และส่งเสรมิ
    การตลาด OTOP
    2.1 พัฒนารูปแบบการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์ 300 √ 300
         - ประเมิน วิเคราะห์ความพร้อมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
           OTOP Select เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
           ให้สอดคล้องกบัตลาด พร้อมพัฒนารูปแบบการน าเสนอผลิตภัณฑ์
           OTOP เชิงสร้างสรรค์
    2.2 สร้างโอกาสทางการตลาดสมัยใหม่ 3 คร้ัง √
         - จดั Event Marketing
    2.3 ส่งเสริมการตลาด OTOP และติดตามประเมินผลโครงการ
         - จดักจิกรรมส่งเสริมด้านการตลาด และงานนิทรรศการในงาน 3 คร้ัง √
           OTOP CITY OTOP Midyear และ OTOP เฉลิมพระเกยีรติ
         - ติดตามประเมินผลโครงการ √
         - ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการของเจา้หน้าที่  √

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาค้าปลีกชุมชน วงเงิน บาท
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : - ร้านค้าปลีกในชุมชนมีการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความทันสมัย 

  จ านวนไม่น้อยกว่า 500 ร้านค้า
(เชิงคุณภาพ) : -

ผู้รับผิดชอบ

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

พัฒนาค้าปลีกชุมชน 18,270,000 500 คุณวทัญญู

1. พัฒนาค้าปลีกชุมชน 500 500 โทร. 3186

    1.1 พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของธุรกจิเป้าหมายด้านการตลาด √
         และการพัฒนาธุรกจิค้าส่งให้มีความทันสมัย
    1.2 การส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกจิค้าส่งและร้านค้าชุมชน
2. ติดตามการด าเนินโครงการ √

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

18,270,000

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) วงเงิน บาท
กองพาณชิยอิ์เล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : - ผู้ประกอบธุรกจิที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์

  จ านวน 1,500 ราย  
 (เชิงคุณภาพ) : 

  จ านวน 1,500 เว็บไซต์

ผู้รับผิดชอบ

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

พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) 35,000,000  1,500 คุณกฤษฎา 

1. ด าเนินการตามระเบียบวิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง โทร. 3191 

2. วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ผู้ประกอบการ ช่องทางการตลาด

    ออนไลน์ ตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งออนไลน์และออฟไลน์

    สภาพแวดล้อม ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง และจดัท าเกณฑ์การคัดเลือก

    ผู้ประกอบการ

3. พัฒนาหลักสูตร และประเมินความพร้อมในการเขา้ร่วมพัฒนา

    ผู้ประกอบการไทย

4. พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทย 1,500 √ 300 300 300 300 300

    เขา้สู่ช่องทางการตลาดออนไลน์
5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ √

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

- เว็บไซต์มีการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และการพัฒนาผู้ประกอบการ 

35,000,000

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา
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แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club วงเงิน บาท
กองธุรกิจการค้าภูมิภาค เป้าหมาย(เชิงปริมาณ) : - สมาชิกเครือขา่ยธุรกจิ MOC Biz Club ได้รับการพัฒนาศักยภาพเครือขา่ยธุรกจิ

  จ านวนไม่น้อยกว่า 4,550 ราย  
(เชิงคุณภาพ) : 

  ธุรกจิเพิ่มขึ้น 70%

ผู้รับผิดชอบ

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

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 15,417,200 4,550 คุณสันติพงษ์ 

1. พัฒนาศักยภาพเครอืข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ระดับจังหวัด (77 จังหวัด) โทร. 3916 

    โดยส านักงานพาณชิยจ์ังหวดัร่วมกับกองธุรกิจการค้าภูมิภาค
    - จดัสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ (77 คร้ัง) 3,850 √ 1,750 1,000 1,100   

2. พัฒนาศักยภาพเครอืข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ระดับภาค (4 ภาค)
    - จัดสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้และเชือ่มโยงธุรกจิระดับภาค รวม 4 คร้ัง 400 √ 400

3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ระดับประเทศ √
    - จดัสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้และเชื่อมโยงธุรกจิระดับประเทศ 300 300

    - ออกร้านจ าหน่ายสินค้าของสมาชิกเครือขา่ยธุรกจิ 200 บูธ 200 บธู

    - ให้ค าปรึกษาแนะน าธุรกจิ
จ้า

งท
ีป่ร

ึกษ
า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

15,417,200

- สมาชิกเครือขา่ยธุรกจิ MOC Biz Club มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประกอบ

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา
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แผนงานบูรณาการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ
พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) วงเงิน บาท
กองข้อมูลธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : 

(เชิงคุณภาพ) : 

ผู้รับผิดชอบ

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

พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 12,000,000  1 ระบบ √ คุณนงลักษณ์

(DBD e-Filing) โทร. 3641

1. เตรียมการตามขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพัสดุ คุณนภาภรณ์

2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจดัท ารหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) โทร 3612

    และระบบส าหรับให้ผู้ประกอบการบันทึกขอ้มูลการเงินในลักษณะ 
    Off-line และ Online
3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและปรับปรุงระบบงาน ฐานขอ้มูล 
    เพื่อให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอเิล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลย ีXBRL
4. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและปรับปรุงระบบการให้บริการรับงบการเงิน
    ส าหรับการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่
5. จดัท าและติดต้ังรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์
6. พัฒนาและติดต้ังระบบงานและฐานขอ้มูล ตามที่ได้ออกแบบไว้
    ให้สามารถใช้งานได้

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

  และกจิการร่วมค้า เป็นต้น และสามารถให้บริการเผยแพร่ขอ้มูลรายงาน
  ทางการเงินได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็ว

- รองรับการยื่นงบการเงินของนิติบุคคลทั่วประเทศที่ต้องส่งงบการเงิน
  ตามกฎหมายกว่า 600,000 ราย
- ระบบสามารถรองรับการส่งงบการเงินของนิติบุคคลประเภทห้างหุน้ส่วน
  จดทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากดั นิติบุคคลต่างประเทศ

12,000,000

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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ผู้รับผิดชอบ

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

7. เชื่อมโยงฐานขอ้มูลของระบบที่พัฒนาขึ้นกบัฐานขอ้มูลเดิมของกรมฯ
8. จดัฝึกอบรมให้กบัเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้งให้มีความรู้ในการใช้งานซอฟต์แวร์
    ระบบงานและการบริหารจดัการดูแลระบบที่พัฒนาตามโครงการ
    พร้อมทั้งจดัท าคู่มือที่เกี่ยวขอ้ง

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

27



แผนงานบูรณาการอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ
บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู ่AEC วงเงิน บาท
กองทะเบียนธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : 

(เชิงคุณภาพ) : 

ผู้รบัผิดชอบ

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

บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู ่AEC 30,000,000 1 ระบบ √ คุณชลาชัย 

1. เตรียมการตามขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพัสดุ โทร. 3901

2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน
3. พัฒนาระบบออกหนังสือรับรอง/รับรองส าเนาเอกสารทางทะเบียน
4. พัฒนาระบบงานด้านทะเบียนรองรับการให้บริการแบบ 2 ภาษา
    (ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
5. ติดต้ังระบบที่ DR-Site และอบรมผู้ใช้งาน

 

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

  ISO 27001 

30,000,000
- มีระบบงานด้านทะเบียนรองรับการให้บริการแบบ 2 ภาษา 

- กรมมีระบบมีความมัน่คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและเป็นไปตามมาตรฐาน    

  (ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ)
- ประชาชนใช้ระบบงานทะเบียนธุรกจิทางอเิล็กทรอนิกส์ผ่าน Smart Device

- มีหน่วยงานที่เชื่อมโยงระบบงานทะเบียนธุรกจิทางอเิล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
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แผนงานบูรณาการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหวา่งประเทศ
ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 วงเงิน บาท
กองบริหารหารประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : - ข้อมูลเชิงลึกของธรุกิจตามบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว 

  พ.ศ. 2542 เกีย่วกบัศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ

  ผู้ประกอบการไทย จ านวน 20 รายการธุรกจิ
(เชิงคุณภาพ) : - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพจิารณาก าหนดประเภทธรุกิจที่กฎหมาย

  ก ากบัส าหรับการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าวในประเทศไทยใหม้คีวามทันสมยั 

  และเหมาะสมกบัสภาวการณ์ค้าการลงทุน

ผู้รบัผิดชอบ

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

ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 3,860,000  20 √ คุณพรรณทพิย์

รายการธรุกิจ คุณไอริณ

1. ศึกษาธุรกจิกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นธุรกจิตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ โทร. 3922

    การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
2. ส ารวจขอ้มูลและสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อจดัท ารายละเอยีดของธุรกจิ
    กลุ่มเป้าหมาย 
3. ศึกษาสภาพการประกอบธรุกิจและศักยภาพของคนไทยในการประกอบธรุกิจ

    แต่ละประเภทในด้านต่างๆ
4. ศึกษาผลดีผลเสียจากการเข้ามาประกอบธรุกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

    ในแต่ละธุรกจิ
5. สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

3,860,000

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่เรื่อง “ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน” วงเงิน บาท
ส านักงานเลขานุการกรม เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 ราย จากทุกภาคส่วน

(เชิงคุณภาพ) : - 

  

ผู้รบัผิดชอบ

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

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่เรื่อง “ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน” 951,000    1,500 √ คุณอสิริยาศิริ

1. จดัสัมมนา เร่ือง“ขา้ราชการแบบไหน ในใจของประชาชน” โทร. 3111

2. รับฟังความคิดเห็นจากขา้ราชการและภาคประชาชนซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
    โดยแบ่งกลุ่มเสวนายอ่ยและรับฟังความคิดเห็นตามภารกจิหลักของกรม
    ได้แก ่การจดทะเบียนธุรกจิ บริการขอ้มูลธุรกจิ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกจิ 
    กลุ่มผู้ประกอบการ Biz Club การสร้างธรรมาภิบาลธุรกจิ ภารกจิงานสนับสนุน
    และการจดัซ้ือจดัจา้ง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

951,000

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า
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แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของ
ภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse) วงเงิน บาท
กองข้อมูลธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : 

(เชิงคุณภาพ) : 

ผู้รับผิดชอบ

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

ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse) 24,750,000 1 ระบบ √ คุณยะห์รินทร์

1. เตรียมการตามขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพัสดุ คุณกุลเชษฐ์

2. จดัท าแผนการด าเนินงานภาพรวมและติดต้ังซอฟแวร์ และ โทร. 3651,

    เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 3653

3. จดัท ารายงานสรุปความต้องการเบือ้งต้น แบบจ าลองระบบงาน 
    และพัฒนาระบบงาน
4. ด าเนินการจดัอบรมแกผู้่ใช้งานระบบและเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
      

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

24,750,000
- มีระบบคลังขอ้มูลธุรกจิ 1 ระบบ
- ระบบคลังขอ้มูลธุรกจิสามารถรองรับการค้นหาขอ้มูลของนิติบุคคลทั่วประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

  พร้อมทั้งน าเสนอบทวิเคราะห์ขอ้มูลธุรกจิ เผยแพร่ให้นิติบุคคลน าไปใช้ประโยชน์
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แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของ
ภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน บาท
กองก ากับบัญชีธุรกิจ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : 

  อเิล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) จ านวนไม่น้อยกว่า 50,000 คร้ัง/ต่อปี
(เชิงคุณภาพ) : 

ผู้รับผิดชอบ

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

พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ขอ้มลูการบญัชดีว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 2,000,000   50,000 √ คุณสุภาพร
1. ศึกษา และวิเคราะห์ระบบวารสารอเิล็กทรอนิกส์ โทร. 3841
2. ออกแบบและพัฒนาระบบ
3. ทดสอบและปรับปรุงระบบที่พัฒนา
4. อบรมเจา้หน้าที่ให้มีความรู้ในระบบวารสารอเิล็กทรอนิกส์

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

1 ระบบ

2,000,000
- ผู้ประกอบธุรกจิ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ที่สนใจทั่วไป เขา้ถงึระบบวารสาร

-

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

32



แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร วงเงิน บาท
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : 

 
(เชิงคุณภาพ) : 

ผู้รับผิดชอบ

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

จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 1,385,100   1 ระบบ √ คุณนงลักษณ์

1. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาระบบ IT คุณเรวดี

2. วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ ระบบฐานขอ้มูล    โทร. 3642

    ระบบเครือขา่ย
3. ตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านสารสนเทศ
4. ทบทวนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่คง
    ปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล
5. จดัท าและทดสอบการเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
    และการส่ือสารเพื่อรองรับสภาวะวิกฤต
6. ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ

1,385,100

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
เป้าหมาย

(ราย)

วธิีการ เป้าหมาย/พ้ืนที่ด าเนินการ

จัด
เอ

ง

จ้า
งเห

มา

จ้า
งท

ีป่ร
ึกษ

า

- รายงานผลการด าเนินงานการให้ค าปรึกษาแนะน า 1 เล่ม
- รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงด้านความมัน่คงปลอดภัยของ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561

  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 1 เล่ม
- ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกจิการค้ามีความมัน่คงปลอดภัย

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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