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รวมงบประมาณ 583.6634

รวมภารกิจพื้นฐาน 446.6664

รวมแผนงานโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร 136.9970

แผนงานโครงการตามภารกิจยุทธศาสตร ประกอบดวย

ดานระบบ IT 24.2020

1. พัฒนาระบบใหบริการรับงบการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) 17.7020 1 ระบบ

2. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา 3.0000 1 เว็บไซต (มีผูใชเว็บไซตอยางนอย 5,000,000 ครั้งตอป)

3. พัฒนาระบบขอมูลการจัดระดับความนาเชื่อถือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(e-Commerce Credit Rating Database)

3.5000 2 ระบบ

ดานจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจ 4.0200

4. ปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคล 1.5000 รหัสธุรกิจใหม 1 ชุด

5. ติดตามและประเมินผลการจดทะเบียนพาณิชยของ อปท. 2.5200 เจาหนาที่ อปท. 6,263 ราย

ดานสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 90.7250 ผูประกอบการ 8,150 ราย

6. สรางนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุมธุรกิจรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 17.0250 ผูประกอบการ 400 ราย/สมาชิกสมาคม 300 ราย/ 48 สมาคม

7. พัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทยสูมาตรฐานสากล 9.5000 ผูประกอบการ 1,800 ราย

8. พัฒนาและสรางโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส 12.0000 ผูประกอบการ 400 ราย

9. สรางความเขมแข็งธุรกิจคาสง-คาปลีกไทย 14.4000 ผูประกอบการ 2,800 ราย

10. พัฒนาผูประกอบการและธุรกิจเตรียมความพรอมสูสากล 19.4000 ผูประกอบการ 2,180 ราย

11. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและสรางเครือขายดานการตลาดธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 18.4000 ผูประกอบการ 570 ราย

 แผนงาน/โครงการ

สรุปงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการคา

งบประมาณ 

(ลานบาท)
คาเปาหมาย

(ป 57 = 70.808  ลานบาท)
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 แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ 

(ลานบาท)
คาเปาหมาย

ดานสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ 11.9500

12. พัฒนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ 4.5000 ผูประกอบวิชาชีพบัญชี 3,170 ราย/1,130 สํานักงาน/

 ฐานขอมูลผูทําบัญชี 75,000 ราย

13. สรางธรรมาภิบาลธุรกิจไทย 4.4500 นิติบุคคลไดรับการตรวจสอบแนะนํา 52,900 ราย/

ผูประกอบการ 3,500 ราย

14. พัฒนากฎหมายใหเอื้อตอการประกอบธุรกิจ 3.0000 รายงาน 1 ฉบับ

ดานพัฒนาองคกร 6.1000

15. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนองคกรอยางมืออาชีพ 3.6900

16. ถายทอดนวัตกรรมการใหบริการอยางมืออาชีพ 2.4100

สํานักบริหารยุทธศาสตร

ธันวาคม 2555
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โครงการ/กิจกรรม

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

1. พัฒนาระบบใหบริการรับงบการเงินผานระบบ 17,702,000 เชิงปริมาณ : 

  อิเล็กทรอนิกส (e-Filing) - ระบบการใหบริการใหมผานทางอิเล็กทรอนิกส 

   จํานวน 1 ระบบ

เชิงคุณภาพ :

- เพิ่มชองทางใหมในการรับงบการเงิน

   และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของกรม 

2. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา 3,000,000 เชิงปริมาณ : 

   - จํานวน 1 เว็บไซต มีผูใชเว็บไซตอยางนอย  

   5,000,000 ครั้งตอป 

3. พัฒนาระบบขอมูลการจัดระดับความนาเชื่อถือธุรกิจ
 3,500,000 เชิงปริมาณ : 

    พาณิชยอิเล็กทรอนิกส - ระบบขอมูลการจัดระดับความนาเชื่อถือ

  (e-Commerce Credit Rating Database)    ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 ระบบ 

- ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเปนแหลงเรียนรู

   ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ขอมูลจดทะเบียน บมเพาะ

   และบริการขอมูลขาวสารดาน e-Commerce

   (Web portal) จํานวน 1 ระบบ 

เชิงคุณภาพ : 

- มีการจัดระดับความนาเชื่อถือของธุรกิจ

   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส สรางความมั่นใจใหผูบริโภค

ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจําป 2556

งบประมาณ เปาหมาย

ดําเนินการ

ดานระบบ IT

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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โครงการ/กิจกรรม

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

4. ปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคล 1,500,000 เชิงปริมาณ : 

- รหัสธุรกิจใหม จํานวน 1 ชุด

เชิงคุณภาพ : 

- รหัสธุรกิจฉบับใหมที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล

   และสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของได

5. ติดตามและประเมินผลการจดทะเบียนพาณิชย 2,520,000 เชิงปริมาณ : 

  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) - ผูไดรับการอบรมไมนอยกวา จํานวน 6,263 คน 

   คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนเจาหนาที่ของ อปท. 

   ผูปฏิบัติงานทะเบียนพาณิชยทั้งหมด 

เชิงคุณภาพ : 

- ผูผานการทดสอบวัดความรูโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม

   ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนแบบทดสอบทั้งหมด  

แผนปฏิบัติการประจําป 2556

ดานจดทะเบียนและบริการขอมูลธุรกิจ

งบประมาณ เปาหมาย

ดําเนินการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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โครงการ/กิจกรรม

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. สรางนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุมธุรกิจ 17,025,000 เชิงปริมาณ : 

    รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ผูประกอบธุรกิจ ผูบริหาร และสมาชิกสมาคมการคา

  6.1 สรางนักการคามืออาชีพและนักการตลาด    ไดรับความรู จํานวน 700 ราย

         เชิงสรางสรรค  เชิงคุณภาพ : 

  6.2 พัฒนาศักยภาพกลุมธุรกิจสมาคมการคา - สรางนักการคา นักการตลาด จํานวน 120 ราย 

- สมาคมการคามีขีดความสามารถในการดําเนิน

  กิจกรรมพัฒนาธุรกิจเพิ่มขึ้น จํานวน 48 สมาคม 

7. พัฒนาธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไทย 9,500,000 เชิงปริมาณ : 

   สูมาตรฐานสากล - มีผูไดรับความรูดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

    7.1 สรางและพัฒนาผูประกอบการรายใหม    จํานวน 1,800 ราย 

   7.2 พัฒนาศักยภาพและสรางความนาเชื่อถือ เชิงคุณภาพ : 

         ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส - เว็บไซตของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ผานเกณฑ

   7.3 สรางเครือขายและโอกาสทางการตลาด    มาตรฐานคุณภาพ ไดรับเครื่องหมาย DBD Verified 

         ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส    ระดับ Gold ขึ้นไป จํานวน 60 เว็บไซต 

8. พัฒนาและสรางโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส 12,000,000 เชิงปริมาณ : 

    8.1 สรางธุรกิจเขาสูระบบแฟรนไชส - มีผูไดรับความรูดานธุรกิจแฟรนไชส จํานวน 400 ราย 

   8.2 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส เชิงคุณภาพ : 

   8.3 พัฒนากลยุทธการตลาดธุรกิจแฟรนไชสสูสากล - ธุรกิจมีความพรอมเขาสูระบบแฟรนไชส/ธุรกิจที่ผาน 

            เกณฑมาตรฐานคุณภาพ จํานวน 40 ราย 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการประจําป 2556

ดานสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

งบประมาณ เปาหมายไตรมาส 3

ดําเนินการ

ไตรมาส 4
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โครงการ/กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9. สรางความเขมแข็งธุรกิจคาสง-คาปลีกไทย 14,400,000 เชิงปริมาณ :

- ธุรกิจคาสงคาปลีกไดรับความรูดานการบริหารจัดการ

   และการตลาด การสรางเครือขายธุรกิจคาสงคาปลีก 

   จํานวน 2,800 ราย 

เชิงคุณภาพ : 

- ธุรกิจคาสงคาปลีกไดรับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

   และการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือทางธุรกิจ

   จํานวน 160 ราย 

 19,400,000 เชิงปริมาณ :

    สูสากล - มีผูไดรับความรูดานธุรกิจบริการ จํานวน 380 ราย 

    10.1 เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพ - มีผูไดรับความรูดานบริหารจัดการธุรกิจ

            ธุรกิจบริการเปาหมาย   จํานวน 1,800 ราย 

    10.2 พัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจ เชิงคุณภาพ : 

            และสรางเครือขายรายพื้นที่ - ธุรกิจบริการเปาหมายมีระบบบริหารจัดการตามเกณฑ

   มาตรฐานคุณภาพทั่วทั้งองคกรพื้นฐาน จํานวน 130 ราย 

18,400,000 เชิงปริมาณ : 

   ดานการตลาดธุรกิจใหบริการโลจิสติกส - มีผูไดรับความรูดานธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 

   11.1 พัฒนาธุรกิจขนสงสินคาทางถนนและธุรกิจ    จํานวน 570 ราย 

            ที่เกี่ยวเนื่องกับการใหบริการโลจิสติกสสู เชิงคุณภาพ : 

           เกณฑคุณภาพ - ธุรกิจใหบริการโลจิสติกสไดรับการพัฒนา

   11.2 พัฒนาธุรกิจใหบริการโลจิสติกสสูมาตรฐาน ISO    สูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ/ISO จํานวน 90 ราย 

   11.3 สรางเครือขายและขยายชองทางการใหบริการ

           ธุรกิจใหบริการโลจิสติกส 

ไตรมาส 1

10. พัฒนาผูประกอบการและธุรกิจเตรียมความพรอม

11. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพและสรางเครือขาย

ไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการประจําป 2556

ดานสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

งบประมาณ เปาหมาย
ดําเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม

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

4,500,000 เชิงปริมาณ :

        12.1 การสงเสริมพัฒนาสํานักงานบัญชี - มีผูไดรับความรูดานกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี  

     จํานวน 3,170 ราย 

    12.2 การสงเสริมพัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชี - ผูผานหลักสูตรตนกลาสํานักงานบัญชีคุณภาพ   

                จํานวน 990 สํานักงาน

เชิงคุณภาพ : 

- สํานักงานบัญชีไดรับการพัฒนาสูเกณฑมาตรฐาน 

   เปนสํานักงานบัญชีคุณภาพ จํานวน 50 สํานักงาน 

13. สรางธรรมาภิบาลธุรกิจไทย 4,450,000 เชิงปริมาณ :

- นิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวของไดรับการตรวจสอบ/แนะนํา

     13.2 ตรวจสอบนิติบุคคล   ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ 

     13.3 สงเสริมพัฒนาธรรมาภิบาลธุรกิจ    จํานวน 50,900 ราย 

- มีผูไดรับความรูดานธรรมาภิบาลธุรกิจ จํานวน 3,500 ราย 

เชิงคุณภาพ :

- นิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวของไดรับการตรวจสอบ/แนะนํา

  ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ

  ไมนอยกวารอยละ 70

- ผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจดาน

  ธรรมาภิบาลธุรกิจเพิ่มขึ้นภายหลังการอบรม 

  ไมนอยกวา รอยละ 60

       13.1 แนะนํานิติบุคคลตั้งใหม 

12. พัฒนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ

เปาหมายไตรมาส 1

แผนปฏิบัติการประจําป 2556

ดานสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ

ดําเนินการ

งบประมาณ ไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2
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โครงการ/กิจกรรม

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

3,000,000 เชิงปริมาณ : 

     (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย - รายงานการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

      หุนสวนและบริษัท, พระราชบัญญัติ เชิงคุณภาพ : 

     บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) - กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

   ไดรับการปรับปรุงใหเอื้อตอการประกอบธุรกิจ 

ดําเนินการ

14. พัฒนากฎหมายใหเอื้อตอการประกอบธุรกิจ 

แผนปฏิบัติการประจําป 2556

ดานสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ

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

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

15. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนองคกร 3,321,000 เชิงปริมาณ : 

    อยางมืออาชีพ - จํานวนผูเขาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 

      15.1 พัฒนาความรู    ของกลุมเปาหมายในแตละกิจกรรม 

      15.2 พัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร เชิงคุณภาพ : 

            15.3 พัฒนาสมรรถนะทั่วไป - ผูเขาอบรมสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน

               15.4 พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต    ไมนอยกวารอยละ 70 

16. ถายทอดนวัตกรรมการใหบริการอยางมืออาชีพ 2,169,000 เชิงปริมาณ : 

 - กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นใน

   การใหบริการตามภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

   รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ : 

- กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นใน

   การใหบริการตามภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

   ระดับมาก  

งบประมาณ เปาหมาย

แผนปฏิบัติการประจําป 2556

ดานพัฒนาองคกร

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4ไตรมาส 3

ดําเนินการ
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