22 ธันวาคม 2553

แผนปฏิบัตกิ ารปี 2554
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า

สารบัญ
รายการ
*** สรุปแผนงาน/โครงการประจําปี งบประมาณรายจ่ าย พ.ศ. 2554 ***
ด้ านบริการจดทะเบียนและข้ อมูลธุรกิจ
1 จัดจ้างเอกชนบันทึกข้อมูลและจัดทําเอกสารทะเบียนธุรกิจ
2 ติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิ ชย์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
3 พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่ มต้นธุรกิจ (e-Starting Business)
4 บริ หารจัดการข้อมูลงบการเงิน (หมวดงบพื้นฐาน)
ด้ านส่ งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
(พัฒนาผูป้ ระกอบการและธุรกิจเตรี ยมความพร้อมสู่ ตลาดอาเซี ยน) (ข้อ 5-10)
5 พัฒนาผูป้ ระกอบการและสร้างเครื อข่ายธุรกิจ
6 พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์
7 พัฒนาศักยภาพการทําธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
8 ส่ งเสริ มพัฒนาสถาบันการค้า
9 พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล
10 พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริ การและเตรี ยมความพร้อมสู่ สากล
11 พัฒนาคุณภาพธุรกิจและส่ งเสริ มนวัตกรรมธุรกิจไทย
12 พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล
13 ส่ งเสริ มร้านค้าปลีกรายย่อย
ด้ านสร้ างธรรมาภิบาลธุรกิจ
14 พัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีและผูป้ ระกอบธุรกิจ
15 สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
16 ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ด้ านพัฒนาองค์กร
17 พัฒนาระบบบริ หารข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์กร
18 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กร
19 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สร้างความเข้าใจภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
20 พัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ (PMQA)
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สรุ ปแผนงาน/โครงการปี 2554 (งานยุทธศาสตร์ )
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีป่ รึกษา

วิธีการ
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

รวมงบแผนงาน/โครงการ
หมวดงบดําเนินงาน
หมวดงบรายจ่ ายอืน่
หมวดงบลงทุน
ดานบรการจดทะเบยนและขอมู
้
ิ
ี
้ ลธุรกจิ (หมวดงบดาเนนงานและงบลงทุ
(
ํ ิ
น)
1 จัดจ้างเอกชนบันทึกข้อมูลและจัดทําเอกสารทะเบียนธุ รกิจ (ทธ.)
2 ติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิ ชย์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ทธ.)
3 พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่ มต้นธุ รกิจ(e-Starting Business) (ทธ. ทส.) (งบลงทุน)
4 บริ หารจัดการข้อมูลงบการเงิน (หมวดงบพื้นฐาน)

/
/
/

100,000 ราย
75 จังหวัด
1 ระบบ

ทธ.

(งานประจํา)

3

โครงการ/กิจกรรม
ด้ านส่ งเสริมและพัฒนาธุรกิจ (งบรายจ่ ายอืน่ )
พัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน (5-10)
5 พัฒนาผู้ประกอบการและสร้ างเครือข่ ายธุรกิจ ((Micro Business Club) (พธ. ธภ. และ ทธ.)
5.1 พัฒนาผูป้ ระกอบการและสร้างต้นแบบเครื อข่ายธุ รกิจในรู ปแบบ Micro Business Club
5.1.1 สร้างต้นแบบ Micro Business Club
5.1.2 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครื อข่าย Micro Business Club (ในพื้นที่ตน้ แบบ)
((ระดมความคิดผูปู ้ ระกอบการ+ บ่มเพาะ+วิเคราะห์ขอ้ มููลสนับสนุุนการทําธุุ รกิจ+ให้คาํ ปรึ กษา))
5.1.3 พัฒนาความรู ้การบริ หารจัดการและการตลาดผ่านดาวเทียม
5.1.4 ติดตามและประเมินผล
5.2 พัฒนาผูป้ ระกอบการผ่านสื่ อออนไลน์ (e-Learning)

งบประมาณ

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีป่ รึกษา

วิธีการ
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

พธ.
1,600 ราย/ 4 แห่ ง

/ MCB4แห่ง/80ราย/คู่มือ
/
MBC 4 แห่ง
/
80 ราย
คูู่มือ 20 พาณิ ชยกิจ

/

ให้คาํ ปรึ กษา 10 ครั้ง

/
1,500 ราย

/

2 หลักสูตรใหม่

5.3 พัฒนาผูป้ ระกอบธุ รกิจสู่ การเป็ นตัวแทนการค้า (Intertrader)
6 พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ไทยสร้ างสรรค์ (พธ.)
7 พัฒนาศักยภาพการทําธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (พธ.)
7.1 เตรี ยมความพร้อมผูป้ ระกอบการ DBDmart เพื่อสร้างร้านค้าออนไลน์
7.2 บ่มเพาะผูป้ ระกอบธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการทําการตลาดออนไลน์
7.3 สร้างความเชื่อมัน่ และโอกาสทางการตลาดพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์(Trustmark + e-commerce day)
7.4 ปรั
ป บปรุ
ป งการให้
ใ บ้ ริิ การของเว็บ็ ไไซต์ด์ า้ นการส่่ งเสริิ มพาณิิ ชย์อ์ ิเล็็กทรอนิิกส์์

30 ราย

/

ต้นแบบ 4 แห่ ง (รายเดิม)

พธ.
พธ.

/
/

850 ราย
600 ราย
100 ราย

/
/

50 ราย
100 ราย/3 เว็บ็ ไซต์์

/

4

โครงการ/กิจกรรม
8 ส่ งเสริมพัฒนาสถาบันการค้ า (พธ.)
8.1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ธุรกิจสมาคมการค้า
8.2 พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารสถาบันการค้าและจัดทํายุทธศาสตร์ ธุรกิจสมาคมการค้า
8.3 สัมมนาวิชาการสมาคมการค้า
9 พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ส่ ู มาตรฐานสากล (สธ.)
9.1 สร้างองค์ความรู ้ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Academy)
9.2 พัฒนาธุ รกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ (Franchise Standard)
9.3 เตรี ยมความพร้อมธุ รกิจแฟรนไชส์สู่สากล (ตลาดเป้ าหมาย : ASEAN+6) (Franchise Go Inter)
9.4 พัฒนาปั จจัยพื้นฐาน/สิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการประกอบธุ รกิจ
10 พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการและเตรียมความพร้ อมสู่ สากล (สธ.)
10.1 พัฒนาศักยภาพธุ รกิจบริ การสู่ เกณฑ์คุณภาพธุ รกิจ (ร้านอาหาร 80/50 ราย สปา 80/50 ราย)
10.2 เตรี ยมความพร้อมธุ รกิจบริ การสู่ ตลาดอาเซี ยน + 6 (ธุ รกิจร้านอาหารและสปา)
10.3 จัดทําเกณฑ์คุณภาพธุ รกิจบริ การผูส้ ู งอายุ
11 พัฒนาคุณภาพธุรกิจและส่ งเสริมนวัตกรรมธุรกิจไทย (สธ.)
11.1 พัฒนาธุ รกิจสร้างสรรค์/ธุ รกิจนวัตกรรม/ธุ รกิจเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
11.2 จัดทําสื่ อเผยแพร่ กระบวนการพัฒนาธุ รกิจสร้างสรรค์/ธุ รกิจนวัตกรรม/ธุ รกิจเป็ นมิตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
11.3 จัดแสดงสิ นค้าธุ รกิจสร้างสรรค์/ธุ รกิจนวัตกรรม/ธุ รกิจเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม

งบประมาณ

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีป่ รึกษา

วิธีการ
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
พธ.

/ 3 โครงการ /150 ราย
/ 35 ราย/7 สมาคม
300 ราย

250 ราย
/
50 ราย/แผนธุ รกิจ
/
150/50 ราย
/
50 ราย
/ /
210 ราย/100 ราย
/
160 ราย/100 ราย
/
50 ราย
/
1 เรื่ อง
200 ราย
/
200 ราย
/
5,000 แผ่น
/

สธ.

สธ.

สธ.

200 ราย
5

โครงการ/กิจกรรม
12 พัฒนาโลจิสติกส์ ส่ ู ตลาดสากล (สธ.)
12.1 พัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการธุ รกิจโลจิสติกส์
12.2 พัฒนาธุ รกิจโลจิสติกส์ สู่ เกณฑ์คุณภาพธุ รกิจ
12.3 พัฒนาธุ รกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO
12.4 พัฒนาการตลาดเครื อข่ายและธุ รกิจโลจิสติกส์
12.5 ส่ งสริ มการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับธุ รกิจโลจิสติกส์
12.6 พัฒนาเตรี ยมความพร้อมธุุ รกิจโลจิสติกส์รองรับการค้าชายแดนและตลาดอาเซี ยน+6
12.7 บริ หารนโยบายโลจิสติกส์การค้า
13 ส่ งเสริมร้ านค้ าปลีกรายย่ อย (สธ.)
13.1 พัฒนาการบริ หารจัดการเพื่อลดต้นทุนสิ นค้าคงคลัง
13.2 พัฒนาการรวมคําสั่งซื้ อและกระจายสิ นค้า
13.3 พัฒนาสู่ เกณฑ์คุณภาพธุ รกิจค้าส่ ง-ค้าปลีก
13.4 ติดตามประเมินผล

งบประมาณ

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีป่ รึกษา

วิธีการ

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

800 ราย
200 ราย
200 ราย
50 ราย
2 เครื อข่าย
200 ราย
150 ราย
ประชุม 30 ครั้ง
สัญจร 8 ครั้ง
2,400 ราย/35 ราย
700 ราย/10 ราย
1,500 ราย/15 ราย
200 ราย/10 ราย

สธ.

ร่ วมกับ พธ.

สธ.

/

6

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ด้ านสร้ างธรรมาภิบาลธุรกิจ (หมวดงบดําเนินงานและหมวดงบรายจ่ ายอืน่ )
14 พัฒนาผู้ประกอบวิชาชี พบัญชี และผู้ประกอบธุรกิจ (บธ.)
14.1 พัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพและสํานักงานบัญชี
14.2 พัฒนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ (หมวดรายจ่ายอื่น)

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีป่ รึกษา

วิธีการ

/
/
/

14.3 สัมมนาผูป้ ระกอบการส่ วนภูมิภาคเรื่ องส่ งเสริ มธุ รกิจในส่ วนภูมิภาคในการจัดทําบัญชีให้ถูกต้องฯ (งานประจํา)

15 สร้ างธรรมภิบาลธุรกิจ (ธธ.)
15.1 ตรวจสอบคนต่างด้าวและนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ น้ ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย

/

เป้าหมาย

6,620 ราย
4,820 ราย
1,000 ราย
30 สํานักงาน
800 ราย

บธ.

34,130 ราย

ธธ.

1,130 ราย

15.1.1 ตรวจสอบนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ น้

500 ราย

15.1.2 ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของธุ รกิจคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาต

630 ราย

15.2 ตรวจสอบสถานที่ต้ งั นิติบุคคล
15.3 อบรมนิติบุคคลให้มีธรรมาภิบาลการค้า (ธธ.,ธภ.,บธ.)
16 ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ (หมวดงบรายจ่ายอื่น) (กค.)

ผู้รับผิดชอบ

/
/

30,000 ราย
3,000 ราย
/

1 ฉบับ

กค.

7

โครงการ/กิจกรรม
ด้ านพัฒนาองค์ กร (หมวดงบดําเนินงาน และงบลงทุน)
17 พัฒนาระบบบริ หารข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์กร (ทส. บค. บก.) (หมวดงบลงทุน)
18 พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กร (บก.)
18.1 พัฒนาข้าราชการมืออาชีพ
18.2 พัฒนาความรู ้ตามภารกิจ 4 ด้าน
18.3 พัฒนาทักษะภาษา
18.4 พฒนาทกษะผู
พัฒนาทักษะผ้นาาและคุ
ํ และคณภาพชี
ณภาพชวต
วติ
18.5 การบริ หารจัดการความรู ้ (KM)
19 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สร้างความเข้าใจภารกิจของกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า (บก.)
20 พัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ (PMQA) (บย.)

งบประมาณ

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีป่ รึกษา

วิธีการ

/
/

1 ระบบ
2,367 ราย
36 ราย
619 ราย
196 ราย
938 ราย
578 ราย
/

/

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ทส. บค. บก.
บก.

บก.
บย.
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โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดจ้ างเอกชนบันทึกข้ อมูลและจัดทํา
เอกสารทะเบียนธุรกิจ
1.1 กําหนด TOR คัดเลือก และ ทําสัญญาจ้าง
1.2 ประกวดราคาจ้างและคัดเลือก
1.3 ทําสัญญาจ้าง
1.4 ดําเนินการตามสัญญาจ้างและตรวจรับงาน
จ้าง

เป้าหมายรวม 100,000 ราย

งบประมาณ

วิธีการ

เป้ าหมาย

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

1.โครงการจัดจ้ างเอกชนบันทึกข้ อมูลและจัดทําเอกสารทะเบียนธุรกิจ
สํ านักทะเบียนธุรกิจ

รายกิจกรรม

/

100,000 ราย

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

ส.ค. - ก.ย. 53

ข้อมูลทาง
ทะเบียนธุรกิจ
ถูกต้องและ
เป็ นปั จจุบนั

ทธ.

สพข. 1-5 และส่ วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

วิธีการ

เป้ าหมาย

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

2. โครงการติดตามและประเมินผลการถ่ ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
สํ านักทะเบียนธุรกิจ

รายกิจกรรม

2 โครงการติดตามและประเมินผลการถ่ ายโอน
ภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชย์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
2.1 ประชุมหัวหน้าสพค. ทุกจังหวัด ผ่านระบบ
Webb Conference
C f
โ ผอ.ทก เป็ป็ นประธาน
โดย
ป
เพื่อชี้แจงรายละเอียด วิธีดาํ เนิน เป้ าหมาย
ของโครงการให้ทราบ
2.2 สพค. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เทศบาล/อบต
ที่รับผิดชอบงานจดทะเบียนพาณิ ชย์
(รายกลุ่มจังหวัดหรื อรายภาค)
เพื่อรับทราบปั ญหา อุปสรรค ให้คาํ แนะ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และ
การรายงานผลการปฏิบตั ิงานผ่านระบบ IT
(เป้ าหมายผูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่า 50%)
2.3 สพค. ออกตรวจเยีย่ มให้คาํ แนะนํา ติดตาม
และประเมินผล อย่างน้อยจังหวัดละ 25 แห่ ง
(ยกเว้นภูเก็ต ออกตรวจเยีย่ ม 19 แห่ ง)

/

งบประมาณรวม 2,050,000 บาท เป้าหมายรวม 75 แห่ ง

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

เทศบาลและอบต.
สามารถให้บริ การ
จดทะเบียนพาณิ ชย์
ไ อ้ ย่า่ งถูกต้อ้ ง
ได้

75 จังหวัด

ทธ.

/
75 จังหวัด
3,888 แห่ ง

**ทุกจังหวัดต้องจัดประชุมให้แล้วเสร็ จภายใน พ.ค. 53
อาจใช้หอ้ งประชุมที่วา่ การอําเภอ หรื อโรงเรี ยน

/

75 จังหวัด
1,868 แห่ ง

** สพค. ออกตรวจเยีย่ มทุกจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 25 แห่ง)
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โครงการ/กิจกรรม

3.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้ อมูลการเริ่มต้ น
ธุรกิจสู่ หน่ วยงานพันธมิตร (งบลงทุน)
3.1 ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3.2 พัฒนาระบบงาน
3.3 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
3.4 ทดสอบระบบงาน/อบรม
3.5 เริ่ มใช้งานจริ ง

งบประมาณ

งบประมาณ

วิธีการ

เป้ าหมาย

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

3. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้ อมูลการเริ่มต้ นธุรกิจ (e-Starting Business)
สํ านักทะเบียนธุรกิจและสํ านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายกิจกรรม

/

24,575,200 บาท

เป้าหมายรวม 1 ระบบ

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

ทธ.
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4.โครงการบริหารจัดการข้ อมูลงบการเงินประจําปี 54
สํ านักข้ อมูลธุรกิจ

เป้ าหมายรวม 690,500 ราย
(งานประจํา)

โครงการ/กิจกรรม

รายกิจกรรม

4. โครงการบริ หารจัดการข้อมูลงบการเงินประจําปี 54
4.1 รับงบการเงินและบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้
4.1.1 รับงบการเงินช่วงปกติ
4.1.2 รับงบการเงินช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ
เดือน พ.ค.
* จัดเตรี ยมความพร้อมในการรับงบฯ
* รับและบันทึกการส่ งงบฯ
4.1.3 รายงานผลการรับงบฯ
4.2 จัดเก็บข้อมูล (Scan) เข้าระบบคอมพิวเตอร์
4.2.1 การจัดเก็บงบการเงินที่ส่งช่วงปกติ
4.2.2 การจัดเก็บงบการเงินที่ส่งเดือน พ.ค.-มิ.ย.
* ดําเนินการจัดเก็บ (Scan)
4.2.3 รายงานผลการจัดเก็บเอกสาร (Scan)
4.3 จัดเก็บเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้
4.3.1 การจัดเก็บเอกสารงบการเงินที่ส่งช่วงปกติ
4.โครงการพัฒนาระบบข้ อมูลธุรกิจ (ต่ อ)

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

เป้าหมาย
รายกิจกรรม

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

/

121,500 ราย

/

150,000 ราย

/

205,000 ราย

ข้อมูลมีความถูกต้อง
และสามารถใช้ใน
การตัดสิ นใจใน
การพัฒนาส่ งเสริ ม
ธุรกิจได้

ขธ.
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สํ านักข้ อมูลธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม

4.3.2 การจัดเก็บงบการเงินที่ส่งเดือน พ.ค.-มิ.ย.
4.3.3 จําแนกเอกสารตามเลขทะเบียนนิติบุคคล
และตามที่ต้ งั สํานักงานแห่งใหญ่
4.3.4 จัดเก็บเอกสารเข้าชั้น และจัดส่ งให้
สพค.จังหวัด
4.4 บันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผูถ้ ือห้น
4.4.1 จดทา
จัดทํา TOR และขออนุ
และขออนมัมตตจดจาง
ิจดั จ้าง
4.4.2 ทําสัญญาจ้าง
4.4.3 ผูร้ ับจ้างดําเนินการและทยอยส่ งมอบงาน
4.5 ตรวจสอบและติดตามดําเนินคดี
4.5.1 งบการเงินรอบอื่น
* ประมวลผลการส่ งงบการเงิน
* ตรวจสอบและส่ งหนังสื อเตือนให้ส่ง
งบการเงินและชําระค่าปรับ
* ส่ งรายชื่อผูไ้ ม่ส่งงบการเงินและ
ไม่ชาํ ระค่าปรับให้สาํ นักกฎหมายและคดี
4.5.2 งบการเงินรอบ 31 ธ.ค. 53
* ประมวลผลการส่ งงบการเงิน
4.โครงการพัฒนาระบบข้ อมูลธุรกิจ (ต่ อ)

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

เป้าหมาย
รายกิจกรรม

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

/

185,000 ราย

/

29,000 ราย
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สํ านักข้ อมูลธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

เป้าหมาย
รายกิจกรรม

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

* ตรวจสอบและส่ งหนังสื อเตือนให้ส่ง
งบการเงินและชําระค่าปรับ
* ส่ งรายชื่อผูไ้ ม่ส่งงบการเงินและ
ไม่ชาํ ระค่าปรับพร้อมหนังสื อรับรองให้
สํานักกฎหมายและคดี (ม.ค.-ก.พ. 55)
4.5.3 รายงานผลการดําเนินงาน
4.5.4 สาหรบงบการเงน
สําหรับงบการเงิน ณ 31 ธ.ค. 52
* ส่ งรายชื่อผูไ้ ม่ส่งงบการเงินและ
ไม่ชาํ ระค่าปรับพร้อมหนังสื อรับรองให้
สํานักกฎหมายและคดี
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้ างเครือข่ ายธุรกิจ (Micro Business Club)
สํ านักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ และสํ านักธุรกิจการค้ าภูมิภาค
โครงการ/กิจกรรม
5411-ด้ านส่ งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้ างเครือข่ าย
ธุรกิจ (Micro Business Club) (พธ. ธภ.)
5.1 พัฒนาผูป้ ระกอบการและสร้างต้นแบบ
เครืื อข่ายธุรกิจใในรู ปแบบ Micro Business Club
5.1.1 สร้างต้นแบบ Micro Business Club
5.1.2 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครื อข่าย Micro
Business Club (ในพื้นที่ตน้ แบบ)
(1) ระดมความคิดเห็นผูป้ ระกอบการเพื่อ
รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการดําเนิ นธุรกิจ
(2) บ่มเพาะสร้างเครื อข่ายธุรกิจ
(3) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลสนับสนุนการทําธุรกิจ
(4) ให้คาํ ปรึ กษาธุรกิจ
5.1.3 พัฒนาความรู ้การบริ หารจัดการและ
การตลาดผ่านดาวเทียม
5.1.4 ติดตามและประเมินผล

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ
รายกิจกรรม

เป้าหมายรวม 3,100 ราย
เป้าหมาย
รายกิจกรรม

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ทีด่ าํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เชิงคุณภาพ

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

3,100 ราย

/
/
/

/

ผู้รับผิดชอบ

กทม. (รัชดา/ประดิพทั ธ์) เชียงใหม่ สงขลา (อ.หาดใหญ่)

4 แห่ ง

80 ราย
คู่มือ 20 พาณิ ชยกิจ
10 ครั้ง
1,500 ราย

1 แห่ ง

1

1

1

3 แห่ ง

จัดสร้าง Micro
Business Club
4 แห่ง

80
20
1 1 1 1 1 1
1
200 200 200 300 300 300

/
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
5. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและสร้ างเครือข่ ายธุรกิจ (Micro Business Club)
สํ านักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ (ต่ อ)
โครงการ/กิจกรรม
5.2 พัฒนาผูป้ ระกอบการผ่านสื่ อออนไลน์
5.2.1 จ้างเอกชนบริ หารจัดการหลักสู ตร
5.2.2 จ้างเหมาให้บริ การพื้นที่วางเครื่ อง
แม่ข่ายและดูแลบํารุ งรักษา
5.2.3 จ้างเหมาออกแบบและจัดทําบทเรี ยน
อิเล็กทรอนิ กส์ (Courseware)
5.3 พัฒนาผูป้ ระกอบธุรกิจสู่ การเป็ นตัวแทน
การค้า (Intertrade)

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม

/

1,500 ราย

รายกิจกรรม

/

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ทีด่ าํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150 150 200 200 200 200 200 200

2 หลักสู ตร

2

30 ราย

30

พธ.
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
6. โครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ไทยสร้ างสรรค์
สํ านักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

งบประมาณรวม 3,500,000.- บาท

โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ไทยสร้ างสรรค์
6.1 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการ
การบริ การและวางระบบควบคุมคุณภาพ
6.2 พัฒนาตราสิ นค้าและสิ นค้าคุณภาพสู ง
6 3 เชอมโยงสมาคมการคาเพอกระจาย
6.3
เชื่อมโยงสมาคมการค้าเพื่อกระจาย
สิ นค้าสู่ ตลาดทัว่ ประเทศ

เป้าหมาย

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ
รายกิจกรรม

/

รายกิจกรรม

เป้าหมายรวม สหกรณ์ตน้ แบบ 4 แห่ ง
ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ทีด่ าํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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 แห่ง

พธ.

(สหกรณ์ตน้
แบบรายเดิม)
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โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการทําธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
7.1 เตรียมความพร้ อมผู้ประกอบการ DBDmart
เพือ่ สร้ างร้ านค้ าออนไลน์

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการทําธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
สํ านักพัฒนาผู้ประกอบธุกจิ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม

/

ราย

เป้าหมายรวม 850 ราย
ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เชิงคุณภาพ

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.
850 ราย
600 ราย

100 100 50 50 150 150

ผู้รับผิดชอบ
พธ.

-ผูป้ ระกอบการที่
เข้าร่ วมโครงการมี
เว็บไซต์เป็ นของ
ตัวเองไม่นอ้ ยกว่า
200 เว็บไชต์

7.2 บ่ มเพาะผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ด้ านการทําการตลาด
ออนไลน์
7.2.1 จัดอบรม Workshop การตลาดออนไลน์
7.2.2 จัดกิจกรรม e-Marketing Clinic Day

/

100 ราย

35 35

30

- เว็บไซต์ของผูเ้ ข้า
ร่ วมมีอตั ราผูเ้ ข้าชม
เพิ่มมากขึ้น และมี
อันดับที่ดีข้ ึนบน
Search Engine
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการทําธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
สํ านักพัฒนาผู้ประกอบธุกจิ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย

7.3 สร้ างความเชื่อมั่นและโอกาสทางการตลาด
พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
7.3.1 พัฒนาผูป้ ระกอบการประกอบการ
์
สู่ Trustmark

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ราย

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เชิงคุณภาพ

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.
50 ราย

/

ผู้รับผิดชอบ
พธ.

- มีผปู ้ ระกอบการที่
ผ่านหลักเกณฑ์
ผานหลกเกณฑ

(1) วางแผนและกําหนดแนวทางในการพัฒนา

Trustmark

ผูป้ ระกอบการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าสู่

ไม่นอ้ ยกว่า 50 ราย

มาตรฐานของ Trustmark
(2) ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก
(3) อบรมและให้คาํ ปรึ กษา (Coaching) เพื่อ
ปรับปรุ งเว็บไซต์ให้ได้รับ Trustmark
(4) ติดตามและประเมินผลหลังการฝึ กอบรม
และหลังได้รับเครื่ องหมาย Trustmark
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการทําธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
สํ านักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย

7.3.2 จัดงาน E-Commerce Day
เพื่อสัมมนาและมอบโล่เครื่ องหมาย

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการ/กิจกรรม

/

ราย

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เชิงคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

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 ครั้ง

1

- ระดับความพึงพอ

พธ.

ใจของผูเ้ ข้าร่ วมงาน
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70

7.4 ปรับปรุ งการให้ บริการของเว็บไซต์ ด้านการ
ส่ งเสริมพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
7.4.1 วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุ งเว็บเพื่อ
รองรับทํา SEO
7.4.2 จัดทํา Search Engine Optimization
(SEO)ปรับแต่งโครงสร้างและรายละเอียด
หน้าเว็บจัดทําแบนเนอร์
7.4.3 จัดทําบทความ ข่าวสารทั้งภาคภาษาไทย
และอังกฤษ (7 บทความ/อาทิตย์)พร้อมเผยแพร่
7.4.4 จัดทํากรณี ศึกษา สัมภาษณ์และvdo clip

/

100 ราย

- เว็บไซต์ดา้ น
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์มีอนั ดับ
ดีข้ ึนบน

15 keywords

Search Engine

3 เว็บไซต์

-มีสมาชิกของ
ของเว็บไซต์ดา้ น
พาณิ ชย์อิเล็ก-

168 บทความ

48 ราย

28 28
8 8

28
8

28 28 28
8 8 8

ทรอนิ กส์ไม่นอ้ ย
กว่า300 ราย
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการทําธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (ต่ อ)
สํ านักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ราย

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เชิงคุณภาพ

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.
- เว็บไซต์ดา้ น

7.4.5 สร้างเครื อข่ายสังคมออนไลน์
7.4.6 สรุ ปประเมินผลการจัดทําโครงการฯ

ผู้รับผิดชอบ

100 ราย

พธ.

พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
มีอนั ดับที่ดีข้ ึนบน
Search Engine
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แผนปฏิบัติการประจําปี 2554
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
8. โครงการส่ งเสริมพัฒนาสถาบันการค้ า
สํ านักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย

8. โครงการส่ งเสริมพัฒนาสถาบันการค้ า
8.1 ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ธุรกิจสมาคมการค้ า
(นํ
ายุทธศาสตรสมาคมการคาป
(นายุ
ธศาสตร์ สมาคมการค้าปี 2553 ไปสู่
การปฏิบตั ิให้เกิดผลรู ปธรรม)
8.1.1 อบรมให้ความรู ้การปฏิบตั ิตาม
ยุทธศาสตร์ แก่สมาคมการค้าที่จดั ทํายุทธศาสตร์ ปี 2553
8.1.2 ศึกษาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการของ
แต่ละสมาคมและประเมินคัดเลือกอย่างน้อย 3 โครงการ
เป็ นโครงการต้นแบบ (สมาคมละ 1 โครงการ)
8.1.3 ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนํา เพื่อผลักดัน
ให้โครงการต้นแบบ 3 โครงการไปสู่ การปฎิบตั ิ
8.1.4 จัดทํารายงานกรณี ศึกษาโครงการ
ต้นแบบที่ประสบความสําเร็ จ (Best Practice)

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการ/กิจกรรม

รายกิจกรรม

เป้าหมายรวม 485 ราย / 10 สมาคม
เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ตัวชี้วดั

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เชิงคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

- ยุทธศาสตร์ ธุรกิจ
สมาคมการค้าได้รับ
ผลสัมฤทธิ์
ผลสมฤทธ
- โครงการต้นแบบ
ที่ประสบความ
สําเร็ จ
(Best Practice)

พธ.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
485 ราย/ 10 สมาคม

/ 3 โครงการ/3สมาคม
150 ราย

1

1

1

50 50 50

20

โครงการ/กิจกรรม
8.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันการค้ า
และจัดทํายุทธศาสตร์ ธุรกิจสมาคมการค้ า
8.2.1 ปรับปรุ งหลักสู ตรการพัฒนาศักยภาพ
ผูบู ้ ริ หารสถาบันการค้า
8.2.2 เสริ มสร้างความรู ้ตามหลักสู ตรที่
กําหนดให้ผบู ้ ริ หารสถาบันการค้า 35 ราย

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
8. โครงการส่ งเสริมพัฒนาสถาบันการค้ า (ต่ อ)
สํ านักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม

/

รายกิจกรรม

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เชิงคุณภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
35 ราย/
35
- เครื อข่ายผูบ้ ริ หาร
7 สมาคม
7
สถาบันการค้า
- ยุทธศาสตร์ สมาคม
การค้า

ผู้รับผิดชอบ
พธ.

8.2.3 ประเมินคัดเลือกสมาคมการค้าที่มี
ศักยภาพความพร้อม เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์
8.2.4 วินิจฉัย ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา และร่ วม
กับสมาคมการค้าจัดทํายุทธศาสตร์ ธุรกิจ

21

โครงการ/กิจกรรม
8.3 สั มมนาวิชาการสมาคมการค้ า
8.3.1 จัดสัมมนาทางวิชาการสมาคมการค้า
เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทความสําคัญของ
สมาคมการค้าและเป็ นเวทีให้สมาคมการค้าพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสมาคมการค้า และ
สมาชิกข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
8.3.2 จัดทํารายงานสรุ ปประมวลผลการ
ระดมความเห็น

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
8. โครงการส่ งเสริมพัฒนาสถาบันการค้ า (ต่ อ)
สํ านักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม

/

รายกิจกรรม

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เชิงคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

- ความร่ วมมือของ
สถาบันการค้า

พธ.

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

300
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
9. โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ส่ ู มาตรฐานสากล
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ

เป้าหมาย/พิน้ ทีด่ ําเนินการ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ราย
ราย
กิจกรรม
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. โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ส่ ู มาตรฐานสากล
9.1 สร้ างองค์ ความรู้ ระบบแฟรนไชส์
(Franchise Academy)
9.1.1 สร้้างเครืื อข่่ายผูเ้ ชีี่ยวชาญในระบบแฟรนไชส์
ใ
ฟ ไ ์
9.1.2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop)
(กทม. และปริ มณฑล)
9.1.3 สร้างความพร้อมของธุ รกิจเข้าสู่ระบบ
แฟรนไชส์ (กทม. และปริ มณฑล)
9.1.4 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop)
9.1.5 ให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
9.2 พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ส่ ู มาตรฐานคุณภาพ
แฟรนไชส์ (Franchise Standard)
9.2.1 พัฒนาธุ รกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายรวม 250 ราย

50 ราย
/

20 ราย

/

30 ราย
(คู่มือ)
(แผนธุ รกิจ)
150/50 ราย
/

20

30

ตัวชี้วดั
เชิงคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ

- ธุ รกิจมีความพร้อม
เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
โดยมีการจัดทําแผน
ป ิบตั ิ
ธุ รกิิจ/คู่มือการปฏิ
งานได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของ
จํานวนที่เข้ารับ
พัฒนา
- จํานวนธุ รกิจ
แฟรนไชส์ที่ผา่ น
การพัฒนาสู่เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
และนําเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ

สธ.
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
9. โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ส่ ู มาตรฐานสากล (ต่ อ)
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ
จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

ตัวชี้วดั
เป้าหมาย/พิน้ ทีด่ ําเนินการ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
ราย
ราย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
เชิงคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
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.
150
ไปใช้เป็ นเครื่ องมือ
สธ.
9.2.2 สร้างความตระหนักถึงมาตรฐานคุณภาพ
150/50 ราย
(กทม. + ปริ มณฑล)
ในการพัฒนาสู่ความ
9.2.3 ประเมิน วิเคราะห์ธุรกิจ(กทม.+ ปริ มณฑล)
เป็ นเลิศด้านการ
80
9.2.4 จัดอันดับธุ รกิจและกําหนดหลักสูตร/
รู ปแบบการพัฒั นาที่ีเหมาะสม
9.2.5 ดําเนินการพัฒนา (กทม.+ปริ มณฑล)
9.2.6 จัดงานมอบรางวัลธุ รกิจแฟรนไชส์ที่มี
มาตรฐานคุณภาพยอดเยีย่ มประจําปี (กทม.)
9.3 เตรียมความพร้ อมธุรกิจแฟรนไชส์ ส่ ู สากล
(ตลาดเป้าหมาย : ASEAN+6)
(Franchise Go Inter)
9.3.1 เสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับสภาพการค้า
การลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด
เป้ าหมาย (กทม. + ปริ มณฑล)
9.3.2 นําธุ รกิจเข้าร่ วมงานแสดงธุ รกิจ
ระดับทั้งในประเทศและประเทศเป้ าหมาย

50
/

1 ครั้ง

1
50

50 ราย

/

50 ราย

จัดการคุณภาพ
ไม่
ไ ่นอ้ ยกว่า่ ร้้อยละ 20
- ธุ รกิจแฟรนไชส์ที่
เข้ารับพัฒนามีร้าน
สาขาเพิม่ ขึ้น
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20

50

/ 2 ครั้ง/10 ราย

24

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
9. โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ส่ ู มาตรฐานสากล (ต่ อ)
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ

9.4 พัฒนาปัจจัยพืน้ ฐาน/สิ่ งอํานวยความสะดวก
ทีเ่ อือ้ ต่ อการประกอบธุรกิจ
9.4.1 สนับสนุนสิ นเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ
หรื อเงื่อนไขผ่อนปรน (Franchise Bank)
(1) ประชุ
ปร ชมหารื
มหารื อ 3 ฝ่ าย
(2) จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ
(3) จัดทําสื่ อประชาสัมพันธ์
9.4.2 พัฒนาข้ อมูลธุรกิจแฟรนไชส์

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย/พิน้ ทีด่ ําเนินการ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ราย
ราย
กิจกรรม
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.

ตัวชี้วดั
เชิงคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
สธ.

/

/
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โครงการ/กิจกรรม

รายกิจกรรม

10. โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการและ
เตรียมความพร้ อมสู่ สากล
10.1 พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ เกณฑ์
คุคณภาพธรกิ
ณภาพธุรกจจ
10.1.1 จัดประชุม / สัมมนาระดมความคิด
เห็นในการปรับปรุ งเกณฑ์คุณภาพธุรกิจ
10.1.2 พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริ การสู่ เกณฑ์
คุณภาพแบ่งเป็ นรายสาขา
10.1.3 ประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
ธุรกิจแต่ละประเภท
10.1.4 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) ธุรกิจ
บริ การเป้ าหมายเข้าสู่ เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ
10.1.5 ให้คาํ ปรึ กษา แนะนําพัฒนาสู่ เกณฑ์คุณภาพฯ
10.1.6 เสริ มสร้างความรู ้แนวทางการพัฒนา
ธุรกิจที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม(Green Business)

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
10. โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการและเตรียมความพร้ อมสู่ สากล
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุกจิ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
ราย

เป้าหมายรวม 250 ราย

ไตรมาส 1

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ตัวชี้วดั
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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.
สธ.

กทม./ปริ มณฑล/จังหวัดใกล้เคียง

/

200 ราย

จํานวนธุรกิจบริ การที่

ร้านอาหาร 80 ราย /50 ราย
สปา 80 ราย / 50 ราย

ผ่านเกณฑ์คณ
ผานเกณฑคุ
ณภาพ
ภาพ
และมีความตระหนัก
ในการรับผิดชอบ

160 ราย

160

ต่อสิ่ งแวดล้อมรวม
100 ราย

160 ราย
100 ราย
100 ราย
100 ราย

160
100
100
100
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โครงการ/กิจกรรม

รายกิจกรรม

10.2 เตรียมความพร้ อมธุรกิจบริการสู่
ตลาดอาเซียน+6 (ธุรกิจร้ านอาหารและสปา)
10.2.1 อบรมความรู ้ในการเข้าสู่ ตลาดอาเซียน+6
10.2.2 ให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และ Workshop
สร้างความพร้อมในการขยายธรกิ
สรางความพรอมในการขยายธุ
รกจเขา
จเข้า
สู่ ตลาดอาเซียน+6
10.2.3 สนับสนุนธุรกิจร้านอาหารและสปา
เข้าร่ วมงานแสดงธุรกิจ หรื อการจัดคณะ
นักธุรกิจร้านอาหารและสปาไปศึกษาโอกาส
ทางการตลาด (อาเซียน + 6)
10.2.4 สรุ ปรายงานผล และเสนอแนะแนวทาง
การดําเนินงานระยะต่อไป

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
10. โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการและเตรียมความพร้ อมสู่ สากล (ต่ อ)
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุกจิ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม ไตรมาส 1

/

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ตัวชี้วดั
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50 ราย
กทม./ปริ มณฑล/จังหวัดใกล้เคียง

50 ราย
30 ราย

10 ราย

ธุรกิจมีความพร้อม
สู่ สากล 30 ราย

สธ.

50
30

10
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โครงการ/กิจกรรม
10.3 กิจกรรมจัดทําเกณฑ์ คุณภาพธุรกิจบริการ
ผู้สูงอายุ
10.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการจัดทํา
เกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริ การผูส้ ู งอายุ
10.3.2 จดประชุ
จัดประชุมระดมความเห็
ระดมความเหนเพอการ
นเพื่อการ
จัดทําเกณฑ์จากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
10.3.3 จัดทําคู่มือและเกณฑ์คุณภาพธุรกิจ
บริ การผูส้ ู งอายุ
10.3.4 สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักของ

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้ อมสู่ ตลาดอาเซียน
10. โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการและเตรียมความพร้ อมสู่ สากล (ต่ อ)
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุกจิ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม ไตรมาส 1

/

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ตัวชี้วดั
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

เกณฑ์คุณภาพเพื่อ
กทม./ปริ มณฑล/จังหวัดใกล้เคียง

สธ.

ใช้ในการประเมิน
ธุรกิจบริ การผูส้ ู งอายุ

40 ราย

เกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริ การผูส้ ู งอายุ
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11.โครงการพัฒนาคุณภาพธุรกิจและส่ งเสริมนวัตกรรมธุรกิจไทย
สํ านักส่ งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

เป้าหมายรวม

โครงการ/กิจกรรม
11 โครงการพัฒนาคุณภาพธุรกิจและส่ งเสริม
นวัตกรรมธุรกิจไทย
11.1 การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์/ธุรกิจ
นวัตกรรม/ธุรกิจเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
11.2 สื่ อเผยแพร่ กระบวนการพัฒนาธุรกิจ
สร้างสรรค์/ธุรกิจนวัตกรรม/ธุรกิจเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม
11.3 การแสดงสิ นค้าธุรกิจสร้างสรรค์/
ธุรกิจนวัตกรรม/ธุรกิจเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม

/

รายกิจกรรม

200 ราย
5,000 แผ่ น (CD)
ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

200 ราย

50 50 50 50

/

5,000 แผ่น

5,000

/

200 ราย

200

การพัฒนาในสาขา
ธุรกิจสร้างสรรค์/
ธุรกิจนวัตกรรม/
ธุรกิจเป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม
ได้รับการพัฒนา
200 ราย

สธ.

การแสดงสิ นค้า
ของธุรกิจที่ได้รับ
การพัฒนา 200 ราย
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12. โครงการพัฒนาโลจิสติกส์ ส่ ู ตลาดสากล
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ

เป้ าหมายรวม 800 ราย
2 เครือข่ าย

โครงการ/กิจกรรม
12. โครงการพัฒนาโลจิสติกส์ ส่ ู ตลาดสากล
12.1 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจโลจิสติกส์
12.1.1 ออกแบบหลักสู ตรการพัฒนาธุรกิจ
โลจิสติกส์ (ภายใตโครงการ
โลจสตกส
(ภายใต้โครงการ DBD logistics
academy)
12.1.2 จัดอบรม / Workshop ในส่ วนกลาง
และภูมิภาค 4 ครั้ง
12.1.3 จัดให้ผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมศึกษาดูงาน
ธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีการบริ หารจัดการ
อย่างเป็ นระบบ
12.2 พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ สู่ เกณฑ์ คุณภาพธุรกิจ
12.2.1 ประชาสัมพันธ์เกณฑ์ฯ รับสมัคร
และคัดเลือก
12.2.2 จัดให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพแต่ละธุรกิจ
p)
12.2.3 อบรมเชิงปฏิฏบตั ิการ ((Workshop)
แนวทางการพัฒนาสู่ เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม

รายกิจกรรม

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

800 ราย
/ 200 ราย

สธ.

กทม./ปริ มณฑล
กทม./ปรมณฑล
100 50
กทม. ปริ มณฑล

50
อุบลฯ

เชียงใหม่

/

200 ราย

100 35

35

30

กทม. ชลบุรีนครราชสี มา
ปริ มณฑล

ธุรกิจฯ ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ 160 ราย

นครสวรรค์
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12. โครงการพัฒนาโลจิสติกส์ ส่ ู ตลาดสากล (ต่ อ)
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม
12.2.4 ให้คาํ แนะนํา (Coaching) เพื่อ
พัฒนาสู่ เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ
12.2.5 ศึกษาดูงานธุรกิจที่เป็ น Best Practice
ประเมินผลภายหลังการพัฒนา
12.3 พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ ส่ ู มาตรฐาน ISO
12 3 1 อบรมเชงปฏบตการ
12.3.1
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Work shop)
ความรู ้แนวทางการพัฒนาสู่ มาตรฐาน ISO
12.3.2 ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและวางระบบ
เพื่อพัฒนาสู่ มาตรฐาน ISO
12.3.3 ตรวจประเมินและปรับปรุ งระบบ
ก่อนยืน่ ขอใบรับรองมาตรฐาน ISO
12.3.4 ยืน่ ขอใบรับรองมาตรฐาน ISO
และติดตามผล โดยมีผไู ้ ด้รับการรับรอง

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม

/

รายกิจกรรม

ไตรมาส 1

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ตัวชี้วดั
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

50 ราย

50/กทม.
ปริ มณฑล
ปรมณฑล

ธุรกิจฯได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
รบรองมาตรฐาน
ISO จํานวน 30 ราย

สธ.
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12.โครงการพัฒนาโลจิสติกส์ ส่ ู ตลาดสากล (ต่ อ)
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม
12.4 พัฒนาการตลาดเครือข่ ายและธุรกิจ
โลจิสติกส์
12.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ศกั ยภาพการตลาด
เครื อข่ายและธุรกิจโลจิสติกส์
12.4.2 อบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Work shop)
ความร้แนวทางการพฒนากลยุ
ความรู
นวทางการพัฒนากลยทธ์
ทธการตลาด
การตลาด
12.4.3 ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเพื่อพัฒนากลยุทธ์
การตลาด
12.4.4 สนับสนุนการเข้าร่ วมการทําแผน
การตลาด/ การเจรจาธุรกิจ/ การนําเสนอธุรกิจ
ในงานแสดงสิ นค้าของหน่วยงานต่างๆ

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม

/

รายกิจกรรม

ไตรมาส 1

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ตัวชี้วดั
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2
เครื อข่าย

สธ.
กทม.
ปริ มณฑล

ธุรกิจมีการเชื่อมโยง
กับผูใ้ ช้บริ การ
จํานวน 15 ราย
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12.โครงการพัฒนาโลจิสติกส์ ส่ ู ตลาดสากล (ต่ อ)
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ
เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ

โครงการ/กิจกรรม
12.5 ส่ งสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
ธุรกิจโลจิสติกส์
12.5.1 จัดทํา e-directory และเชื่อมโยง
website ธุรกิจโลจิสติกส์

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม

รายกิจกรรม

/

200 ราย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วดั
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

200
ทุกภาค

12.5.2 ประชาสัมพันธ์ website ให้ทราบในวง

12.5.3
12
5 3 พฒนา
พัฒนา www.limardasar.com
www limardasar com ให
ให้
เป็ น e-commerce
12.6 พัฒนาเตรียมความพร้ อมธุรกิจโลจิสติกส์
รองรับการค้ าชายแดนและตลาดอาเซียน+6
12.6.1 ศึกษา ประเมินวิเคราะห์ธุรกิจ
โลจิสติกส์ ที่มีศกั ยภาพในตลาดอาเซี ยน+6
12.6.2 สร้างองค์ความรู ้ดา้ นการค้า การลงทุน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน
และตลาดอาเซี ยน+6

/

150 ราย

ธุรกิจฯ มีความพร้อม
กทม. + ปริ มณฑล

สระแก้ว

เชียงราย พิษณุโลก เลย

สู่ ตลาดอาเซี ยน + 6
จํานวน 30 ราย

33

12.โครงการพัฒนาโลจิสติกส์ ส่ ู ตลาดสากล (ต่ อ)
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ
งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย
รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

โครงการ/กิจกรรม

รายกิจกรรม

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดาํ เนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

12.6.3 ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําเพื่อจัดทําแผนการเข้า

สธ.

สู่ ตลาด / สร้างความร่ วมมือทางธุรกิจ
12.6.4 นําผูป้ ระกอบธุรกิจโลจิสติกส์ที่มี
ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ/พบปะนักธุรกิจใน
อาเซี ยน+6
12.7 บริหารนโยบายโลจิสติกส์ การค้ า
12.7.1 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุฯ
คณะทํางานด้านโ ลจิสติกส์การค้า
12.7.2 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ความรู ้
ความเข้าใจด้านนโยบายโลจิสติกส์การค้า
12.7.3 เข้าร่ วมเดินทาง/จัดกิจกรรมโลจิสติกส์
การค้าสัญจรในประเทศ/ประเทศเพื่อนบ้าน
12.7.4 ติดตามและจัดทํารายงานผลการ

ลดปั ญหาการ

/
30 ครั้ง

จัดการโลจิสติกส์
ของประเทศ

20 ครั้ง
8 ครั้ง
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แผนปฏิบัติการประจําปี 2554
13. โครงการส่ งเสริมร้ านค้ าปลีกรายย่ อย
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม
13 โครงการส่ งเสริมร้ านค้ าปลีกรายย่ อย
13.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
เพือ่ ลดต้ นทุนสิ นค้ าคงคลัง
13.1.1 สําํ รวจความพร้้อมความเหมาะสม
13.1.2 วิเคราะห์กระบวนการบริ หาร
จัดการคลังสิ นค้าและการควบคุมปริ มาณ
สิ นค้าคงคลัง
13.1.3 เสริ มสร้างความร่ วมมือระหว่าง
ร้านค้าส่ ง ร้านค้าปลีก และผูแ้ ทนจําหน่าย
13.1.4 ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและพัฒนาการ
บริ หารจัดการคลังสิ นค้าและควบคุม
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังพร้อมฝึ กปฏิบตั ิ
ทีมงานร้านค้าส่ งเป้ าหมาย

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ทีด่ ําเนินการ

รายกิจกรรม ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เชิ งคุณภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2,400ราย

/

ผู้รับผิดชอบ

สธ.

/35ราย

ร้านค้าส่งจํานวน

700 ราย

10 ราย สามารถลดต้น

/10 ราย

ทุนจากบริ หารการคลัง

10 ราย
10 ราย

10

**10 พื้ืนทีี่ร้านค้า้ ส่่ ง *ยังั ไม่
ไ ร่ ะบุพ้ืนทีี่

2

4

4

คลังั สิิ นค้า้ และการ
ควบคุมปริ มาณสิ นค้า
คงคลังได้ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 3 จากเดิม

700 ราย

100 200 200 200

10 ราย
ต้นทุนลดลง

ร้อยละ 3
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13. โครงการส่ งเสริมร้ านค้ าปลีกรายย่ อย (ต่ อ)
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม
13.2 โครงการพัฒนาการรวมคําสั่ งซื้อ
และกระจายสิ นค้ า
13.2.1 รับสมัครและคัดเลือกร้านค้าส่ งที่มี
ทะเบียนข้อมูลลูกค้าที่เป็ นร้านค้าปลีก
ไม่นอ้ ยกว่า 50 ร้าน
13.2.2 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มููลความต้องการ
สิ นค้า รอบการส่ งสิ นค้าของผูผ้ ลิต/
ผูแ้ ทนจําหน่าย เพื่อคัดเลือกสิ นค้าที่มี
ความเหมาะสมในการรวมคําสั่งซื้ อ
แบ่งสายตามพื้นที่ พร้อมให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําแก่ร้านค้าส่ งเป้ าหมาย
13.2.3 จัดประชุมกลุ่มย่อยร้านค้าส่ ง
ผูผ้ ลิต/ผูแ้ ทนจําหน่ายตามพื้นที่ (สาย) เพื่อ
นําเสนอวิธีการวิเคราะห์สินค้า แผนการ
สั่งซื้ อ/รอบการสั่งซื้ อ และกระจายสิ นค้า
13.2.4 รวมคําสั่งซื้ อและกระจายสิ นค้า
13.2.5 จัดทํารายงานการวิเคราะห์และ
รวบรวมคําํ สัั่งซื้ื อ

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ทีด่ ําเนินการ

รายกิจกรรม ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิ งคุณภาพ

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

/ 1,500ราย/
15 ราย
15 ราย

15

(ร่ าง) ลําพูน นครสวรรค์ ลําปาง สกลนคร ขอนแก่น
ยโสธร กาญจนบุรี สิ งห์บุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม พระนครศรี อยุธยา ระยอง ตรัง
ระนอง สงขลา ราชบุรี อุบลราชธานี กทม.
(เป็ นพื้นที่ที่ร้านค้าได้เคยเข้าร่ วมโครงการแล้ว)

สธ.

ผูผ้ ลิต/ผูแ้ ทนจําหน่าย
และกลุ่มร้านค้าส่ ง
ที่เข้าร่ วมโครงการ
สามารถร่ วมกัน
เติมเต็มสิ นค้า
และกระจายสิ นค้า
สู่ร้านค้าปลีก
ได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 60

6 ครั้ง

1

2

1

2

1,500 ราย
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13. โครงการส่ งเสริมร้ านค้ าปลีกรายย่ อย (ต่ อ)
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม

รายกิจกรรม

13.3 โครงการพัฒนาสู่ เกณฑ์ คุณภาพ
ธุรกิจค้ าส่ ง-ค้ าปลีก
13.3.1 รับสมัครและคัดเลือกร้านค้า
เข้าร่ วมโครงการ (ต่อยอดรายเดิม)
13.3.2 สร้างความเข้าใจให้ร้านค้าส่ ง-ค้าปลีก
สามารถประเมินคุุณภาพการบริ หาร
จัดการของตนเองได้ พร้อมรับสมัคร
และคัดเลือกร้านค้าปลีกเข้าร่ วม
การพัฒนา 10 ราย
13.3.3 วินิจฉัยโดยการสอบทานคุณภาพ
การบริ หารจัดการที่ร้านค้าส่ งเป้ าหมายได้
ทําการประเมินไว้ พร้อมให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําในการเรี ยงลําดับความสําคัญ
ในหัวข้อที่จะเลือกทําการปรับปรุ งเป็ น
ตัวอย่าง 2 หัวข้อจาก 9 หัวข้อ
13.3.4 ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําทีมงาน

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย

/

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ทีด่ ําเนินการ

รายกิจกรรม ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิ งคุณภาพ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
200ราย
/10 ราย
10 ราย

10

(ร่ าง) ลําปาง พระนครศรี อยุธยา สิ งห์บุรี
ขอนแก่น สมุทรสาคร ยโสธร ประจวบคีรีขนั ธ์
(เป็ นพื้นที่ที่ร้านค้าได้เข้าร่ วมโครงการปี 53)

สธ.

ร้านค้าส่ งที่ร่วม
โครงการสามารถ
ดําเนินการพัฒนา

200 ราย

50 50 50 50

ปรับปรุ งการบริ หาร
จัดการสูู่เกณฑ์คุณ
ภาพได้ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 70 ของแผน

10 ราย

2

4

4

กลยุทธ์ที่วางไว้
หมายเหตุ
พื้นที่เป้ าหมาย
คือร้านค้าส่ งที่ผา่ น
ลดต้นทุนสิ นค้าคง
คลังปี 53 ประกอบ
ด้วย ลําปาง อยุธยา

10 ราย

สิ งห์บุรี ขอนแก่น

ร้านค้าส่ งเป้ าหมายเพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิงาน

ขอนแก่น สมุทรสาคร

เชงกลยุ
ทธในหวขอตวอยางและฝกปฏบต
เชิงกลยทธ์
ในหัวข้อตัวอย่างและฝึ กปฏิบตั ิ

ยโสธร ประจวบคิ
ประจวบครขนธ
รีขนั ธ์
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13. โครงการส่ งเสริมร้ านค้ าปลีกรายย่ อย (ต่ อ)
สํ านักส่ งเสริมพัฒนาธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม
13.3.5 ให้คาํ ปรึ กษาแนะร้านค้าปลีก
และร้านค้าส่ งเพื่อร่ วมปรับปรุ งคุณภาพ
ร้านค้าปลีกในพื้นที่ของตนเอง
13.4 ติดตามประเมินผล

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย/พิน้ ทีด่ ําเนินการ

รายกิจกรรม ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิ งคุณภาพ

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

สธ.

/
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แผนปฏิบัติการประจําปี 2554
14. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ประกอบธุรกิจ
สํ านักบัญชีธุรกิจ

เป้ าหมายรวม 6,620 ราย

โครงการ/กิจกรรม

14. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
และผู้ประกอบธุรกิจ
14.1 พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
และสํ านักงานบัญชี
และสานกงานบญช
14.1.1 จัดทําข่าววิชาชีพบัญชีและพัฒนาวิธีการ
เผยแพร่ ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)
(1) จ้างเหมาทํา Art work
(2) จัดทําข่าววิชาชีพ
(3) ติดตามประเมินผล/สรุ ปผลการดําเนินงาน

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

เป้าหมาย
รายกิจกรรม

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

6,620 ราย

บธ.

4,220 ราย
/ /

3,320 ราย 270 270 270 300 270 270 270 320 270 270 270 270 จํานวนเรื่ องที่
24 เรื่ อง 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 นําเสนอ 24 เรื่ อง
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14. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฯ (ต่ อ)
สํ านักบัญชีธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม

14.1.2 จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้เบื้องต้นด้าน
บัญชีโดยเผยแพร่ ในรู ปแบบเอกสารเผยแพร่
และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)
(1) จ้างเหมาทํา Art work
(2) จัดทําเอกสารเผยแพร่

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

/ /

เป้าหมาย
รายกิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

บธ.
1,500 ราย
1 เรื่ อง

500 500 500

1

จํานวนหัวข้อข่าว
ที่เผยแพร่ 1 เรื่ อง
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14. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฯ (ต่ อ)
สํ านักบัญชีธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม

14.2 พัฒนาสํ านักงานบัญชีคุณภาพ
14.2.1 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่ อง
การพัฒนาทักษะการเขียนคู่มือสํานักงานบัญชี
คุณภาพ
(1) จัดอบรมสัมนาเชิงปฏิบตั ิการส่ วนกลาง
และส่ วนภููมิภาค
(2) ทดสอบระบบคุณภาพสํานักงานบัญชี
และฝึ กภาคปฏิบตั ิในเชิงลึก (Pre-Audit)
14.2.2 เผยแพร่ และพัฒนาความรู ้ของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพบัญชีและสํานักงานบัญชี
14.2.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ระหว่างสํานักงานบัญชี เรื่ อง การมีส่วนร่ วม

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

รายกิจกรรม

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เชิงคุณภาพ

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

บธ.

30 สํานักงาน

สํานักงานบัญชีที่
ผ่านการประเมิน
30 แห่ง

30 สํานักงาน

/

ผู้รับผิดชอบ

4 ครั้ง

120 ราย

/

30 สํานักงาน

/

1,000 ราย/4ครั้ง
100 ราย

30 30

30 30

250
สงขลา
100

250 250 250
ภูเก็ต

ระยอง
ขอนแก่น

ส่ วนกลาง

ของสํานักงานบัญชีต่อภาคสังคม (CSR)
และการส่ งเสริ ม Branding ของสํานักงาน
บัญชีคุณภาพ
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14. โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฯ (ต่ อ)
สํ านักบัญชีธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม

14.3 สั มมนาผู้ประกอบการในส่ วนภูมภิ าคเรื่อง
เสริมสร้ างธุรกิจในส่ วนภูมภิ าคในการจัดทําบัญชี
ให้ ถูกต้ องและการใช้ ข้อมูลทางบัญชี
เพือ่ ประโยชน์ ในการบริหารจัดการธุรกิจ

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

/
(งานประจํา)

เป้าหมาย
รายกิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

800 ราย
4 ครั้ง
(ครั้งละ 1 วัน)

200 200 200

บธ.

ลําปาง อุบลฯภูเก็ต
200
ชลบุรี
(**กลุ่มเป้ าหมาย นิติบุคคลที่ในรายงานการสอบ
บัญชีระบว่วาามขอบกพรองหรอขอสงเกต)
บญชระบุ
มีขอ้ บกพร่ องหรื อข้อสังเกต)
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แผนปฏิบัติการประจําปี 2554
15. โครงการสร้ างธรรมาภิบาลธุรกิจ

เป้าหมายรวม 34,130 ราย

สํ านักธรรมาภิบาลธุรกิจ

โครงการ/กิจกรรม

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

15. โครงการสร้ างธรรมาภิบาลธุรกิจ
15.1 โครงการกํากับดูแลตรวจสอบธุรกิจเพือ่ ให้ มี
ธรรมภิบาลตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ
15.1.1 ตรวจสอบนิติบุคคลที่มี
คนต่างด้าวถือหุ น้
(1) กําหนดกลุ่มเป้ าหมาย
(2) ตรวจสอบข้อมูลของนิติบุคคลเบื้องต้น
(3) ลงพื้นที่ตรวจสอบ
15.1.2 ตรวจสอบการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาติ

เป้ าหมาย

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

รายกิจกรรม

ไตรมาส 2

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

ธธ.

34,130 ราย
500 ราย
630 ใบอนุญาต

/

500 ราย
630 ใบอนุญาต

-

- 100 100 100 100 100 -

-

-

-

ร้อยละของนิติบุคคล
ที่ได้รับคําแนะนํา
/แก้ไขให้ปฏิบตั ิ
- ถูกต้องตามกฎหมาย
ร้อยละของผูร้ ับ
อนุญาต
ประกอบการธุรกิจ
ของคนต่างด้าว
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายกําหนด
เทียบกับจํานวนผูร้ ับ
อนุญาตที่ตรวจสอบ
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15. โครงการสร้ างธรรมาภิบาลธุรกิจ (ต่ อ)
สํ านักธรรมาภิบาลธุรกิจ
โครงการ/กิจกรรม

15.2 โครงการตรวจสอบสถานที่ต้งั นิติบุคคล
15.2.1 รวบรวมข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียน
จัดตั้งในเขต กทม. และส่ งหนังสื อถึงนิติบุคคล
15.2.2 รวบรวมรายชื่อนิติบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยว
กับสถานที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ญเพื่อตรวจสอบ
โดยละเอียดตามกระบวนการต่อไป
(ตรวจสอบในกรมฯ ใช้วิธีส่งจดหมายเพื่อ
ตรวจสอบที่ต้ งั )

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ

เป้ าหมาย
ไตรมาส 1

รายกิจกรรม

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

ธธ.

30,000 ราย
กทม.

/
-

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

-

ร้อยละของนิติบุคคล
ที่ได้รับคําแนะนํา
แก้ไขให้ปฏิบตั ิ
ถููกต้องตามกฎหมาย
ฎ
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15. โครงการสร้ างธรรมาภิบาลธุรกิจ (ต่ อ)
สํ านักธรรมาภิบาลธุรกิจ และสํ านักบัญชีธุรกิจและสํ านักธุรกิจการค้ าภูมิภาค
โครงการ/กิจกรรม

15.3 โครงการอบรมนิติบุคคลให้ มีธรรมภิบาล
ธุรกิจ
15.3.1 กิจกรรม/อบรมสัมมนาโดยวิธีการ
บรรยายและสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(บูรณาการ ธธ. ธภ. และ บธ.)

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

รายกิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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 ราย
/

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ

เป้ าหมาย

500 500 500 500

ร้อยละของนิ ติบุคคล

กทม. ลําปาง

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ภูเก็ต

500 อุบลฯ 500

ได้รับความรู ้/

กทม.

ความเข้าใจ และ

ชลบุรี

ธธ.

ปฏิบตั ิโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
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16. โครงการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นกฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจแฟรนไชส์
สํ านักกฎหมายและคดี
โครงการ/กิจกรรม

16. โครงการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นกฎหมาย
เกีย่ วกับการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
16.1 ทบทวนข้อสังเกตและความคิดเห็น
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เคยตั้งข้อสังเกตไว้
16.2 นําผลสรุ ปประชุมหารืื อกับผูเ้ กีี่ยวข้อ้ ง
รวมถึงความคุม้ ค่าของการมีกฎหมาย
16.3 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของการ
มีกฎหมายนี้ รวมถึงพิจารณาในร่ าง พรบ.
16.4 เสนอผลการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ พร้อมร่ าง พ.ร.บ.
(ถ้าผลการรับฟังความคิดเห็นสมควรให้
มีกฎหมาย)

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

เป้าหมาย ผลการศึกษาและความเห็นฯ
เป้ าหมาย
รายกิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ าหมาย/พืน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

กค.
ผลการศึกษาและ
รับฟังความเห็น

กทม กทม
5 ครั้ง
4 ครั้ง

กทม.กทม.
กทม

1 ฉบับ

นครสวรรค์
นครราชสี มา
สงขลา

กทม
กทม

46

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554
17. โครงการพัฒนาระบบบริหารข้ อมูลเพือ่ พัฒนาองค์ กร
สํ านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายรวม 1 ระบบ

โครงการ/กิจกรรม

17. โครงการพัฒนาระบบบริหารข้ อมูลเพือ่ พัฒนา

องค์ กร
- ดําเนินการจัดซื้ อ จัดจ้าง
- ศกษาวเคราะหและออกแบบระบบงาน
ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
- พัฒนาระบบงาน
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
- ทดสอบระบบงาน/อบรม
- เริ่ มใช้งานจริ ง
ประกอบด้วยระบบย่อย 4 ระบบ ดังนี้

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

/

เป้ าหมาย
รายกิจกรรม

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

มีระบบบริ หาร

ทส.

ข้อมูลเพื่อพัฒนา
องค์กร

(1) ระบบบริหารข้ อมูลค่ ารักษาพยาบาล และ
การศึกษาบุตร
(2) ระบบบริหารข้ อมูลเอกสารสั ญญาจัดซื้อจัดจ้ าง
(3) ระบบบริหารงานบุคลากร
(4) ระบบ Intranet
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โครงการ/กิจกรรม

18. โครงการการพัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นองค์ กร
18.1 พัฒนาข้ าราชการมืออาชีพ
18.1.1 นักบริ หารระดับสู ง
18.1.2 นักบริ หารระดับกลาง
18.1.3 ข้าราชการบรรจุใหม่
18.2 พัฒนาความรู้ ตามภารกิจ
18.2.1 ความรู้ พนื้ ฐานตามภารกิจ
(1) ด้านทะเบียนธุรกิจ
(2) ด้านบริ การข้อมูลธุรกิจ
(3) ด้านกํากับดูแลธุรกิจ
(4) ด้านส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจ
18.2.2 ผู้ปฏิบตั ิงาน (กม. กรม/กม. ทีเ่ กีย่ วข้ อง)

(1) ด้านทะเบียนธุรกิจ
(2) ด้านกํากับดูแลธุรกิจ
(3) ด้านส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจ

เป้าหมายรวม 2,367 คน

งบประมาณ

วิธีการ

เป้ าหมาย

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

18. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นองค์ กร
สํ านักบริหารกลาง
รายกิจกรรม

2,367 ราย

/

36 ราย
1 ราย
30 ราย
5 ราย
619 ราย
480 ราย
120 ราย
120 ราย
120 ราย
120 ราย
139 ราย
40 ราย
50 ราย
36 ราย

/

ไตรมาส 1

ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

/

/

ตัวชี้วัด

เป้ าหมาย/พืน้ ที่ดําเนินการ

บก.

1
30

ก.พ. จัด
สป.จัด

40
40
40
40

40
40
40
40

40
40
40
40
40

50
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โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

วิธีการ

เป้ าหมาย

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

18.โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นองค์ กร(ต่ อ)
สํ านักบริหารกลาง
รายกิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ าหมาย/พืน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

(3.1) ธุรกิจ/บริ หารจัดการยุค 2011
(3.2) สร้างผูเ้ ชี่ยวชาญ
- intertrader
- การตลาดแนวใหม่
(4) ด้านพัฒนาบุคลากร (HR)
(5) ฝึ กอบรมกับหน่วยงานภายนอก
18.3 พัฒนาทักษะภาษา
18.3.1 ภาษาอาเซี ยน
18.3.2 ภาษาอังกฤษ
(ILC OCC Wallstreet ผูบ้ ริ หาร ทัว่ ไป)
18.3.3 ภาษาจีน
(ระดับต้น พื้นฐาน ล่าม)

30 ราย
6 ราย
3 ราย
3 ราย
3 ราย
10 ราย
196 ราย
25 ราย
109 ราย
62 ราย

30
3
3
3
10
25
49
60
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โครงการ/กิจกรรม

18.4 พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวติ
18.4.1 เทคนิคการบริ หารจัดการ/การวิเคราะห์
18.4.2 เสริ มสร้างบุคลิกเพิ่มศักยภาพผูน้ าํ
18.3.3 พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อภาพลักษณ์องค์กร
18.4.4 ศิลปะการเข้าสังคมสําหรับผูบ้ ริ หาร
18.4.5 ส่ งเสริ มคุณภาพชีวิต "ดูแลสุ ขภาพ
ให้มีคุณภาพ"
18.5 บริหารจัดการความรู้ (KM)
18.5.1 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในสํานัก/กอง
18.5.2 KM Day

งบประมาณ

วิธีการ

เป้ าหมาย

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

18. โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นองค์ กร(ต่ อ)
สํ านักบริหารกลาง
รายกิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ าหมาย/พืน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

บก.

938 ราย
75 60
74 75
60
36

60

65

65
368

578 ราย
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งบประมาณ

วิธีการ

เป้ าหมาย

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา
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19. โครงการประชาสั มพันธ์ และการสื่ อสารสาธารณะเชิงรุ กเพือ่
งบประมาณรวม 950,000.- บาท
สนับสนุนองค์ ประกอบทางการค้ าและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันของธุรกิจ
สํ านักบริหารกลาง
รายกิจกรรม

19. โครงการประชาสั มพันธ์ และการสื่ อสารสาธารณะ
เชิงรุ กเพือ่ สนับสนุนองค์ ประกอบทางการค้ าและ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันของธุรกิจ
ระยะทีี่ 1
การประชาสัมพันธ์ภาพรวมและภาพลักษณ์
ของกรมฯ

เป้ าหมาย/พืน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

/

ระยะที่ 2
การสื่ อสารสาธารณะเชิงรุ ก
การประเมินผล

เป้าหมายรวม 645,000 คน

/

/
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20.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรตามเกณฑ์ คุณภาพ (PMQA)
สํ านักบริหารยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

20. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ กร
ตามเกณฑ์ คุณภาพ (PMQA)
20.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรตาม
เกณฑ์ คุณภาพ
20.1.1 ขอความเห็นชอบคณะทํางาน
20.1.2 จัดอบรม PMQA ปี 2554
20.1.3 ประชุมสัมมนาจัดทําแผนปี 2555
20.2 สํ ารวจผลการปฏิบัติงานและแผนงาน
20.2.1 วางแผนการสํารวจ
20.2.2 สํารวจ
20.2.3 สรุ ปผลและประเมินผล

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

เป้ าหมาย
ราย
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

บย.
/

8 ครั้ง

ระดับความสําเร็ จ
ของการพัฒนา
คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ

/
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20. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรตามเกณฑ์ คุณภาพ (PMQA) (ต่ อ)
สํ านักบริหารยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

20.3 พัฒนาการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
20.3.1 สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร นโยบาย ทิศทาง
ในอีก 3-5 ปี วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
(2555 - 2559)
20.3.2 ประมวลขอมู
ประมวลข้อมลจั
ลจดทา
ดทํา ยทธศาสตร์
ยุทธศาสตร
23.3.3 สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
(1) ให้ความรู ้ทิศทาง/แนวโน้มเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ พณ. / แผนพัฒนาฯ ฉบับ 11
(2) เผยแพร่ ยุทธศาสตร์ 2555 - 2559
(3) ระดมความเห็นเพื่อจัดทําแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
20.4 จัดทําหนังสื อรายงานประจําปี กรมฯ ปี 54
20.4.1 รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะข้อมูล
20.4.2 ขออนุมตั ิ+จัดจ้าง
20.4.3 ดําเนินการจัดทําหนังสื อรายงาน

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ

เป้ าหมาย
ราย
กิจกรรม

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ตัวชี้วัด
ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

เชิงคุณภาพ

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

/

บย.

/

20 คน
ผอ.
ผูบ้ ริ หาร

16
4

40 คน

40

ผูเ้ ข้ารับการอบรม
มีความพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
รอยละ

600 เล่ ม

ส.ค. 54 - ม.ค. 55
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เป้าหมายรวม 24 แห่ ง

4. แผนงานตรวจสอบภายใน สพค.
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

โครงการ/กิจกรรม

4 แผนงานตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ (1) จังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุ โขทัย

รายกิจกรรม

จัดเอง
จ้ างเหมา
จ้ างทีปรึกษา

งบประมาณ วิธีการ

/

เป้ าหมาย
รายกิจกรรม

เป้ าหมาย/พิน้ ที่ดําเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ตัวชี้วัด

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

(5) จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
(6) จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี

เชิงคุณภาพ

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

ตส.

สพค.
24 แห่ ง

ภาคเหนือ 5 สํานักงาน

(1)

ภาคเหนืือ 4 สําํ นักั งานฯ

(2)

และอุตรดิตถ์
(2) จังั หวัดั เชีียงใหม่
ใ ่ แม่ฮ่ ่องสอน ลําํ พูน
และลําปาง
(3) จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สตูล และสงขลา
(4) จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ระนอง
ประจวบคีรีขนั ธ์ และเพชรบุรี

ผู้รับผิดชอบ

ภาคใต้ 5 สํานักงานฯ

(3)

ภาคใต้ 4 สํานักงานฯ

(4)

ภาคตะวันออก 4 สํานักงานฯ

(5)

(ไม่ใช้เงินงบประมาณ)
ภาคกลาง 2 สํานักงานฯ

(6)

