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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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คานา
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ประจ าปี พ.ศ. 2563 เป็ น การ
ดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิ บัติราชการกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า ประจาปี พ.ศ. 2563 จัดทาขึ้นเพื่อพิจารณา
ทบทวนความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงพาณิชย์ และสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพื่ อ ก าหนดเป้ าหมาย ตั ว ชี้ วั ด และแนวทางการด าเนิ น งานในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ให้ ได้ ผ ลลั พ ธ์
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์และทิ ศทางความสาเร็จที่ถูกต้อง และเป็นรูปธรรม และเกิด
ประโยชน์ สู งสุ ด จึงได้จั ด ทาแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ นี้ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรหรือ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานใช้เป็ น กรอบ
แนวทางการดาเนินงานของสานัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อมุ่งสู่การบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายระดับชาติร่วมกัน

สารบัญ
หัวข้อ
คานา
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- แผนการปฏิรูปประเทศ
- นโยบายรัฐบาล
- นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- งบประมาณได้รับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ประเด็นภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563
ภาคผนวก
- รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563
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แผนปฏิบตั ริ าชการรายปี พ.ศ. 2563
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ส่วนที่ 1 : บทสรุปผู้บริหาร
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการกรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า พ.ศ. 2563 เป็ น ไปตาม
แนวทางการทบทวนแผนระดับ 3 ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีความเชื่อมโยงของนโยบาย และการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ
ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ น าไปสู่ ก ารก าหนด
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
เป็น ผู้ให้บ ริการด้ วยระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ อย่างเต็ม รูป แบบภายในปี 2564 และ
มุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2. พันธกิจ
1. บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
4. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
3. เป้าประสงค์
1. บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
2. ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
4. ประเด็นแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ.2563
ประเด็นที่ 1
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เป้าหมายกรม
1. พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
ประเด็นที่ 2
เป้าหมายกรม

เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย รองรับการค้ายุคใหม่
1. สร้างสังคมผู้ประกอบการ และความเข้มแข็ง SME
2. สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
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ประเด็นที่ 3
เป้าหมายกรม

สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด

ประเด็นที่ 4
เป้าหมายกรม

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก
1. พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

-3-

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนระดับที่ 1
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แบ่งออกเป็น
6 ประเด็น ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบั ติเพื่ อให้ ประเทศบรรลุวิสัยทั ศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ทั้งนี้ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จานวน 3 ประเด็น ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น การยกระดั บ ศั ก ยภาพของประเทศในหลากหลายมิ ติ
บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้ง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน”
เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบ
คมนาคมและขนส่ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิ จิ ทั ล และการปรั บ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่
ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของ
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่ มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความ
เหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญต่อการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม
ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทา
เพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อม
ของประชากรไทยทั้ งในมิติสุ ขภาพ เศรษฐกิ จ สั งคม และสภาพแวดล้ อมให้ เป็ น ประชากรที่ มี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้
หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญต่อ “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่
ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึด หลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุ กภาคส่ วนในสังคมต้ อ งร่วมกั น ปลู ก ฝังค่ านิ ย มความซื่อ สั ต ย์ สุ จริต
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายต้ องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล
มีประสิทธิภาพและนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรม
แผนระดับที่ 2
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ ประเด็น ซึ่งผูกพัน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท โดยแผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ามี 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ (8) : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
เป้าหมาย : ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มมากขึ้น
แผนย่อยที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ
แผนย่อยที่ 2 : การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
แผนย่อยที่ 3 : การสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด
แผนย่อยที่ 4 : การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดาเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
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ประเด็นที่ (16) : เศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมาย : รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง
แผนย่อยที่ 1 : การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แผนย่อยที่ 2 : การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นที่ (20) : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมาย : - บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
- ภาครัฐมีการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
แผนย่อยที่ 1 : การพัฒนาบริการประชาชน
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2580) สู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ และมียุทธศาสตร์ เป้ า หมายที่เกี่ยวข้องกั บ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม
เป้าหมายที่ 3 : เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2.2 : การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา
เป้าหมายย่อยที่ 1 : เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐาน
ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 5 : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
เป้าหมายที่ 1 : ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ
2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม 2561 เห็ น ชอบแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบแล้ว และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
กับ แผนการปฏิรูป ประเทศ พิจ ารณาจัดทาแผนงาน/โครงการที่ อยู่ระหว่างการด าเนิ น งานของ
หน่ ว ยงาน และเป็ น แผนการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565)
ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน โดยแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีดังนี้
แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (2) การบริหารราชการแผ่นดิน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (3) กฎหมาย
แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (5) เศรษฐกิจ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ (9) สังคม
2.5 นโยบายรัฐบาล
วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” และมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้
2.5.1 นโยบายหลัก (12 ด้าน) โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามี 3 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 5 : การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
5.7 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ
5.7.3 ส่งเสริม การค้ าในรูป แบบพาณิ ชย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อเพิ่ มโอกาสให้ ผู้ป ระกอบการ
รายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด
5.9 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่
5.9.2 เร่งรัดพัฒ นาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการผลิต
และบริการให้สามารถแข่งขันได้
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นโยบายที่ 7 : การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
7.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7.1.2 สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี
นโยบายที่ 11 : การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมตั ิอนุญาตของทางราชการที่มีความสาคัญต่อการประกอบธุรกิจ
และดาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล
2.5.2 นโยบายเร่งด่วน (12 เรื่อง) โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามี 3 เรื่อง ดังนี้
นโยบายเร่งด่วนที่ 3 : มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
นโยบายเร่งด่วนที่ 6 : การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
นโยบายเร่งด่วนที่ 10 : การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
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แผนระดับที่ 3
2.6 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ประชุมหารือร่วมกับรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ทุกหน่วยงาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
เพื่อกาหนดทิศทางการทางานร่วมกัน (10 ข้อ) โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มี 4 ข้อ ดังนี้
ข้อ 5. พัฒนาระบบงานให้บริการ และบริหารจัดการที่สะดวกรวดเร็ว โดยนาระบบ IT
มาใช้ในงานบริการของกระทรวงฯ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ
ข้อ 7. ผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยสนับสนุน Startup SME OTOP แฟรนไชส์ ให้ใช้
Digital Economy, Bio Economy, Green Economy, Sharing Economy,
Creative Economy และการค้าออนไลน์ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า
ข้อ 8. ผลักดันร้านค้าปลีกรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชน (โชห่วย) ให้พัฒนาสู่ “Smart
โชห่วย” โดยปรับภาพลักษณ์ของร้าน การออกแบบร้านค้า ชั้นวางสินค้า รวมทั้ง
สนับสนุนการนาซอฟต์แวร์มาใช้ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้โชห่วยยืนหยัดได้ และเป็น
กลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
ข้อ 9. มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจภาคบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ
อาทิ ร้านอาหาร สปา ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ดิจิทัลคอนเทนต์ และภาพยนตร์ ฯลฯ
ให้สามารถเปิดตลาดและนารายได้เข้าประเทศต่อไป
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2.7 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2563
โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามี 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1: สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายกระทรวง 1.1 : เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น/มูลค่า
การค้าเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน
ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ตัวชีวัด :
ตัวชีวัด
มูลค่าการค้าสินค้าและบริการ
ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม

หน่วยนับ
ล้านบาท

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2562)
878

ปี 2563

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2,073
(พค.=1,963)

คน. พค. ทป.

ประเด็นที่ 2 : ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศที่เอือต่อการประกอบธุรกิจ
เป้าหมายกระทรวง 2.1 : ผู้ประกอบการไทยได้รับการพัฒนาส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่
และมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
แนวทางที่ 1 : ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้
แนวทางที่ 2 : สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด โดยส่งเสริมช่องทางการค้าใหม่ๆ
แนวทางที่ 3 : ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า/บริการศักยภาพ
แนวทางที่ 4 : ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจใหม่ในอนาคต
แนวทางที่ 5 : ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการให้มีศักยภาพ
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ตัวชีวัด :
ตัวชีวัด

หน่วยนับ

จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสามารถขยายช่องทาง
การค้าผ่าน e-commerce
จานวน/มูลค่าการจดทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจ
มูลค่าการค้า e-Commerce
ผ่านช่องทางที่ส่งเสริม
มูลค่าการค้าสินค้าและธุรกิจบริการ
ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม
มูลค่าการค้าของผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์ที่ได้รับการส่งเสริม

ราย

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2562)
4,000

ล้านบาท

1,000,000

ล้านบาท

290

ล้านบาท

509

ล้านบาท

217

ปี 2563

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

23,300
(พค.=3,300)

พค. สค.

1,000,000

พค.

1,820
สค. พค.
(พค.=420)
809
สค. พค. ทป. สวอ. ศศป.
(พค.=438)
1,084
สค. พค.
(พค.=192)

ประเด็นที่ 2 : ส่งเสริมผู้ประกอบการและสร้างระบบนิเวศที่เอือต่อการประกอบธุรกิจ
เป้าหมายกระทรวง 2.2 : ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น
แนวทางที่ 1 : พัฒนาการให้บริการและอานวยความสะดวกทางการค้า
ตัวชีวัด :
ตัวชีวัด

หน่วยนับ

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2562)

อันดับความง่ายในการประกอบ
ธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น
หรือคะแนน EoDB Score ในด้าน
การเริ่มต้นธุรกิจไม่น้อยกว่าปีที่
ผ่านมา
จานวนงานให้บริการและอานวย
ความสะดวกทางการค้าที่ปรับเปลี่ยน
สู่ระบบดิจิทัล

อันดับ/
คะแนน

กระบวน
งาน

ปี 2563

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อันดับ 38
คะแนนไม่น้อย
กว่า 92.72

อันดับ 37
คะแนนไม่
น้อยกว่า DB
2020 Score

พค.

3

3

ทุกหน่วยงาน

(พค.= 1)
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ประเด็นที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล
เป้าหมายกระทรวง 4.1 : องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
แนวทางที่ 1 : พัฒ นารูปแบบการบริการประชาชนให้มีความสะดวกสามารถเชื่อมโยงกับ
หลายหน่วยงาน
แนวทางที่ 5 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตัวชีวัด :
ตัวชีวัด
ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ
คะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2562)
80

ร้อยละ

85

หน่วยนับ

85

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน

85

ทุกหน่วยงาน

ปี 2563
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563
3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์ (ปี 2560 – 2564)
เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 และ
มุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
3.1.2 พันธกิจ
1. บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
4. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
3.1.3 เป้าประสงค์
1. บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2. ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
3.2 งบประมาณได้รับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 470.7429 ล้านบาท
 จาแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้
- งบบุคลากร
210.2007 ล้านบาท
- งบดาเนินงาน
91.4641 ล้านบาท
- งบลงทุน
39.1883 ล้านบาท
- งบรายจ่ายอื่น
129.6898 ล้านบาท
 จาแนกตามแผนงาน ดังนี้
- แผนงานบุคลากร
213.0865 ล้านบาท
- แผนงานพื้นฐาน
66.8525 ล้านบาท
- แผนงานยุทธศาสตร์
66.0161 ล้านบาท
- แผนงานบูรณาการ
124.7878 ล้านบาท
3.3 แผนปฏิบตั ิราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563
ประเด็นที่ 1 อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ประเด็นที่ 2 เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย รองรับการค้ายุคใหม่
ประเด็นที่ 3 สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
ประเด็นที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก
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ประเด็นที่ 1 : อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เป้าหมายกรม
แนวทาง

1.1 พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพและรูปแบบการเข้าถึงบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน
ตัวชีวัด

หน่วยนับ

จานวนระบบให้บริการที่เอื้อต่อการดาเนิน
ธุรกิจที่สะดวกรวดเร็ว
ประกอบด้วยโครงการสาคัญ ดังนี้

ระบบ

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2562)
2

โครงการ
1. พัฒนาปรับปรุงชุดรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy : TFRS 9)
รองรับระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
2. พัฒนาการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อเข้าสู่ Digital Service
3. ปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคลเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจไทย
สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)

ปี 2563
3

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ขธ.
กธ.

งบประมาณ ค่าเป้าหมาย
หน่วยงาน (ล้านบาท)
(ระบบ)
กธ.
15.5150
1
ขธ.

3.5350

1

ขธ.

3.9802

1
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ประเด็นที่ 2 : เพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย รองรับการค้ายุคใหม่
เป้าหมายกรม
แนวทาง

2.1 สร้างสังคมผู้ประกอบการ และความเข้มแข็ง SME
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เร่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
ตัวชีวัด

จานวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ
ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพัฒนา
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
ประกอบด้วยโครงการสาคัญ ดังนี้

ราย

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2562)
26,973

13,960

ล้านบาท

2,793

1,053

หน่วยนับ

ปี 2563

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สธ. กธ. ธบ. พอ.
ทป. ธธ.
สธ. กธ. ธบ.
พอ. ธธ.

ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
หน่วยงาน
จานวน มูลค่าทางเศรษฐกิจ
โครงการ
(ล้านบาท (ราย)
(ล้านบาท)
1. ยกระดับศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
ธบ.
22.8610 2,030
234
2. สร้างมูลค่าเศรษฐกิจด้วยธุรกิจแฟรนไชส์
สธ.
17.4035 980
207
3. พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยรองรับ
สธ.
4.2582
780
192
การขยายตัวภาคการค้าและบริการ
4. เพิ่มโอกาสการค้าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พอ.
6.3079 3,300
420
(e-Commerce for All)
5. พัฒนาหลักประกันทางธุรกิจสู่มาตรฐานสากล
ทป.
2.4799 1,580
เป้าหมายกรม
แนวทาง

2.2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ
และดึงดูดการลงทุน

ประกอบด้วยโครงการสาคัญ ดังนี้
ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
หน่วยงาน
จานวน มูลค่าทางเศรษฐกิจ
โครงการ
(ล้านบาท (ราย)
(ล้านบาท)
6. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ
ธธ.
3.4680 1,130
7. ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของ SMEs ไทย
กธ.
4.8500 4,160
ด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรม

- 15 -

ประเด็นที่ 3 : สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
เป้าหมายกรม
แนวทาง

3.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน และพัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด
พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย สร้างกลไกกระจายรายได้ในพื้นที่

ราย

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2562)
1,329

26,100

ล้านบาท

837

1,963

ตัวชีวัด

หน่วยนับ

จานวนผู้ประกอบการฐานรากได้รับการ
พัฒนาและมีชอ่ งทางการตลาดเพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการฐานรากสามารถสร้างรายได้
ไม่น้อยกว่า
ประกอบด้วยโครงการสาคัญ ดังนี้
โครงการ

1. พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ช่องทาง
การตลาด
2. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางการค้า
ธุรกิจชุมชน
3. เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่ง
ค้าปลีกไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค
4.พัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์
Offline 2 Online (B2C)

ปี 2563

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สธ. ธช. พอ.

ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ
หน่วยงาน
จานวน มูลค่าทางเศรษฐกิจ
(ล้านบาท (ราย)
(ล้านบาท)
ธช.
16.4440
300
108
ธช.

7.2000

3,300

38

สธ.

27.7228

20,000

1,097

พอ.

11.7925

2,500

720
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ประเด็นที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก
เป้าหมายกรม
แนวทาง

4.1 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน พัฒนานวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี และ IT พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นเลิศ
ตัวชีวัด

หน่วยนับ

จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทีไ่ ด้รับการพัฒนา
จานวนบุคลากรของกรมได้รับการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

ระบบ

ข้อมูลปีฐาน
(ปี 2562)
4

ราย

2,408

1,200

โครงการ

หน่วยงาน

1. ยกระดับบุคลากรเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ที่สัมฤทธิ์ผล
2. พัฒนาระบบอานวยความสะดวกการค้นหาคู่ค้าและ
เชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ
3. พัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com

สลก.
ขธ.

งบประมาณ
(ล้านบาท)
3.3753
2.3950

ค่าเป้าหมาย
(ราย)
1,200
1

พอ.

3.1650

1

ปี 2563
2

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ขธ.
พอ.
สลก.

ประกอบด้วยโครงการสาคัญ ดังนี้

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

ภาคผนวก

