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แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาน พ.ศ. 2560
บทนา
กระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการดาเนินภารกิจ ให้สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลเพื่อไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ (Strength from within) เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทย
มุ่งสร้างผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับฐานรากและ SMEs ที่จะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถ
นานวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจไทย ปรับปรุงกฎระเบียบ สร้างการ
แข่งขันทีเ่ ป็นธรรม รวมไปถึงสามารถเจาะตลาดใหม่และเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยไปยังเศรษฐกิจโลก (Connect to the World)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักที่ มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรง ตั้งแต่การบริการ
จดทะเบียนธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และการสร้างธรรมาภิบาลธุร กิจ
เพื่อจัดระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจเอง ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นส่วนรวม จนถึงการจดทะเบียนให้ธุรกิจสิ้นสภาพ
สะท้อนการเป็นองค์กร “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” โดยมีการดาเนินงาน ภายใต้บทบาทภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาการจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาการบริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบและหลักเกณฑ์การจดทะเบียน เพื่อลดอุปสรรคและอานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิ จ ภายใต้การผลักดันเป้าหมาย
ของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยเฉพาะในด้านเริ่มต้น
ธุรกิจ อีกทั้งยั งคงพัฒนาการให้บริ การข้อมูลธุรกิจที่ส มบูรณ์ ครบถ้ว น เป็นปัจจุบัน การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลระหว่าง
หน่วยงาน การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่มช่องทางบริการเชิงรุก เพื่ออานวยความสะดวก
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทในการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) และยกระดับ
มาตรฐานธุ ร กิ จ สร้ า งโอกาสทางการตลาด และเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ สู่ ส ากล ตลอดจนขยายช่ อ งทางการค้ า ด้ ว ย
e-Commerce เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนชอง SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย โดยมี
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา 3 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร (Entrepreneurship)
 ขั้นที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีเทียบเท่าระดับสากล (Standard and Governance)
 ขั้นที่ 3 สร้าง เชื่อมโยง และขยายเครือข่ายทางธุรกิจ (Marketing and Networking)
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ทั้งนี้ ได้กาหนดธุรกิจเป้าหมาย ประกอบด้วย ธุรกิจภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน (AFAS) ได้แก่
ค้าส่งค้าปลีก แฟรนไชส์ ธุรกิจเกี่ย วกับการท่องเที่ยว (ที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร) ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
(ดูแลผู้สูงอายุ สปา นวดเพื่อสุขภาพ) พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจบริหารทรัพย์สิน (อาคารที่พักอาศัย
คอนโดมีเนียม บ้านจัดสรร) ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม (การก่อสร้างอาคารทั่วไป และการก่อสร้างวิศวกรรมโยธา)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้มแข็งสมาคมการค้าและการรวมกลุ่มธุรกิจ โดยพัฒนา
ศักยภาพสมาคมการค้า ให้เป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจที่เข้มแข็ง เพิ่มอานาจการต่อรองให้สมาคมการค้าเป็นกลไกสาคัญในการสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันแก่ผู้ ประกอบธุร กิจ จัดทาและขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ส มาคมการค้า โดยเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารสมาคมการค้า (ด้านบริหารจัดการและธรรมาภิบาล) ผลักดันให้สมาคมการค้ามีการจัดทายุทธศาสตร์รายธุรกิจ และ
สนับสนุนให้สมาคมการค้านาแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจไปสู่การปฏิบัติ ยกระดับสมาคมการค้าดีเด่น ร่วมกับสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ “รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ” (Thailand Trade Association Proud Award)
ให้กับสมาคมการค้าที่ดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ และสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสมาชิก ตลอดจนสร้างกลุ่ม
เครือข่ายสมาคมการค้าไทย และเชื่อมโยงกับสมาคมการค้าต่างประเทศ ตามการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
หรือห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้น การขยายช่องทางการค้าด้วย e-Commerce ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยใช้ช่องทาง
ออนไลน์ หรื อธุ ร กิจ พาณิช ย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ เป็ น ช่องทางใหม่ในการขยายตลาดและเพิ่ม ศักยภาพด้ านการบริ ห ารจั ดการ
สร้างโอกาสและมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว โดยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้ใช้ e-Commerce ทาธุรกิจ ทั้งรายใหม่
(Start up) และต่อยอดธุรกิจ (Advance) ยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ e-Commerce ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงการรับรอง
ระดับสากล (International Trustmark) เพิ่มความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ โดยใช้ DBD Registered และ DBD Verified
พร้อมทั้ง ส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการค้าออนไลน์ เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce
อย่างครบวงจร จัดกิจกรรมมหกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์ (Thailand Online Mega Sale) และตลาดกลางผลิตภัณฑ์ชุมชน
ออนไลน์ (www.thaicommercestore.com) พร้อมขยายช่องทางการค้าผ่าน Smart Phone “Thai Commerce Application”
และเชื่อมโยงกับร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ของเอกชน เป็นต้น
ประกอบกับในปี 2559 (2 กรกฏาคม 2559) ที่ผ่านมา กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มีผลบังคบใช้ ถือเป็น
โอกาสและทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าว จึงได้เร่งสร้างความตระหนักรู้ในกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เกิดการใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายดั ง กล่ า วอย่ า งสู ง สุ ด ตลอดจนการเร่ ง ออกกฎหมายล าดั บ รอง เพื่ อ รองรั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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3. ด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ จานวน
10 ฉบับ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตได้
อย่างยั่งยืน โดยการกากับดูแลธุรกิจไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิด ความตระหนัก และมี
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและ
สานักงานบัญชี ให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า เพื่อรองรับการ
เคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียน ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติวิชาชีพบัญชีของอาเซียน (ASEAN
Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Service) โดยการการพัฒนาสร้างนักบัญชีคุณภาพ
รุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี สามารถนา
ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ไปปรั บใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการให้ บริการของ
สานักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ให้มีการจัดทาข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินเป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชี ทาให้ธุรกิจมีงบการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป
การดาเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทาธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ในระดับ Top Ten ของโลก รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
เพื่อยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล ที่สร้างอนาคตให้กับระบบเศรษฐกิจและภาคสังคมอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม ทั้งการพัฒนาในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในส่ว นกลาง
และส่วนภูมิภาค ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ การทางานเป็นทีม รวมถึงการพัฒ นา บุคลิกภาพ ตลอดจน
มุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพด้านบริการภาครัฐที่ทันสมัย ภายใต้ค่านิยม “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” รวมถึงสร้างปรัชญา
องค์กร “Smart DBD”

Service Mind
modern
active
reliable
transparent

จิตมุ่งบริการ
ก้าวล้า นาสมัย
ปราดเปรียว ว่องไว
เชื่อถือ ไว้วางใจ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
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กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรั ฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2559 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559 – 2562 ดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยู่ใน
ห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะ
กระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากัดต่อการพัฒนา
ที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจากัดหลายด้านแต่การแข่งขันใน
โลกรุนแรงขึ้นมากาลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติสังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้าสูง
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิง
เศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความ
โปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญสาหรับการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็น
ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่สาคัญขณะเดียวกันการพัฒนา
ต้อ งมุ่ง เน้ น การพั ฒ นาเชิ ง พื้น ที่ แ ละเมือ งมากขึ้น เพื่อ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิ จและสั ง คมให้ ทั่ว ถึ งและเป็ นการสร้ า ง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้าภายในสังคมไทยลง และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
ทั้งนี้ ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และเป้าหมายที่ 2 การสร้าง
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ รายสาขา) ซึ่งให้ความสาคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ
ภาคการเงิน และดูแลวินัยทางการเงินการคลัง ควบคู่ไปกับการดาเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ สาหรับอนาคต
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2. นโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
จากคาแถลงนโยบายรั ฐ บาลของคณะรัฐ มนตรี พล.อ.ประยุ ทธ์ จั นทร์โ อชา นายกรัฐ มนตรี แถลงนโยบาย
ต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวัน ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จาแนกเป็น 11 ด้าน
ซึ่งรัฐบาลได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และความต้องการของประชาชนมาเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีส่วนเกี่ยวข้อง
และผลักดันการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นนโยบายที่ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุน
สาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต
และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคม
ดิจิทัล รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจน
การใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่ วยงาน
ที่รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงให้ ดู แ ลและผลั ก ดั น งานส าคั ญ ของประเทศชาติ ใ นเรื่ อ งนี้ และจะจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการระดั บ ชาติ
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ประเด็นนโยบายที่ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจั ดโครงสร้างหน่ว ยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลั กลั่ นกันหรือมีเส้ นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ให้เหมาะสม
และเป็ น ธรรม ยึ ดหลั กการบริ ห ารจั ดการบ้ านเมืองที่ดี การบริหารจั ดการภาครัฐ แบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะเป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
ลดต้ น ทุ น ด าเนิ น การของภาคธุ ร กิ จ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น กั บ นานาประเทศ และการรั ก ษาบุ ค ลากรภาค รั ฐ
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมาย
เอื้อให้สามารถดาเนินการได้
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3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้กาหนดขึ้นภายใต้ร่างกรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ.2558 – 2577) ทิ ศ ทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560 – 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายสาคัญของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ควบคู่ ไ ปกั บ การสร้ า งเสถี ย รภาพในทุก มิ ติ ทั้ งด้ านการเมื อ ง ความมั่ น คง เศรษฐกิจ สั ง คม และวั ฒ นธรรม โดยน้ อมน า
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
เป็ น หลั ก ในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ ป ระเทศมั่ น คง ประชาชนมั่ ง คั่ ง อย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง ได้ น าหลั ก การและแนวทางการจั ด ท า
งบประมาณ ในลักษณะบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาประกอบการพิจารณากาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และ
จุดเน้นของนโยบายการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการกาหนดลาดับความสาคัญการเสนอ
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์
1 รายการ โดยกรมพัฒนาธุรกิจค้ามีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ด้านความมั่นคง
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- แผนงานรองเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บูรณาการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (บูรณาการ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านการจัดการน้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 แผนงานยุทธศาสตร์อานวยความสะดวกทางธุรกิจ (บูรณาการ)

รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 660.8884 ล้านบาท ประกอบด้วย
 งบบุคลากร
 งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบรายจ่ายอื่น

251.0837
112.1955
109.1000
188.5092

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป้าหมายกระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ ปี 60
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การสร้างความ
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
แผนงาน

เป้าหมายการให้
บริการกระทรวง

แผนงานพื้นฐาน
 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น
ด้านการสร้างความ
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

เป้าหมายการให้
บริการหน่วยงาน

รายการ/ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

 ผู้ประกอบการ SMEs
กลุ่มเป้าหมายมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมี
มาตรฐานคุณภาพ
เข้มแข็ง แข่งขันได้
กิจกรรม : ส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจ
กิจกรรม : บริการจด
ทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ
กิจกรรม : สร้างธรรมา
ภิบาลธุรกิจ
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

117.7359

 ผู้ประกอบการ SMEs
กลุ่มเป้าหมายมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
กิจกรรม : สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้ธุรกิจ SME
กิจกรรม : การขยายตลาด
การค้าด้วย e-Commerce
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพบัญชีไทยสู่สากล

97.8441

- แผนงานรองเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน

แผนงานยุทธศาสตร์  มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น
การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (บูรณาการ)
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ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ ปี 60

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
แผนงาน

เป้าหมายการให้
บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้
บริการหน่วยงาน

รายการ/ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอย่างมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
กิจกรรม : ขยายช่องทาง
การตลาดสินค้าชุมชน
กิจกรรม : สร้างมูลค่าเพิม่
ผลิตภัณฑ์และเครือข่าย
การตลาด

85.3651

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน
ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโต
จากภายใน

แผนงานยุทธศาสตร์  มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น
พัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง (บูรณาการ)

 ผู้ประกอบการ SMEs
กลุ่มเป้าหมายมีขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนงานยุทธศาสตร์  ศักยภาพด้านการ
อานวยความสะดวก แข่งขันทางการค้า
ทางธุรกิจ (บูรณาการ) ไทยเพิม่ ขึ้น

 เพิ่มประสิทธิภาพการ โครงการพัฒนาระบบ
อานวยความสะดวก
อานวยความสะดวก
ทางธุรกิจ
ในการประกอบธุรกิจ
กิจกรรม : พัฒนาการ
อานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
กิจกรรม : พัฒนาระบบ
รหัสบัญชี

101.6000

 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น  ผู้ประกอบการ SMEs รายการบุคลากรภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายมีขีด
- แผนงานรองบุคลากร
ความสามารถในการ
ภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพ
แข่งขันเพิ่มขึ้น

258.3433

รายการค่าดาเนินการ แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ
ภาครัฐ

ภาคอุตสาหกรรม
ภาคการตลาด การค้า
และการลงทุน
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4. ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 – 2564 ซึ่งได้กาหนดไว้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าและภาคบริการ
เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เป็น Smart SMEs
2.2 สร้างผู้ประกอบรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม IDE (Innovation Driven
Entrepreneur) หรือ Startup
2.3 สร้างผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ (SMEs Package)
2.4 พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการอานวยความสะดวกทางการค้าสู่ e-Service
3.3 พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้ออานวย
ต่อการทาธุรกิจทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5

เพิ่มประสิทธิภาพการทางานขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล
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6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 วิสัยทัศน์ (Vision) (ปี 2560 – 2564)
เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน 5 ปี และมุ่งมั่นพัฒนา SMEs ให้ขับเคลื่อน
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
 พันธกิจ (Misssions)
1. บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
 เป้าประสงค์ (Goal) ดังนี้

1. บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2. ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
 ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Strategies) ปี 2559 - 2562 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
1.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนให้ทันสมัย
1.2 พัฒนาคลังข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อถือได้
1.3 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
2.1 สร้างแรงจูงใจ ให้นาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคธุรกิจ
2.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติตามกฎหมายของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency)
3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล (Enhance to International Standard)
3.3 สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล
(Cluster and Networking)
3.4 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT
4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นเลิศ
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 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559 – 2562 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนงาน/โครงการ
มีสว่ นเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

 บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 - 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้าประสงค์ : การอานวยความสะดวกทางการค้ามีความก้าวหน้า ทันสมัย พร้อมรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพ
การประกอบธุรกิจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
กลยุทธ์หลักที่
3.1 พัฒนาระบบการอานวยความสะดวกทางการค้า
สู่ e-Service
3.3 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและ
เอื้ออานวยต่อการทาธุรกิจทุกระดับ

ตัวชี้วัด
3.1 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจ
มีลาดับดีขึ้น
3.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การค้าและบริการ
3.3 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้ออานวย
ต่อการทาธุรกิจทุกระดับ

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลยุทธ์
1.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนให้ทันสมัย

แผนงาน/โครงการ
1. พัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
(วงเงินรวม 195 ล้านบาท ดาเนินการ
ปี 2557 – 2560)
1.2 พัฒนาคลังข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อถือได้
2. พัฒนาระบบรายการทางบัญชี
(Taxonomy)
1.3 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
-

งบประมาณ (บาท)
85,600,000

16,000,000
-
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาลที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ประเด็นนโยบายที่ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย
เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยของไทยมีความเข้มแข็งแข่งขันได้ภายในประเทศและตลาดโลก
กลยุทธ์หลักที่
2.1 พัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs ไทยให้เป็น Smart SMEs
2.2 สร้างผู้ประกอบรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม IDE (Innovation
Driven Entrepreneur) หรือ Startup
2.3 สร้างผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ (SMEs Package)
2.4 พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ

ตัวชี้วัด
2.1 จานวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการค้า
2.2 จานวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้พัฒนาให้มีขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
2.4 จานวนการจดทะเบียนผูป้ ระกอบการ SMEs รายใหม่

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลยุทธ์
2.1 สร้างแรงจูงใจ ให้นาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคธุรกิจ

แผนงาน/โครงการ
3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจไทย

2.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายของภาคธุรกิจ

4. พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยสู่สากล

งบประมาณ (บาท)
2,500,000
6,868,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาลที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ประเด็นนโยบายที่ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย
เป้าประสงค์ : ผูป้ ระกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยของไทยมีความเข้มแข็งแข่งขันได้ภายในประเทศและตลาดโลก
กลยุทธ์หลักที่
2.1 พัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs ไทยให้เป็น Smart SMEs
2.2 สร้างผูป้ ระกอบรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม IDE (Innovation
Driven Entrepreneur) หรือ Startup
2.3 สร้างผูป้ ระกอบการ SMEs แบบบูรณาการ (SMEs Package)
2.4 พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ

ตัวชี้วัด
2.1 จานวนผู้ประกอบการที่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการค้า
2.2 จานวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้พัฒนาให้มีขีดความ
สามารถในการแข่งขัน
2.4 จานวนการจดทะเบียนผูป้ ระกอบการ SMEs รายใหม่

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) 5. สร้างสังคมผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneur Society)
6. สร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล
7. ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์
(Enhance to International Standard)
8. ยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยสูส่ ากล
9. พัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS
10. พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยสู่สากล
โครงการที่ 6 – 10
3.3 สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่อุปทานและ
เชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล (Cluster and Networking) 11. ขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce
3.4 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต่อการ
12. ศึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบ
ประกอบธุรกิจ
ธุรกิจของคนต่างด้าวและธุรกิจบัญชีทา้ ย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2542

งบประมาณ (บาท)
16,500,000
22,040,000
20,564,900
10,831,200
10,500,000
6,868,000
8,040,000
3,860,000
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ
เป้าประสงค์ : 4.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์หลักที่
4.3 ส่งเสริมการเชื่อมตลาดโลกผ่านการค้าออนไลน์
(E-Commerce & E-Commerce)

ตัวชี้วัด
4.3 จานวนผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพ สามารถ
นาสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดผ่านช่องทางการค้าออนไลน์
4.7 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs
ให้มีศักยภาพและแข่งขันได้จากท้องถิ่นสู่อาเซียนและ
ตลาดโลก

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลยุทธ์

3.3 สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่
อุปทานและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล
(Cluster and Networking)

ยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนงาน/โครงการ
13. พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)
14. ค้าส่ง – ปลีกสูช่ ุมชน
15. เพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด
OTOP ไทยสู่สากล

งบประมาณ (บาท)
50,580,600
18,270,000
16,514,500

พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 ประเด็นนโยบายที่ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลยุทธ์

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT
4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
องค์กรชั้นเลิศ

แผนงาน/โครงการ
17. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง/ภูมิภาค)

งบประมาณ (บาท)
5,819,600

18. พัฒนาระบบให้บริการ Call Center ทดแทน
20. การบริหารจัดการความรู้
(Knowledge Management)
21. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

3,770,800
-
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