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1. ความเปน็มา 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562                     
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปีซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง  

ประกอบกับสภาพแวดล้อมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ท าให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการท างานให้ทันต่อ
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พ.ศ. 2566 - 2570)           
ที่เชื่อมโยงภารกิจกรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ กับแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนในระดับต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ที่กระทบต่อการด าเนินงาน            
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก น ามาก าหนดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีทิศทางและเป็น
รูปธรรม 
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2. บทบาทหน้าที่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการ โดยส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศ                        
ให้มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้า 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

1. พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า  
2. ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน                     
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า กฎหมายว่าด้วยหอการค้า และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. ให้บริการข้อมูล เอกสารทะเบียนธุรกิจและข้อมูลธุรกิจอื่น และรับรองรายการทางทะเบียนธุรกิจ 
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 

หมายเหตุ : ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ประกาศให้มีพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
โดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าพนกังานทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
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3. ความเชือ่มโยงแผนในระดบัต่าง ๆ 

3.1 แผนระดับที่ 1  
     ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

➢ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
➢ ยุทธศาสตร์ชาติที ่4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
➢ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

3.2 แผนระดับที่ 2  
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง) 
➢ ประเด็นที่ (08) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยุคใหม ่
    เป้าหมาย ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหมท่ี่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิม่          

มากขึ้น  
แผนย่อย การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
แผนย่อย การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
แผนย่อย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ             
ขนาดย่อมยุคใหม่ 

➢ ประเด็นที่ (16) เศรษฐกิจฐานราก   
เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุ่มรายไดน้้อยเพ่ิมขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง 
แผนย่อย การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

➢ ประเด็นที่ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 

2) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกจิ มีกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน               
อย่างมีนัยส าคัญ ได้แก ่ 

➢ กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและ               
บริการเป้าหมาย  

➢ กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การเป็นศนูย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 
3) รา่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาตฉิบบัที ่13   
➢ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
    หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มศีักยภาพสูง และสามารถ            

แข่งขันได ้
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นทีแ่ละเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างย่ังยืน 

➢ มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
    หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
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4) นโยบายรัฐบาล  
➢ นโยบายหลัก  

ข้อที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
ข้อที่ 7 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
ข้อที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

➢ นโยบายเร่งด่วน 
ข้อที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
ข้อที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
ข้อที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

3.2 แผนระดับที่ 3  
     แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงพาณิชย์    

➢ ประเด็นที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางการค้าของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
เป้าหมายที่ 1.1 เกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น/มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ 1.2 ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการยุคใหมท่ี่มีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น  

➢ ประเด็นที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศทางการค้า 
เป้าหมายที่ 2.1 ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น  

➢ ประเด็นที่ 4 ยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที่ 4.1 องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส                           
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4. วสิยัทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์คา่นยิมกรมพัฒนาธรุกิจการค้า  

วสิัยทัศน์ (Vision) 

เปน็องคก์รภาครฐัชั้นน าด้านบริการดิจิทลัอยา่งเต็มรปูแบบภายในปี 2570 
และสร้างพลังขบัเคลือ่นธุรกิจไทยให้ยั่งยนืด้วยนวตักรรม 

-  เป็นองค์กรภาครัฐชั้นน าด้านบริการดิจิทัล ที่มีความทันสมัยกว่า ตอบโจทย์ประชาชนมากกว่า เมื่อเทียบกับบริการดิจิทัล
ขององค์กรภาครัฐในระดับเดียวกัน 

- สร้างพลัง โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนและการใช้นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ 

พันธกจิ (Mission) 
1. พัฒนาระบบทะเบียนธรุกจิโดยใช้เทคโนโลยดีิจทิลั ใหม้คีวามสะดวก ถกูต้อง รวดเร็ว และทันสมยั 

- พัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจ คลอบคลุมตั้งแต่ระบบระบุตัวตน การจดทะเบียน การเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ                     
   การบริหารจัดการระบบ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย 

2. สร้างคณุค่าและนวัตกรรมการใหบ้รกิารข้อมลูธุรกจิ 
- พัฒนาข้อมูลธุรกิจให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมการให้บริการ 

3. พัฒนาผู้ประกอบการทกุระดบั ให้เขม้แขง็ แข่งขันได ้
 - สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ ตั้งแต่ระดับรายย่อย (MSME) ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขนาดใหญ่ (SML)  
   พร้อมรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

4. ก ากบัดแูล และส่งเสรมิธุรกิจ ใหม้กีารพฒันาอย่างยัง่ยนื 
 - ก ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ (Goal) 

1.  พัฒนางานดิจิทลัอยา่งเต็มรปูแบบ และพัฒนาระบบขอ้มลูสารสนเทศใหเ้กดิการบรกิารทีส่ะดวก ถกูต้อง รวดเรว็ 
2.  พัฒนาผูป้ระกอบการใหม้ขีดีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยัง่ยนื 

คา่นยิมองค์กร (Values) : SUPER DBD 
                   

                               

 

                 บริการ             เป็นน้ าหนึ่ง           มุ่งประชาชน          ตื่นตัวน าการ        เป็นที่ไว้วางใจ  

                 ด้วยใจ               ใจเดียว             เป็นศนูย์กลาง         เปลี่ยนแปลง           เชื่อถือได ้   

 

 

      S                  U                  P              E             R 
service mind       unified          people          energetic         reliable 
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5. แผนปฏบิัติราชการกรมพฒันาธุรกจิการคา้ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

5.1 การวิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นความท้าทาย/ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

ประเด็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญต่อการพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ 
ในแต่ละแผนยุทธศาสตรเ์พื่อแสดงถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค ์ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) เป็นสิ่งที่จะมาขัดขวางการบรรลุวิสัยทัศน์ ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าหรือตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี รวมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และความเสี่ยงหรือความต้องการอื่นๆ ความท้าทาย 
เชิงกลยุทธ์ภายใน อาจเกี่ยวกับขีดความสามารถขององค์กร หรือทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ ขององค์กร  

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) คือสิ่งที่สามารถผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป็น
ปัจจัย ที่ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จในเชิงแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นที่มี
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกัน ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจาก (1) สมรรถนะหลักขององค์กร (core 
competencies) ที่มุ่งเน้นการสร้างและเพิ่มพูนขีดความสามารถภายในขององค์กร และ (2) ทรัพยากรภายนอก           
ที่ส าคัญในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเกิดจากการปรับและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกและพันธมิตร 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
พ.ศ. 2566 - 2570 เพื่อร่วมพิจารณาประเด็นความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมใน 4 ด้าน 
ได้แก ่ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านกระบวนการท างาน ด้านบุคลากรและด้านกฎหมาย มีรายละเอียด ดังนี ้

 ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ : SC 

SC1 – ประชาชนเคยชินการใช้บริการรูปแบบเดิม 

 

 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

- สัดส่วนจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ (ส่วนกลาง)  
  ปี 2562 = 3%  ปี 2563 = 3.72%  ปี 2564 = 7.46%  ปี 2565 = 17%  
- สัดส่วนบริการข้อมูลธุรกิจออนไลน ์(ส่วนกลาง)  
  ปี 2562 = 35%  ปี 2563 = 70%  ปี 2564 = 82%  ปี 2565 = 95% 
- สัดส่วนบริการออนไลน์ทั้งหมด (ส่วนกลาง)  
  ปี 2562 = 22%  ปี 2563 = 49%  ปี 2564 = 63%  ปี 2565 = 73% 
- ผลส ารวจความพึงพอใจปี 2562 - 2565 พบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจบริการรูปแบบออนไลน์น้อยกว่า Walk-in 

  ปี 2562  Online 75.39%  Walk-in 89.30%  (-13.91%)   

  ปี 2563  Online 81.17%  Walk-in 82.46%  (-1.29%) 

  ปี 2564  Online 82.44%  Walk-in 94.41%  (-11.97%) 

  ปี 2565  Online 87.29%  Walk-in 91.43%  (-4.14%) 
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ : SA 

SA1 - กรมพฒันาธุรกจิการคา้มภีารกจิทีช่ดัเจนเกีย่วกับการพฒันาธุรกจิการคา้และบริการใหม้ศีกัยภาพ              
        เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิตัง้แตร่ะดบัชุมชนถงึระดบัประเทศ 
 

SA2 - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและการด าเนินธุรกิจ  

SA3 - กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านกระบวนการท างาน 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ : SC  

SC2 - มีกระบวนงานและข้อมูลที่ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษ 
 
 

 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

 ผลส ารวจการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ปี 2565 โดย ETDA พบว่า  

 - ภาพรวมคนไทยใชอิ้นเทอรเ์น็ต เฉลี่ย 7 ชั่วโมง 4 นาท ีต่อวัน                                            

     - ส่วนใหญ่ใชอิ้นเทอร์เน็ตเพือ่กิจกรรม e-Health (จองคิวขอรับบริการทางการแพทย์ออนไลน์) 
ติดต่อส่ือสารออนไลน์ ดูรายการโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน ์ดู Live Commerce เพื่อซื้อสินค้า/บริการ และ      
ท าธุรกรรมทางการเงินทางออนไลน์ (e-Payment)  

  - ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 37 นาที สะท้อนถึง           
ความพร้อมของบุคลากรภาครัฐในการยกระดับการท างานสู่ยุคดิจิทัลด้วยการท างานแบบ e-Office มากขึ้น           

  
 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

 จากการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดย DGA กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล 

 หน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก ตั้งแต่ปี 2562 - 2565  
 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

 คู่มือส าหรับประชาชนตาม พรบ. การอ านวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 99 กระบวนงาน ให้บริการรูปแบบ                 
 e-Service แบบครบวงจร (L3) 38 กระบวนงาน คิดเป็น 38%  

                                                                                  

                

ห้าง บริษัท มหาชน
สมาคม/

หอ
ทะเบียน
พาณิชย์

ต่างด้าว บัญชี ข้อมูล
หลักประ

กัน

จ านวนคู่มือ 7 17 25 7 12 15 8 4 4

e-Service (L3) 7 17 0 0 0 1 8 4 1

L1 = ยื่นค าขอและเอกสารประกอบทางระบบ 
       อิเล็กทรอนิกส์ 

L2 = ยื่นค าขอ/ช าระค่าธรรมเนียมและออก 
       ใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 
ระดับการพัฒนาบริการ 
ช าระเงินออนไลน์ 

L3 = ยื่นค าขอ/ช าระค่าธรรมเนียม/ออกเอกสาร   
       ทางราชการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
ะใบเสร็จออนไลน์ 

* ถ่ายโอนภารกิจรับจดทะเบียนพาณิชย์ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2551 

ระดับการพัฒนางานบริการ 
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ : SA 

SA4 - มเีครอืขา่ยพนัธมิตรเพื่อบรูณาการการท างานทีค่รอบคลมุทกุภารกจิ 
 
 
 
 

 
SA5 - มเีทคโนโลยีสมยัใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการและการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่  

 
 
 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

 - หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) (ด้านพัฒนาบริการดิจิทัล) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ    
   กรมการท่องเที่ยว (ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ)  

 - หน่วยงานเอกชน เช่น สมาคมการค้า (ด้านพัฒนาผู้ประกอบการ) หอการค้าไทย (ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ) 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

 - เทคโนโลยี AI ได้พัฒนาระบบ Multi Skill และ Deep Learning ซึ่งท าให้ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถที่จะเรียนรู้เชิงลึก
และเรียนรู้หลายสิ่งจนเชี่ยวชาญได้พร้อมๆ กัน AI จึงมีความรู้มากกว่าและยังมีความสามารถเทียบเคียงมนุษย์ ท าให้ AI             
คิดและท างานสร้างสรรค์รวมถึงงานที่ใช้ทักษะด้านอารมณ์เองได้  

 - เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มีความสามารถในการเก็บข้อมูลโครงข่ายที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ต้องผ่านคนกลาง โดยมี
การเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัย ท าให้ได้รับข้อมูลชุดเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ทั่วโลก  ประโยชน์ของ   
เทคโนโลยีบล็อกเชนคือ มีความโปร่งใสเพราะทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ถูกแทรกแซงและท าลายได้ยาก และลด         
คนกลางในระบบลงได้ เทคโนโลยีนี้เหมาะที่จะน ามาใช้กับการท าธุรกรรมการเงินเป็นส่วนใหญ่ทั้งในธนาคารและใน Bitcoin  

 - เทคโนโลยี R ที่ผสานโลกเสมือนกับความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์  ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี  R (Reality 
Technology) เหล่านี้ขึ้นมาใช้งานมากมาย เช่น  
VR (Virtual Reality) เทคโนโลยีจ าลองความเป็นจริงเสมือน สร้างโลกเสมือนจริงให้เราเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ในโลก
จ าลองผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หน้าจอ หรือแว่น VR โดยบริษัทใหญ่อย่าง Google น าเทคโนโลยีนี้มาให้ทุกคนได้สัมผัสได้
เช่น Virtual Tour ผ่าน Google Earth หรือ Virtual Tour นิทรรศการและสถานที่ส าคัญต่างๆ ก้าวที่ส าคัญของเทคโนโลยี 
VR คือบริษัท Facebook ที่ก าลังพัฒนา Facebook Horizon สังคมออนไลน์ในโลกเสมือนที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งาน
และเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีนี ้ 
AR (Augmented Reality) เทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน เทคโนโลยีนี้จะสามารถจ าลอง
ภาพ 3 มิติแสดงผลบนพื้นที่จริงให้เราเห็นโดยต้องมีอุปกรณ์ตัวกลางคือ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และฮาร์ดแวร์อย่างกล้อง
โทรศัพท์มือถือหรือแว่น VR เป็นต้น เทคโนโลยีนี้มีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันอย่างเช่นในเกม Pokemon Go  
ก็ใช้เทคโนโลยีนี้ และฟิลเตอร์จากแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่ใช้กันเป็นประจ า 
MR (Mixed Reality) เทคโนโลยีที่ผสานจุดเด่นของ VR และ AR เข้าด้วยกัน เทคโนโลยีต่อยอดสร้างภาพจ าลองในโลกจริง
และยังสามารถมปีฏิสัมพันธ์กับโลกเสมือนได ้โดยใช้เทคโนโลยี Hologram เข้ามาช่วยให้เรามองเห็น สัมผัส และมีปฏิสัมพันธ์ได้ 
XR (Extended Reality) ขั้นกว่าของโลกเสมือน การพัฒนาผสานรวมเทคโนโลยี AR + VR + MR เข้าด้วยกัน นอกจาก          
จะสั่งการบนโลกเสมือนได้ก็ยังสามารถเชื่อมต่อให้เกิดการสั่งการและปฏิสัมพันธ์ได้ทั้งในโลกจริงและในโลกเสมือนด้วย             

    
 
 
 
 
  ที่มา : https://blog.pttexpresso.com/technology-future/ 
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ด้านบุคลากร 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ : SC 

SC3 - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบริการดิจิทัล 

SC4 - บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะด้านดิจิทัลอยู่ในระยะก่อนเริ่มแรก (Pre-early) 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ : SA 

SA6 - บคุลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามเชี่ยวชาญการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อสนบัสนุน 
        การท างาน 

 
 
 
 
 
 
 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

 - บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน คิดเป็น 2.7% ของบุคลากรกรมทั้งหมด (544 คน) 

 - สัดส่วนบุคลากรด้าน IT ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด 89 ระบบงาน คิดเป็น 1 : 6 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

 จ านวนประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้านดิจิทัล 19 ใบ ของบุคลากรด้านเทคโนโลยี 15 คน  

 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

 ผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านเครื่องมือการส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ  
 และบุคลากรของภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) ของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)              
 ใน 7 มิติ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

ปรากฏว่า ระดับพัฒนาการด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ใน ระยะก่อนเริ่มแรก (Pre-early) โดยมี
คะแนนน้อยที่สุดในมิติ ความสามารถด้านการควบคุมก ากับและการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและมาตรฐานการจัดการ
ด้านดิจิทัล (Digital Governnance, Standard, and Compliance)  
 

ระดบัพัฒนาการด้านดจิิทัลของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั 4 ระยะ ได้แก่ 

ระยะก่อนเริ่มแรก (Pre-early)      ได้คะแนนไม่เกินร้อยละ 70 
ระยะเริ่มแรก (Early) ได้คะแนนร้อยละ 70.01 - 75.00 
ระยะก าลังพัฒนา (Developing) ได้คะแนนร้อยละ 75.01 - 80.00 
ระยะสมบูรณ์ (Mature) ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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       ด้านกฎหมาย 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ : SC 

SC5 - กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานอื่นไม่รองรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

SC6 - ธุรกจิไมใ่ห้ความส าคญัในการปฏบิัตติามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ : SA 

SA7 - กรมพฒันาธุรกจิการคา้สามารถก าหนดขอ้กฎหมายและระเบียบภายในเพื่อรองรบัการใหบ้ริการดจิทิลั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

 เช่น ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง ศาล ธนาคาร 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

 จ านวนข้อร้องเรียนธุรกิจ  ป ี2562 = 72 ราย  ปี 2563 = 88 ราย  ปี 2564 = 51 ราย  ปี 2565 = 54 ราย 

 ข้อมูลอ้างอิง : 

 เช่น  

- ประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางส าหรับให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ e-Registration  

- ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อของทนายความหรือผู้สอบบัญชี  
  รับอนุญาตผ่านทางระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration For Public Company Limited) 
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5.2 การวิเคราะหป์ัจจัยแวดลอ้มเชิงยุทธศาสตร์ (SWOT) 

     SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ขององค์กร เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ                    
ความท้าทายหรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สถานภาพที่ต้องการในอนาคต และช่วยให้ผู้บริหาร             
รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
ตลอดจนผลกระทบต่อองค์กร  

โดย SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมาย ดังนี้ 

 
Strengths หรือ จุดแข็ง/ ข้อได้เปรียบ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายใน

องค์กรว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร
ได ้และควรด ารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 

Weaknesses หรือ จุดอ่อน/ ข้อเสียเปรียบ เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในองค์กรว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัด           
ให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

Opportunities หรือ โอกาสที่จะด าเนินการได้ เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใด                
ที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค และ
องค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข็มแข็งได ้ 

Threats หรือ อุปสรรค ข้อจ ากัด ความท้าทายหรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์กร  
เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะก่อให้เกิด 
ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง พร้อม             
ที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าว 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดท า SWOT เพื่อประเมินสถานการณ์ขององค์กร ตามประเด็นความท้าทาย
และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ข้อ 5.1 โดยคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมฯ 4 กลุ่มภารกิจหลัก สรุปได้
ดังนี ้

 
 
 
 

Strengths : S
จุดแข็ง/ 

ข้อได้เปรยีบ 

Weaknesses : W
จุดอ่อน/ 

ข้อเสียเปรยีบ 

Opportunities : O
โอกาส

ที่จะด าเนนิการได ้

Threats : T
อุปสรรค 
ข้อจ ากัด          

ความทา้ทาย
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Strengths Weaknesses

Opportunities Threats

S1- (SA1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ                
การพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการให้มีศักยภาพเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ 

S2- (SA3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มี              
ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

S3- (SA6) บคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเชี่ยวชาญ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท างาน 

S4- (SA7) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถก าหนดข้อกฎหมาย
และระเบียบภายในเพื่อรองรับการให้บริการดิจิทัล 

Strengths 

 
W1- (SC2) มีกระบวนงานและข้อมูลที่ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษ 
W2- (SC3) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อ 

การพัฒนาบริการดิจิทัล 
W3- (SC4) บคุลากรส่วนใหญ่มีทักษะดา้นดิจิทัลอยู่ในระยะก่อน

เริ่มแรก (Pre-early) 
 

Weaknesses 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 

O1- (SA2) ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคและการด าเนินธุรกิจ 

O2- (SA4) มเีครือข่ายพันธมิตรเพื่อบูรณาการการท างานที่
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

O3- (SA5) มเีทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบริการและ                     
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ 

Opportunities 

T1- (SC1) ประชาชนเคยชินการใช้บริการรูปแบบเดิม  
T2- (SC5) กฎหมายหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานอื่นไม่รองรับ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
T3- (SC6) ธุรกิจไม่ให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

Threats 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร 



แผนปฏิบัติราชการกรมพฒันาธรุกิจการค้า (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 

15 
 

5.3 การจัดท า TOWS Matrix  

     TOWS Matrix เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือส าหรับการสร้างกลยุทธ์ใหม่จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ปัจจุบันขององค์กร ที่มีการต่อยอดมาจาก SWOT Analysis ด้วยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ขององค์กร ซึ่งมี 2 ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่  

     ปัจจัยภายใน - Strength (จุดแข็ง) และ Weaknesses (จุดอ่อน) 
     ปัจจัยภายนอก - Opportunities (โอกาส) และ Threats (อุปสรรค) 

เมื่อน าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาจับคู่กัน จะท าให้เกิดเป็นการวิเคราะห์ของ TOWS Matrix ได้
ออกมาเป็นกลยุทธ ์4 รูปแบบ ได้แก ่
 
 

ปจัจยัภายใน 
 
ปจัจยัภายนอก 

Strengths Weaknesses 

Opportunities 
SO 

กลยทุธเ์ชงิรกุ 
WO 

กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข 

Threats 
ST 

กลยทุธเ์ชงิป้องกัน 
WT 

กลยทุธเ์ชงิรบั 

(1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เป็นการจับคู่ระหว่าง Strength และ Opportunities (ใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส)  
กลยุทธ์ในส่วนนี้มีความส าคัญอย่างมากต่อการเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่เน้นสร้าง

ผลลัพธ์ ที่ให้ประโยชน์สูงสุด ผ่านการวิเคราะห์จุดแข็งของธุรกิจร่วมกับโอกาสที่เกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องมองถึงโอกาส
ในปัจจุบันหรือโอกาสที่ก าลังจะมาถึง เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างก้าวกระโดด หรือที่เรียกกันว่า “ถูกจุด 
ถูกเวลา” 

(2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เป็นการจับคู่ระหว่าง Weaknesses และ Opportunities (ใช้โอกาสลด
จุดอ่อน) 

การปิดจุดอ่อนอาจเป็นเรื่องของจังหวะเวลา ที่จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจแก้ไขจุดอ่อนหรือลดทอน
จุดอ่อนของตัวเองลงไปได้ 

(3) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) เป็นการจับคู่ระหว่าง Strength และ Threats (ใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค) 
เป็นการใช้จุดแข็งที่มีอยู่มาป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากร

บุคคลหรือเครื่องมือในองค์กรก็ตาม เนื่องจากหลายองค์กรที่ก าลังเติบโตอย่างมาก มักมีความต้องการใช้จุดแข็งเพื่อ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพียงอย่างเดียว จนอาจมองข้ามการน าจุดแข็งมาเตรียมรับมือกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น 

(4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) เป็นการจับคู่ระหว่าง Weaknesses และ Threats (แก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยง
อุปสรรค) 

กลยุทธ์นี้แตกต่างจากอีก 3 กลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากมีไว้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ  
ที่ถาโถมเข้ามา ไม่ได้ใช้เพื่อหวังมุ่งไปข้างหน้า แต่เป็นกลยุทธ์เชิงรับที่มีไว้เพื่อพยุงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้แย่ลง                
ด้วยการพยายามบรรเทาปัญหาหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหาเกิดเพิ่ม คล้ายๆ กับกลยุทธ์เชิงป้องกัน ซึ่งบางครั้งอาจจะ
ไม่จ าเป็นต้องเดินหน้าทุกครั้ง แต่ต้องหยุดเพื่อที่จะรอเวลาและโอกาสเหมาะสมให้สามารถด าเนินการต่อได้อย่าง
ยั่งยืน หรือการวางแผนใหม่ด้วยการเปลี่ยนรปูแบบการด าเนินงานบางอย่าง 
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TOWS Matrix ของกรมพัฒนาธุรกจิการค้า มรีายละเอียด ดังนี ้

ปจัจยัภายใน 
ปจัจยัภายนอก Strengths Weaknesses 

Opportunities 

 

SO  

ยกระดบัการให้บริการด้วยเทคโนโลยดีจิิทลั                  
อยา่งเต็มรปูแบบ (Go Digital) 

แนวทางการพฒันา :  

- พัฒนา ระบบ ให้ บ ริ ก า ร เป็ นดิ จิ ทั ล ตลอด
กระบวนการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ (End to 
End Process) 

- พัฒนาคลั งข้ อมู ลธุ รกิ จ ให้มีประสิทธิภาพ 
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงธุรกิจ 

- สร้างนวัตกรรมการให้บริการ ส่งเสริมการเข้าถึง
บริการได้สะดวก ทุกที ่ทุกเวลา 

พัฒนาธุรกิจไทยใหเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง                                        
(Nurture & Growth) 

แนวทางการพฒันา :  

- ส่งเสริม บ่มเพาะ ให้ผู้ประกอบการทุกระดับ 
ปรับเปลี่ยนสู่การด าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี
ดิจิทัล นวตักรรม และการเข้าถึงตลาด 

- สร้างภาคีความร่วมมือเพื่อให้เกิดการเกื้อหนุน
เชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

- ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยหลักประกัน
ทางธุรกิจ 

WO  

สรา้งองคก์รแหง่นวตักรรม                                    
(Innovative Organization) 

แนวทางการพฒันา :  

- สร้างนวัตกรธุรกิจ (Business Innovator) ที่มี
สมรรถนะสงูในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการ ท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

- ยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐ านด้ านดิ จิ ทั ลที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและมั่งคงปลอดภัยมาใช้ในการ
ท างาน 

- พัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย 
และ แนวปฏิบัติ ให้เอื้อต่อการท างานในยุคดิจิทัล 

Threats 

 

ST  

สง่เสริมการด าเนนิธรุกิจเพื่อความยัง่ยนื 
(Sustainable in Business) 

แนวทางการพฒันา :  

- สร้างธุรกิจโปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 
- พัฒนาระบบตรวจสอบธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ 

โดยการเชื่อมโยงระบบงานและข้อมูลภายใน 
- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการด าเนินธุรกิจ 

เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

WT   
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5.4 ประเด็นหลักในการขับเคลือ่นองค์กร 

 ประกอบด้วย 4 ประเด็น 

 ประเด็นที ่1 ยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Go Digital) 
 ประเด็นที ่2 พัฒนาธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง (Nurture & Growth) 
 ประเด็นที ่3 ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable in Business) 
 ประเด็นที่ 4 สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

    
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยกระดบัการให้บรกิาร                   
ด้วยเทคโนโลยดีิจทิลั

อยา่งเต็มรปูแบบ                
(Go Digital) 

                

ประเด็น 

 
พัฒนาธุรกิจไทย                

ใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง                  
(Nurture & Growth) 

                

แน
วท

าง
กา

รพ
ัฒน

า 

- พัฒนาระบบให้บริการเป็น
ดิจิทัลตลอดกระบวนการ
ให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ 
(End to End Process) 

- พัฒนาคลังข้อมูลธุรกิจ             
ให้มีประสิทธิภาพ น าไปใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงธุรกิจ 

- สร้างนวัตกรรมการให้บริการ                     
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ           
ได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา 

ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
เ ต็ ม รู ป แ บ บ  ( Go 
Digital) 

                

- ส่งเสริม บ่มเพาะ                    
ให้ผู้ประกอบการทุกระดับ
ปรับเปลี่ยนสู่การด าเนิน
ธุรกิจที่มุ่งเน้นเทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม และ           
การเข้าถึงตลาด  

- สร้างภาคีความร่วมมือ             
เพื่อสนับสนุนให้เกิด               
การเกื้อหนุนเชื่อมโยงตาม
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

- ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนด้วยหลักประกันทาง
ธุรกิจ 

ห้ บ ริ ก า ร ด้ ว ย
เทค โน โ ลยี ดิ จิ ทั ล
อย่ า ง เ ต็ ม รู ปแบบ 
(Go Digital) 

                

- สร้างนวัตกรธุรกิจ 
(Business Innovator)             
ที่มีสมรรถนะสูงในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม            
ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

- ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
สูงและมัน่คงปลอดภัยมาใช้
ในการท างาน 

- พัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ 
ประกาศ นโยบาย และ    
แนวปฏิบัติ ให้เอื้อต่อ           
การท างานในยุคดิจิทัล

การให้บริการด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ 
(Go Digital) 

                

- สร้างธุรกิจโปร่งใส ด้วย 
หลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 

- พัฒนาระบบตรวจสอบ
ธุรกิจที่มีความน่าเชื่อถือ 
โดยการเชื่อมโยงระบบงาน
และข้อมูลภายใน 

- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการด าเนินธุรกิจ เน้น            
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อติดตามการปฏิบัติ            
ตามกฎหมาย   

                

 
สร้างองค์กร                    

แห่งนวตักรรม 
(Innovative 

Organization) 
                

 
ส่งเสริมการด าเนนิ

ธุรกจิเพื่อความยั่งยนื                 
(Sustainable                   
in Business) 
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5.5 เปา้หมายและตวัชีว้ัดส าคัญ  

        ประเด็นที ่1 ยกระดับการให้บริการดว้ยเทคโนโลยีดจิทิลัอย่างเต็มรปูแบบ (Go Digital) 

แนวทางการพัฒนา : ทุกระบบให้บริการเป็นดิจิทัลตลอดกระบวนการให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ                
(End to End Process) พัฒนาคลังข้อมูลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ น าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงธุรกิจ สร้างนวัตกรรม              
การให้บริการ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา 

เปา้หมายและตัวชี้วัด :  

เปา้หมาย ตัวชีว้ดั 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. กระบวนงานตามคู่มือประชาชน
ปรับเปลี่ยนเป็นบรกิารดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความส าเร็จของ
กระบวนงานที่ได้รับ             

การปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 100 

2. ผู้รับบริการมีการใช้บริการดิจิทัล
เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้
บริการช่องทางปกติ 

สัดส่วนการใช้บริการดิจิทัล
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

3. บริการดิจิทัลมีประสิทธิภาพและ 
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ
ผูร้ับบริการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อบริการดิจิทลั 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
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  ประเด็นที ่2  พัฒนาธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง (Nurture & Growth) 

          แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม บ่มเพาะ ให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนสู่การด าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้น
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนเชื่อมโยง
ตามห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยหลักประกันทางธุรกิจ 

          เปา้หมายและตัวชี้วดั : 

เปา้หมาย ตัวชีว้ดั 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ผู้ประกอบการมีการปรับ
รูปแบบธุรกิจที่มีการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม                
ในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

จ านวนผู้ประกอบการ                            
ที่มีการปรับสู่การด าเนิน

ธุรกิจ                          
ในรูปแบบดิจิทัล 

ร้อยละ 10
ของจ านวน

ผู้ประกอบการ
ที่ผ่านการ

พัฒนาทั้งหมด 

ร้อยละ 10
ของจ านวน

ผู้ประกอบการ
ที่ผ่านการ

พัฒนาทั้งหมด 

ร้อยละ 10
ของจ านวน

ผู้ประกอบการ
ที่ผ่านการ

พัฒนาทั้งหมด 

ร้อยละ 10
ของจ านวน

ผู้ประกอบการ
ที่ผ่านการ

พัฒนาทั้งหมด 

ร้อยละ 10
ของจ านวน

ผู้ประกอบการ
ที่ผ่านการ

พัฒนาทั้งหมด 

2. ผู้ประกอบการที่ได้รับ                
การพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น           
อย่างต่อเนื่อง 

มูลค่าการค้า/รายได้                  
ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น

หลังผ่านการพัฒนา 

ร้อยละ 8  ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 ร้อยละ 8 

3. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน         
เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการในลักษณะภาคี
ความร่วมมือ1 

ระดับความส าเร็จ                     
ของการเปิดโอกาสให ้           
ภาคส่วนอื่นเข้ามาร่วม

ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35

ของโครงการ           
ที่ได้รับ

งบประมาณ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35

ของโครงการ               
ที่ได้รับ

งบประมาณ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35

ของโครงการ            
ที่ได้รับ

งบประมาณ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35

ของโครงการ               
ที่ได้รับ

งบประมาณ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35

ของโครงการ               
ที่ได้รับ

งบประมาณ 

หมายเหตุ : 1การเข้ามามีบทบาทร่วมด าเนินงานในลักษณะเป็นภาคี/เครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ การเข้ามามีบทบาทเป็นคณะกรรมการร่วม/คณะ              
ที่ปรึกษาภาคประชาชน ที่มีบทบาทหรืออ านาจหน้าที่ร่วมในการขับเคลื่อนนโยบาย/ร่วมด าเนินการในภารกิจบางอย่างของภาครัฐ 
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  ประเด็นที ่3 ส่งเสริมการด าเนนิธุรกิจเพือ่ความยั่งยืน (Sustainable in Business) 

แนวทางการพัฒนา : สร้างธุรกิจโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ มีระบบตรวจสอบธุรกิจที่มี 
ความน่าเชื่อถือโดยการเชื่อมโยงระบบงานและข้อมูลภายในเข้าด้วยกัน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการด าเนิน
ธุรกิจ ที่เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 

เปา้หมาย ตัวชีว้ดั 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ธุรกิจน าหลักธรรมาภิบาลธุรกิจไป
ใช้ในการด าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

จ านวนธุรกิจที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

ยังคงรักษามาตรฐาน                 
ธรรมาภิบาลธุรกิจ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

2. มีระบบการตรวจสอบติดตามธุรกิจ
ที่ทันสมัย น่าเชื่อถือ 

ร้อยละของประสิทธิผล            
จากการใช้งานระบบ   

ตรวจสอบติดตามธุรกิจ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

3. ติดตามและจัดการข้อร้องเรียน
ธุรกิจเกี่ยวกับการกระท าผิดกฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนข้อร้องเรียนธุรกิจ
เกี่ยวกับการกระท าผิด

กฎหมายได้รับการติดตามและ
จัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
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  ประเด็นที่ 4 สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization) 

แนวทางการพัฒนา : สร้างนวัตกรธุรกิจ (Business Innovator) ที่มีสมรรถนะสูงในการสร้าง
นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท างาน                               
พร้อมกับยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูง มั่นคงปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง
กฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการท างานในยุคดิจิทัล 

เป้าหมายและตัวชี้วัด : 

เปา้หมาย ตัวชีว้ดั 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนาศักยภาพทักษะดิจิทัลของ
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการคิดค้น
นวัตกรรมบริการภาครัฐ 

จ านวนนวัตกรธุรกิจ 5 ราย 5 ราย 5 ราย 5 ราย 5 ราย 

2. สร้างชุมชนนวัตกรธุรกิจเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการท างานอย่างเป็น
รูปธรรม 

จ านวนกระบวนงานที่ได้มี
การปรับปรุงประสิทธิภาพ                

และน าไปใช้จริง 

อยา่งน้อย           
1 

กระบวนงาน 

อย่างน้อย            
1 

กระบวนงาน 

อย่างน้อย           
1 

กระบวนงาน 

อย่างน้อย           
1 

กระบวนงาน 

อย่างน้อย  
1 

กระบวนงาน 

3. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมองค์กร
ดิจิทัลและนวัตกรรม 

จ านวนกิจกรรมส่งเสริม                          
Digital Community 

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
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ภาคผนวก 
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