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แผนปฏิบัติรำชกำรของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ประจำปีงบประมำน พ.ศ. 2561
บทนำ
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนประเทศไทย สู่ Thailand 4.0 กระทรวงพาณิชย์
ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งโดยเน้ น ยกระดั บ เศรษฐกิ จ การค้ า ของประเทศเข้ า สู่ เ ศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ มู ล ค่ า และภาคบริ ก าร เสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย พัฒนาการอานวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล
กระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการดาเนินภารกิจ ให้สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลเพื่อไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ (Strength from within) เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทย
มุ่งสร้างผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับฐานรากและ SMEs ที่จะเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถ
นานวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจไทย ปรับปรุงกฎระเบียบ สร้างการ
แข่งขันที่เป็นธรรม 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. ด้ำนบริกำรจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ ให้ความสาคัญ และมุ่งมั่นเดินหน้า และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจดทะเบียน
นิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมถึงนา
เทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาช่ว ยส่ งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้ผู้ ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็ว และ
ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้อย่างฉับไว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงบริการภาครัฐด้านการลดขั้นตอนและรายละเอียดการให้บริการ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการปรับปรุงบริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ตามรายงานการ
จัดอันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Registration) ถือเป็นนวัตกรรมการจดทะเบียนนิติบุคคล
ผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร รองรับทุกระบวนการของการจดทะเบียน และมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อให้ผู้
ประกอบธุร กิจ ได้รั บความสะดวกรวดเร็ ว ลดขั้นตอนการยื่นจดทะเบียน ลดการใช้เอกสาร และระยะเวลาการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่ สามารถจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy ซึ่งกรมเชื่อมั่นว่า ระบบดังกล่าวจะพลิกโฉมการให้บริการ
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จดทะเบียนธุรกิจของประเทศไทย โดยจะช่วยอานวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทั้งประชาชนผู้ใช้บริการ
การให้บริการของภาครัฐ และการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
2. ด้ำนส่งเสริมพัฒนำธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทในฐานะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจของคนไทย ซึ่งต้อง
ผลักดันให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ (Enhancing Competitiveness) เพื่อเป็นการ
เพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับฐานราก และ SMEs ที่เป็นกาลังสาคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถนานวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีมาตรฐานคุณภาพตาม
ระดับสากล เปลี่ยนจากผู้ประกอบการ SMEs ดั้งเดิม (Tradition SMEs) ไปสู่ผู้ประกอบการที่เน้นนวัตกรรมในการดาเนินธุรกิจ
มากขึ้น (Smart Enterprise/Startup) ขยายกลุ่มธุรกิจบริการที่มูลค่าสูง (High Value Services) เพิ่มขึ้นเพื่อให้มีความรู้ด้าน
การบริหารจัดการ มีรูปแบบการดาเนินธุรกิจใหม่ๆ (New Business Model) มีมาตรฐานธุรกิจที่ระดับสากลยอมรับ และสร้าง
เครือข่ายธุรกิจให้เข้มแข็ง รวมถึงสามารถเจาะตลาดใหม่และเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยไปยังเศรษฐกิจโลก (Connect to the
world) และสุดท้ายที่ต้องให้ความสาคัญคือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ต้องให้ความรู้ในการสร้างโอกาสทาง
การตลาดให้มากขึน้ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ทั้งนี้ ได้กาหนดธุรกิจเป้าหมายที่กรมให้การส่งเสริมพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เน้นการส่งเสริมธุรกิจในภาคบริการ
โดยการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน (AFAS)
ได้แก่ ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจบริการสุขภาพ (ดูแลผู้สูงอายุ สปา
นวดเพื่อสุขภาพ) ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการรายใหม่
และส่งเสริมการรวมกลุ่ม Biz Club ของธุรกิจทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากการพัฒนาศักยภาพให้ภาคธุรกิจแล้ว การเชื่อมโยง
เครื อข่ายธุร กิจ ภายใต้การส่ งเสริ มดังกล่าว จะเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน (Supply Chain) อันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจอย่างมหาศาล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังมีพันธกิจหลักในการจดทะเบียนสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
ซึ่งนอกจากบทบาทด้านกากับดูแลสมาคมการค้าให้ดาเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการดาเนินงาน
ของสมาคมการค้าแล้ว ยังให้ความสาคัญต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาคมการค้ามียุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน สามารถ
ขับเคลื่อนสมาคมการค้าให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมการค้าและภาค
ธุรกิจในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า มุ่งส่งเสริมสมาคมการค้าให้มีการบริหารจัดการที่ดี (The Best of Trade Association Development) โดยยกระดับสมาคม
การค้าตามเกณฑ์มาตรฐานสากล Balanced Scorecard (BSC) พร้อมทั้งให้คาปรึกษาแนะนาในการพัฒนาสมาคมการค้าเป็น
รายสมาคมและสร้างเครือข่ายผู้บริหารสมาคมการค้า รวมทั้งสรุปแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนขับเคลื่อนกิจกรรม
สมาคมการค้าดีเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารสมาคมการค้ามุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและดาเนินกิจกรรมของสมาคมการค้า
อย่างต่อเนื่อง โดยนากิจกรรมของสมาคมการค้าที่เป็นต้นแบบมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีประโยชน์ต่อสมาชิก และ
ผลักดันการเติบโตของธุรกิจ
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นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลของรัฐบาลให้
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจ ใช้ e-Commerce เป็น
เครื่องมือทางการค้าที่สาคัญในการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจลดตันทุน สร้างและขยายโอกาสในการจาหน่ายสินค้า/
บริการ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มุ่งเน้นการขยาย
ช่องทางการค้าด้วย e-Commerce ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยใช้ช่องทางออนไลน์ หรือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
ช่องทางใหม่ในการขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการสร้างโอกาสและมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว โดยการสร้าง
และพัฒนาผู้ ประกอบธุรกิจให้ใช้ e-Commerce ทาธุรกิจ ทั้งรายใหม่ (Startup) และต่อยอดธุรกิจ (Advance) ยกระดับขีด
ความสามารถทางธุรกิจ e-Commerce ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงการรับรองระดับสากล (International Trustmark) เพิ่มความ
น่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ โดยใช้ DBD Registered และ DBD Verified พร้อมทั้ง ส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการค้า
ออนไลน์ เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce อย่างครบวงจร จัดกิจกรรมมหกรรมลดราคา
สินค้าออนไลน์ (Thailand Online Mega Sale) และตลาดกลางผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ (www.thaicommercestore.com)
พร้อมขยายช่องทางการค้าผ่าน Smart Phone “Thai Commerce Application” และเชื่อมโยงกับร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ของ
เอกชน เป็นต้น
ประกอบกับในปีที่ผ่านมา กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มีผลบังคบใช้ ถือเป็นโอกาสและทางเลือกใหม่ในการ
เข้าถึงแหล่ งทุน กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่ว ยงานหลักในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่ าว จึงได้เร่งสร้างความ
ตระหนักรู้ในกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เกิดการใช้ประโยชน์จากกฎหมายดังกล่าวอย่างสูงสุด
ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เ พิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
3. ด้ำนสร้ำงธรรมำภิบำลธุรกิจ
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
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การดาเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทาธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ในระดับ Top Ten ของโลก รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
เพื่อยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล ที่สร้างอนาคตให้กับระบบเศรษฐกิจและภาคสังคมอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มุ่งสร้างความสมดุลการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยเตรียมความพร้อมด้านการบริหารกาลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามนโยบายส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Employee Engagement) ด้วยการให้บุคลากรในทุกระดับ มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการ
องค์กรและกากับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจอย่างเต็มความสามารถ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีม
สร้างภาวะผู้นา สร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน ตลอดจนมุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพด้านบริการ
ภาครัฐที่ทันสมัย ภายใต้ค่านิยม “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริกำร” รวมถึงสร้างปรัชญาองค์กร “Smart DBD”

Service Mind
modern
active
reliable
transparent

จิตมุ่งบริการ
ก้าวล้า นาสมัย
ปราดเปรียว ว่องไว
เชื่อถือ ไว้วางใจ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
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กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559 – 2564 ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการวางแผนและกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น
จึงจาเป็นจะต้อง กาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน
สังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสั งคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และยุทธศาสตร์
ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 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
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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 สนับสนุนการดาเนินงานใน ยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม (เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองได้ และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น) ยุทธศำสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน (เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และเป้าหมายที่ 8 ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น)
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 6 การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทย
(เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ และเป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น)
3. นโยบำยรัฐบำล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
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
นโยบำยที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นนโยบายที่ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุน
สาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
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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
นโยบำยที่ 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 การบริหารจัดการภาครัฐ 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 ลากรภาครั ฐ
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมาย
เอื้อให้สามารถดาเนินการได้
4. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดทาขึ้น โดยให้ความสาคัญกับ
ความสอดคล้องและการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)
นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทอื่นๆ มาเป็นกรอบการดาเนินงานของงบประมาณรายจ่ ายประจาปีเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้น้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณโดยคานึงถึงหลักความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชน มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตลอดจนการนาหลักการและแนวทางการ
จัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนเข้มแข็ง การจัดการปัญหาที่ดินทากิน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การส่งเสริม
การวิจัยและนวัตกรรม การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ เป็นต้น
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ทั้งนี้ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์
และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ โดยกรมพัฒนาธุรกิจค้ามีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2

ด้ำนควำมมั่นคง
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 แผนงาน : การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บูรณาการ)
 แผนงาน : การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการส่งเสริมและ
การลงทุนระหว่างประเทศ (บูรณาการ)
 แผนงาน : การพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและ
การลงทุน (ยุทธศาสตร์)
 แผนงาน : การดาเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พื้นฐาน)

ยุทธศำสตร์ที่ 3

ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน

ยุทธศำสตร์ที่ 4

ด้ำนกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน
 แผนงาน : พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (บูรณาการ)

ยุทธศำสตร์ที่ 5

ด้ำนกำรจัดกำรน้ำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 6

ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
 แผนงาน : การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บูรณาการ)
 แผนงาน : การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ (บูรณาการ)

รำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 601.0498 ล้านบาท ประกอบด้วย
 งบบุคลากร
 งบดาเนินงาน
 งบลงทุน
 งบรายจ่ายอื่น

206.8208
107.4608
81.7192
205.0490

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

(34%)
(18%)
(14%)
(34%)
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สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป้าหมายกระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ ปี 61

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

 แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความ
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

เป้าหมายการให้
บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้
บริการหน่วยงาน

รายการ/ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

 ศักยภาพด้านการ เพิ่มขีดความสามารถ
แข่งขันทางการค้าไทย ทางการแข่งขันให้ธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ไทย

 ผลผลิตธุรกิจไทย
มีมาตรฐานคุณภาพ
เข้มแข็ง แข่งขันได้
กิจกรรม : ส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจ
กิจกรรม : บริการจด
ทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ
กิจกรรม : สร้างธรรมา
ภิบาลธุรกิจ
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

76.3283

 แผนงานยุทธศาสตร์  ศักยภาพด้านการ เพิ่มขีดความสามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพ แข่งขันทางการค้าไทย ทางการแข่งขันให้ธุรกิจ
และมูลค่าเพิ่มของ
เพิ่มขึ้น
ไทย
ภาคการผลิต บริการ
การค้าและการลงทุน

 โครงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิ
ภาพการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

67.6759

 แผนงานบูรณาการ  มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น  ผู้ประกอบการ SMEs
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลุม่ เป้าหมายเติบโต
กลางและขนาดย่อม
อย่างเข้มแข็งและได้รับ
การยกระดับเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

 โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการ SME
สู่ผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Smart Enterprise)
กิจกรรม : สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้ธุรกิจ SME
กิจกรรม : เพิ่มโอกาส
การค้าด้วย e-Commerce
กิจกรรม : ยกระดับธุรกิจ
แฟรนไชส์สู่สากล
กิจกรรม : ส่งเสริม SMEs
เข้าถึงแหล่งเงินทุน

113.5212
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ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ ปี 61

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
แผนงาน

เป้าหมายการให้
บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้
บริการหน่วยงาน

รายการ/ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

 เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการไทย

 โครงการศึกษาธุรกิจ
บัญชีท้าย พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ.2542
กิจกรรม : ศึกษาธุรกิจ
บัญชีท้าย พ.ร.บ. การ
ประกอบธุรกิจของคนต่าง
ด้าว พ.ศ.2542

3.8600

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน
ลดความเหลื่อมล้า
และสร้างการเติบโต
จากภายใน

 แผนงานบูรณาการ  มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น  เพิ่มขีดความสามารถ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ในการแข่งขันของ
ฐานรากและชุมชน
ผูป้ ระกอบการไทย
เข้มแข็ง

 โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภายในประเทศ
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
กิจกรรม : ขยายช่องทาง
การตลาดสินค้าชุมชน
กิจกรรม : สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์และเครือข่าย
การตลาด

85.3317

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

 แผนงานบูรณาการ  ศักยภาพด้านการ  เพิ่มประสิทธิภาพการ  โครงการพัฒนาระบบ
อานวยความสะดวก แข่งขันทางการค้าไทย อานวยความสะดวก
อานวยความสะดวก
ทางธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ในการประกอบธุรกิจ
ทางธุรกิจ
กิจกรรม : พัฒนาการ
อานวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ

42.0000

 แผนงานบูรณาการ  มูลค่าการส่งออก
เพิ่มขีดความสามารถ เพิม่ ขึ้น
ทางการแข่งขันด้าน
การค้าและการ
ลงทุนระหว่าง
ประเทศ

รายการค่าด้าเนินการ  แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ
ภาครัฐ

 ศักยภาพด้านการ เพิ่มขีดความสามารถ
แข่งขันทางการค้าไทย ทางการแข่งขันให้ธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ไทย

รวมทังสิน

รายการบุคลากรภาครัฐ

211.3817

601.0498
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5. ยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์ พ.ศ. 2559 – 2564 ซึ่งได้กาหนดไว้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1
ยุทธศำสตร์ที่ 2

ยกระดับเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศเข้ำสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำและภำคบริกำร
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจรำยย่อย
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

ยุทธศำสตร์ที่ 3

พัฒนำกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการอานวยความสะดวกทางการค้าสู่ e-Service
3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการค้าและบริการ
3.3 พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้ออานวย
ต่อการทาธุรกิจทุกระดับ

ยุทธศำสตร์ที่ 4

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

ยุทธศำสตร์ที่ 5

เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมำภิบำล
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6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
 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
 เป้ำประสงค์ (Goal) ดังนี้

1. บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2. ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล
 ยุทธศำสตร์ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (Strategies) ปี 2559 – 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
1.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนให้ทันสมัย
1.2 พัฒนาคลังข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อถือได้
1.3 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลของภำคธุรกิจ
2.1 สร้างแรงจูงใจ ให้นาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคธุรกิจ
2.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติตามกฎหมายของภาคธุรกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงสังคมผู้ประกอบกำรและควำมเข้มแข็ง SMEs
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency)
3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล (Enhance to International Standard)
3.3 สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล
(Cluster and Networking)
3.4 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำศักยภำพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT
4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นเลิศ
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 ยุทธศำสตร์กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ พ.ศ. 2559 – 2564 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนงาน/โครงการ
มีสว่ นเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้
 บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

เป้ำประสงค์
ยุทธศำสตร์ที่ 1

พัฒนำกำรบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ข้อ 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์ พ.ศ. 2559 - 2564
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้ำประสงค์ : กำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำมีควำมก้ำวหน้ำ ทันสมัย พร้อมรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรประกอบธุรกิจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
กลยุทธ์หลักที่

ตัวชี้วัด
3.1 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจ
3.1 พัฒนาระบบการอานวยความสะดวกทางการค้า
สู่ e-Service
มีลาดับดีขึ้น
3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2 จานวนระบบการอานวยความสะดวกทางการค้าที่ได้รับการ
สนับสนุนการค้าและบริการ
พัฒนาและเปิดให้บริการแล้ว
3.3 ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและ
3.3 ร้อยละความสาเร็จชองการจัดทา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ
เอื้ออานวยต่อการทาธุรกิจทุกระดับ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทางการค้า
กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนให้ทันสมัย

แผนงำน/โครงกำร
งบประมำณ (บำท)
1. บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจ
30,000,000
สู่ AEC
1.2 พัฒนาคลังข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อถือได้
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงิน
12,000,000
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
1.3 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ
24,750,000
(Data Warehouse)
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ยุทธศำสตร์ที่ 2

สร้ำงควำมโปร่งใสและธรรมำภิบำลของภำคธุรกิจ
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ข้อ 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจรำยย่อย
เป้ำประสงค์ : ผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจรำยย่อยของไทยมีควำมเข้มแข็งแข่งขันได้ภำยในประเทศและตลำดโลก
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
2.3 จานวนการจดทะเบียนผูป้ ระกอบการ SMEs รายใหม่

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กลยุทธ์
2.1 สร้างแรงจูงใจ ให้นาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคธุรกิจ
2.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายของภาคธุรกิจ

แผนงำน/โครงกำร
4. สร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มี
ธรรมาภิบาล

งบประมำณ (บำท)
12,830,000
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ยุทธศำสตร์ที่ 3

สร้ำงสังคมผู้ประกอบกำรและควำมเข้มแข็ง SMEs
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ข้อ 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถผู้ประกอบกำร SMEs และวิสำหกิจรำยย่อย
เป้ำประสงค์ : ผูป้ ระกอบกำร SMEs และวิสำหกิจรำยย่อยของไทยมีควำมเข้มแข็งแข่งขันได้ภำยในประเทศและตลำดโลก
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
2.3 จานวนการจดทะเบียนผูป้ ระกอบการ SMEs รายใหม่

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กลยุทธ์

แผนงำน/โครงกำร
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) 5. หลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่เพื่อ
SMEs ไทย ก้าวไกล เข้มแข็งและยั่งยืน
6. ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE)
7. เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย
3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล
8. ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก
(Enhance to International Standard)
9. พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง
10. พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
11. เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce
โครงการที่ 6 – 11
3.3 สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่

งบประมำณ (บำท)
3,860,000
16,500,000
10,831,200
25,403,600
10,500,000
25,500,000
8,956,400

อุปทานและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล
3.4 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต่อการ
ประกอบธุรกิจ

12. ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

3,860,000
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ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ข้อ 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจกำรค้ำภำยในประเทศ
เป้ำประสงค์ : 4.1 มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของท้องถิ่น ภูมิภำค และประเทศขยำยตัวเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์หลักที่
4.1 ส่งเสริมการเชื่อมตลาดโลกผ่านการค้าออนไลน์
(E-Commerce & E-Commerce)
4.2 พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ
SMEs ให้มีศักยภาพและแข่งขันได้จากท้องถิน่ สู่
อาเซียนและตลาดโลก
4.3 ส่งเสริม Local Economy

ตัวชี้วัด
4.1 จานวนผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพ สามารถนาสินค้าไทย
เข้าสู่ตลาดผ่านช่องทางการค้าออนไลน์

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กลยุทธ์

3.3 สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่าย
โซ่อุปทานและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล
(Cluster and Networking)

แผนงำน/โครงกำร
13. พัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาด
ผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทยสูส่ ากล
14. พัฒนาค้าปลีกชุมชน
15. พัฒนาสินค้าชุมชน Offine 2 Online (B2C)
16. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ
MOC Biz Club

งบประมำณ (บำท)
16,514,500
18,400,000
35,000,000
15,417,200
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ยุทธศำสตร์ที่ 4

พัฒนำศักยภำพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ข้อ 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย
ควำมเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงพำณิชย์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์ : 5.1 องค์กรและบุคลำกรมีขีดควำมสมรรถนะสูงและมีธรรมำภิบำลพร้อมเข้ำสู่กำรเป็นภำครัฐของประชำชน
เพื่อประชำชน
5.2 ระบบบริหำรและกระบวนกำรจัดกำรต่อกรณีกำรทุจริตคอรัปชั่น มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
กลยุทธ์หลักที่
4.1 สร้างพลังการเป็นข้าราชการที่ดี
4.2 ส่งเสริมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
4.3 ปรับโครงสร้างองค์กร

ตัวชี้วัด
4.1 จานวนหน่วยงานที่มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานอยู่ในเกณฑ์สูง
4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในคุณภาพการให้บริการและ
การดาเนินงานของกระทรวงพาณิชย์

กลยุทธ์ แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กลยุทธ์

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT
4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
องค์กรชั้นเลิศ

แผนงำน/โครงกำร
17. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

งบประมำณ (บำท)
3,674,000

18. พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล
การบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เรื่อง "ข้าราชการ
แบบไหน ในใจประชาชน"
20. การบริหารจัดการความรู้
(Knowledge Management)
21. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

2,000,000
951,000
-
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ภำคผนวก
แผนกำรดำเนินงำนโครงกำรสำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

แผนผังความเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายแผนบูรณาการ แนวทางแผนบูรณาการ และแผนงานพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ได้รบั จัดสรร 601.0498 ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้าในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายแผนฯ 12

ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย แผนฯ 12

ยุทธศาสตร์
จัดสรร ปี61

เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
เพิม่ มากขึ้น

เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา

เป้าหมายที่ 3 เพิม่ ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็งเพือ่ ให้ชุมชนพึง่ พาตนเองได้ และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น

เป้าหมายที่ 3 เพิม่ คะแนนดัชนีการรับรู้
การทุตจริตให้สูงขึ้น

เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ
และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

เป้าหมายที่ 8 ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น

- สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งทุนเพิม่ ขึ้น

- ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่า

- อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดทท่าโดยธนาคาร

- อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจชองประเทศโดย IMD

- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

- อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ

เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.12

บริการขยายตัว ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามล่าดับ - ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิม่ ขึ้นในทุกภาค - มูลค่าสินค้าชุมชนเพิม่ ขึ้น

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(2.2) การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(2.13) การเพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า
และการส่งเสริมและการลงทุนระหว่างประเทศ

4. ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้่า และสร้างการ
เติบโตจากภายใน (4.1) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

โลกอยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉ.12

เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ชองประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(6.3) การอ่านวยความสะดวกทางธุรกิจ

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (2..12) การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประเทศ (2.16) การด่าเนินภารกิจพืน้ ฐานเพือ่
มูลค่าเพิม่ ของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน สนับสนุนยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

ร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉ.12
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ (6.1) การป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ







แผนบูรณาการ/
แผนงานพืน้ ฐาน


แผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ม.37)


แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (ม.45)


แผนงานบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (ม.48)

แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ม.55)


แผนงานบูรณาการ
อานวยความสะดวกทางธุรกิจ (ม.57)

เป้าหมาย
แผนบูรณาการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับ
การยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ
และสร้างศักยภาพการแข่งขันการส่งออกสินค้าและบริการ

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึน้

สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตดีขนึ้

พัฒนาระบบการให้บริการงานภาครัฐ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้รับบริการในภาคธุรกิจและภาคเอกชน

-

-

อัตราการขยายตัวของรายได้ภาคบริการเป้าหมาย ร้อยละ 4 (ธุรกิจซอฟท์แวร์
ธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจสุขภาพและ
ความงาม ธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม ธุรกิกอ่ สร้างและเกี่ยวเนื่อง ธุรกิจ
Digital Content ธุรกิจ Creative and Culture

รายได้จากการจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิม่ ขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 10 ของปีที่ผ่านมา

ประเทศไทยได้รับการประเมินค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index
: CPI) สูงกว่าร้อยละ 44 ใน ปี 2561

อันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business : EoDB) ไม่ต่ากว่าอันดับที่ 35
หรือคะแนน DTF ไม่น้อยกว่า 75 ในรายงาน EoDB 2019

-

-

มูลค่าการส่งออกเพิม่ ขึน้

มูลค่าการค้าเพิม่ ขึน้

องค์กรมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ตัวชีว้ ัดเป้าหมาย
แผนบูรณาการ

SME ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
ไม่น้อยกว่า 90,000 ล้านบาท

มูลค่าการค้าเพิม่ ขึน้

เป้าหมายกระทรวง

ตัวชีว้ ัดกระทรวง

เป้าหมายกรม

ตัวชีว้ ัดกรม

โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต ปี 61
แนวทาง
แผนบูรณาการ
โครงการย่อย ปึ 61

- SMEs ที่ได้รับการพัฒนาสร้างรายได้เพิม่ ขึ้น 2,850 ล้านบาท (พค.)
- มูลค่าสินค้าที่ได้รับการส่งเสริม 60 ล้านบาท (สถาบันนวัตกรรมฯ)
- ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้สินค้าและมี
เครือข่ายการค้าการลงทุน.....ราย (ทป./สนค.)

ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายเติบโตอย่างเข้มแข็ง
และได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- จ่านวนผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารจัดการ
ธุรกิจเพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า 18,610 ราย (ปี 60 = 13,975 ราย)
- จ่านวนผู้ประกอบธุรกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Startup/IDE) 1,390 ราย
- SMEs และผู้ประกอบธุรกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Startup/IDE) ที่ได้รับการ
พัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 1,445 ล้านบาท
- การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ (นิตบิ ุคคล) เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า 60,000 ราย/ปี

โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่ผู้ประกอบการทีข่ บั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Smart Enterprise) (ได้รบั 113.5212 ล้านบาท) : งบรายจ่ายอื่น
ส่งเสริมให้ SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มี
ศักยภาพมากขึ้นและช่วยเหลือให้ความ SME
ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around)

ส่งเสริมให้ SME ทีม่ ีศักยภาพให้มีความ
สามารถในการแข่งขันได้มากขึน้ (Strong)

- ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE)
(16.5 ลบ.)
- เพิม่ ศักยภาพธุรกิจให้บริการ
โลจิสติกส์ไทย (10.8312 ลบ.)

- ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก
(25.4036 ลบ.)

- พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มี

- สร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs

มูลค่าสูง (10.5 ลบ.)
- พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็ง

พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการประกอบ
ธุรกิจเพือ่ การส่งเสริม SME (Ecosystem)

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณาก่าหนดประเภทธุรกิจ
ที่กฎหมายก่ากับส่าหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน
ประเทศไทยให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์
การค้าการลงทุน 1 เรื่อง
- ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับศักยภาพและขีดความ
สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 20 รายการธุรกิจ
โครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2542 (ได้รบั 3.8600 ล้านบาท) : งบรายจ่ายอื่น
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพือ่ ยกระดับสินค้า
และธุรกิจบริการเป้าหมาย

- ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ.2542 (3.86 ลบ.)

- มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม
เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 11 (488 ล้านบาท) (คน.)
- รายได้ของชุมชน/ตลาดชุมชนเพิม่ ขึ้นร้อยละ.... (....ล้านบาท)
(คน./สป./ศ.ศ.ป.)

ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมายเติบโตอย่างเข้มแข็ง
และได้รับการยกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- จ่านวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิม่
และมีช่องทางการตลาดเพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า 6,800 ราย
(ปี 60 = 7,250 ราย)
- ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่
น้อยกว่า 1,405 ล้านบาท (ปี 60 = 2,000 ล้านบาท)

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
(ได้รบั 85.3317 ล้านบาท) : งบรายจ่ายอื่น

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้เป็นทีต่ ้องการของตลาด
- พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
การตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก
OTOP ไทยสู่สากล (16.5145 ลบ.)

ส่งเสริมช่องทางการตลาด
- พัฒนาค้าปลีกชุมชน (18.4 ลบ.)
- พัฒนาสินค้าชุมชน Offine 2
Online (B2C) (35 ลบ.)

- คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 (สป./คน./พค./ทป./คต./สค./สนค.)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว (1.7140 ลบ.)

- เพิม่ โอกาสการค้าด้วย

- หลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่

แผนงานพืน้ ฐานร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (ม.17)
(ม

ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิม่ ขึน้

ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพิม่ ขึน้

- สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาสอดคล้องกับต้นทุน
ร้อยละ 97.25 (คน.)
- อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น
2 อันดับ (พค.) (DB2017 : อันดับ 78 / DB2018 : อันดับ 76)
- การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 15 (ทป.)

- สินค้าและบริการเป้าหมายมีราคาสอดคล้องกับต้นทุน ร้อยละ 97 (คน.)
- อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจในด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น
2 อันดับ (พค.) (DB2017 : อันดับ 78 / DB2018 : อันดับ 76)
- การรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 16 (ทป.)
- ผู้ประกอบการสามารถน่าข้อมูลและความรู้ไปใช้ประโยชน์เพิม่ ขึ้น
2,900 ราย (สนค./สวอ.)

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต

เพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รบั บริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ
จากกรม (ร้อยละ 85)

- อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจดีขึ้น
ไม่น้อยกว่า 2 อันดับ
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพือ่ อ่านวย
ความสะดวกทางธุรกิจ จ่านวน 2 ระบบ

เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจไทย
- จ่านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนา
2 ระบบ

- จ่านวนผู้ประกอบธุรกิจได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการด่าเนินธุรกิจ
ไม่น้อยกว่า 12,800 ราย
(ปี 60 = 11,900 ราย)
- จ่านวนรายงานผลการให้ค่าปรึกษา
แนะน่า และผลการตรวจสอบประเมิน
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบ ICT 2 เรื่อง

โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
(ได้รบั 0.9510 ล้านบาท) : งบรายจ่ายอื่น

โครงการพัฒนาระบบการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
(ได้รบั 42.0000 ล้านบาท) : งบลงทุน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ได้รับ 67.6759 ล้านบาท)

ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ
เข้มแข็ง แข่งขันได้
(ได้รับ 76.3283 ล้านบาท)

สร้างกลไกป้องกันการทุจริต

พัฒนาการบริการให้เข้าสู่ระบบดิจทิ ัลในการประกอบธุรกิจ
(Digital service for Doing Business)

-

-

- ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง "ข้าราชการ
แบบไหน ในใจประชาชน" (0.951 ลบ.)

- พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing) (12 ลบ.)
- บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC (30 ลบ.)

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานพืน้ ฐาน

- ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ
(Data Warehouse) (24.75 ลบ.)

- จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรม (1.3851 ลบ.)

- สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ

- พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการ

MOC Biz Club (15.4172 ลบ.)

บัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (2 ลบ.)

ให้มีธรรมาภิบาล (11.1160 ลบ.)

และยั่งยืน (25.5 ลบ.)
e-Commerce (8.9564 ลบ.)

- อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 2 (สค.)
- มูลค่าส่งออกธุรกิจบริการเป้าหมายเพิม่ ขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ....(สค.)
- ร้อยละความส่าเร็จของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.....(จร.)

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิม่ ของภาคการผลิต บริการ
การค้าและการลงทุน (ม.17)

- ค่าบ่ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(33.4259 ลบ.)

ได้รบั จัดสรรเบือ้ งต้น ปี 61 = 601.0498 ล้านบาท
- งบบุคลากร
- งบด่าเนินงาน

เพือ่ SMEs ไทย ก้าวไกล เข้มแข็ง
และยั่งยืน (3 ลบ.)

- งบลงทุน

10/08/2560 (ได้รับจัดสรร ปี 61)

- งบรายจ่ายอื่น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ม.5)
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ได้รบั 211.3817 ล้านบาท)

206.8208
107.4608

(34%)
(18%)

- งบบุคลากร (เงินเดือนและค่าจ้างประจ่า,พนง.ราชการ) (206.8208 ลบ.)

81.7192

(14%)

- งบด่าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง สมทบประกันสังคม)

205.0490

(34%)

(4.5609 ลบ.)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สิงหาคม 2560

สรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ ปีงบประมาณ 2561 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รายการ
สรุปแผนงาน/โครงการสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
1 ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE)
2 พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3 เพิม่ ศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย
4 พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการทีม่ ีมูลค่าสูง
5 ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตลาดโลก
6 เพิม่ โอกาสการค้าด้วย e-Commerce
7 สร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล
8 หลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่เพือ่ SMEs ไทยก้าวไกล เข้มแข็งและยั่งยืน
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
9 พัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทยสู่สากล
10 พัฒนาค้าปลีกชุมชน
11 พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)
12 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
แผนงานบูรณาการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
13 พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
14 บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC
แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
15 ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

หน้า
1
8
10
11
12
13
15
16
19
21
23
24
25
26
28
29

รายการ
แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมชิ อบ
16 ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเรื่อง “ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน”
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
17 ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse)
18 พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้
19 จ้างทีป่ รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้า
30
31
32
33

สรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ ปีงบประมาณ 2561 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
กอง
สานัก ประเภทรายจ่าย ตาม พ.ร.บ.
ศูนย์
(ล้านบาท)
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอืน่
รวมงบประมาณ

แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โครงการยกระดับผูป้ ระกอบการ SME สูผ่ ปู้ ระกอบการทีข่ ับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม
(Smart Enterprise)
1. ขับเคลือ่ นนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE)
พธ. งบรายจ่ายอืน่

2. พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน

สธ.

งบรายจ่ายอืน่

ค่าเป้าหมาย

206.8208
107.4608
81.7192
205.0490
601.0498
113.5212
16.5000 เชิงปริมาณ :
- พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบธุรกิจสูก่ ารเป็น Smart Enterprises รวม 1,390 ราย
เชิงคุณภาพ :
- ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถเป็นนักธุรกิจมืออาชีพจานวนไม่น้อยกว่า 60 ราย
- ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถเป็นนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ จานวนไม่น้อยกว่า 20 ราย
- ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถเป็น The Best Practice สูส่ ากล จานวนไม่น้อยกว่า 10 ราย
- สมาคมการค้าได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทีด่ ี จานวนไม่น้อยกว่า 78 สมาคม
25.5000 เชิงปริมาณ :
- ธุรกิจเป้าหมาย ได้รับความรูก้ ารบริหารจัดการธุรกิจ ได้ร่วมกิจกรรมเชือ่ มโยงเครือข่ายเพือ่ สร้างระบบกระจายสินค้า
ระหว่างกัน จานวน 5,120 ราย
เชิงคุณภาพ :
- ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกได้รับการพัฒนาสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน จานวน 20 กิจการ
- ร้านค้าปลีกมีการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ในการบริหารธุรกิจได้จริง จานวน 100 ร้านค้า
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แผนงาน/โครงการ
3. เพิม่ ศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย

งบประมาณ
กอง
ค่าเป้าหมาย
สานัก ประเภทรายจ่าย ตาม พ.ร.บ.
ศูนย์
(ล้านบาท)
สธ. งบรายจ่ายอืน่
10.8312 เชิงปริมาณ :
- ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการให้บริการโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนา จานวน 730 ราย
เชิงคุณภาพ :
- ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาสูม่ าตรฐานสากล จานวน 105 ราย

4. พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการทีม่ ีมูลค่าสูง

สธ.

งบรายจ่ายอืน่

10.5000 เชิงปริมาณ :
- ธุรกิจบริการเป้าหมาย จานวนไม่น้อยกว่า 630 ราย มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการปรับสร้างมาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการภายในองค์กร
เชิงคุณภาพ :
- ธุรกิจบริการเป้าหมาย ทีม่ ีศักยภาพความพร้อม สามารถสร้างระบบการบริหารจัดการมาตรฐานคุณภาพพืน้ ฐานได้
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

5. ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สตู่ ลาดโลก

สธ.

งบรายจ่ายอืน่

25.4036 เชิงปริมาณ :
- ผูป้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้รับการพัฒนา จานวน 1,100 ราย
เชิงคุณภาพ :
- ธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านการพัฒนาสูเ่ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพ และนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพไปใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 73 ราย

6. เพิม่ โอกาสการค้าด้วย e-Commerce

พอ.

งบรายจ่ายอืน่

8.9564 เชิงปริมาณ :
- ผูป้ ระกอบธุรกิจได้รับการส่งเสริมความรู้ e-Commerce จานวน 1,100 ราย
- ผูป้ ระกอบธุรกิจทีไ่ ด้รับการเสริมสร้างโอกาสกระตุน้ การค้าออนไลน์ จานวน 1,100 ราย
เชิงคุณภาพ :
- เว็บไซต์ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ ีและเข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ จานวน 80 เว็บไซต์
- เว็บไซต์มีคุณสมบัติผ่านการประเมินประกวด Best e-Commerce Website Award จานวน 50 เว็บไซต์
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แผนงาน/โครงการ
7. สร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล

งบประมาณ
กอง
ค่าเป้าหมาย
สานัก ประเภทรายจ่าย ตาม พ.ร.บ.
ศูนย์
(ล้านบาท)
กธ. งบรายจ่ายอืน่
12.8300 เชิงปริมาณ :
ธธ.
- ผูป้ ระกอบธุรกิจและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจได้รับความรูค้ วามเข้าใจในสาระสาคัญของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประกอบธุรกิจ และนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จานวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย
(เป็น คชจ.
เดินทาง ตปท. - ธุรกิจได้รับความรูใ้ นการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ จานวนไม่น้อยกว่า 130 ราย
1.7140 ลบ.)
- ผูป้ ระกอบธุรกิจสานักงานบัญชี บุคลากรในสานักงานบัญชี และผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ได้รับองค์ความรูเ้ กีย่ วกับข้อกาหนด
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสานักงานบัญชี การบริหารจัดการองค์กรทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาลและเรือ่ งอืน่ ๆทีจ่ าเป็น
จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
- สานักงานบัญชีคุณภาพและบุคลากรในสานักงานบัญชีได้รับองค์ความรูท้ จี่ าเป็น เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ จานวนไม่น้อยกว่า 60 คน
และจัดกิจกรรมเชือ่ มโยงเครือข่ายสานักงานบัญชีคุณภาพ จานวนไม่น้อยกว่า 100 ราย
- นิสิต/นักศึกษาทีก่ าลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ในสถาบันการศึกษาทีเ่ ข้าร่วมอบรมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพ
รุน่ ใหม่ (Young & Smart Accountants) จานวนไม่น้อยกว่า 2,200 ราย
- ส่งเสริมความรูด้ ้านบัญชีให้แก่ผปู้ ระกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
- ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีได้รับองค์ความรูด้ ้านวิชาชีพบัญชี และเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ความรูเ้ ฉพาะด้านทีจ่ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า 2,100 ราย
เชิงคุณภาพ :
- สานักงานบัญชีผ่านการตรวจประเมินเป็นสานักงานบัญชีคุณภาพตามข้อกาหนดการรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี 25 ราย
และสานักงานบัญชีคุณภาพผ่านการตรวจประเมินเพือ่ ติดตามคุณภาพ หรือผ่านการตรวจประเมินเพือ่ ต่ออายุหนังสือรับรอง
คุณภาพของสานักงานบัญชีคุณภาพ (รายเดิม) จานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย
- นิสิต/นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสอบผ่านการประเมินผล โดยได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จานวน 1,980 ราย
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แผนงาน/โครงการ
8. หลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่เพือ่ SMEs ไทย
ก้าวไกล เข้มแข็งและยัง่ ยืน

งบประมาณ
กอง
ค่าเป้าหมาย
สานัก ประเภทรายจ่าย ตาม พ.ร.บ.
ศูนย์
(ล้านบาท)
ทป. งบรายจ่ายอืน่
3.0000 เชิงปริมาณ :
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาความรูเ้ รือ่ งกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือก SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ได้แก่
กลุม่ ผูใ้ ห้หลักประกัน (ผูป้ ระกอบธุรกิจ) กลุม่ ผูร้ ับหลักประกัน (สถาบันการเงินและผูร้ ับหลักประกันกลุม่ ใหม่ )
และกลุม่ ผูบ้ ังคับหลักประกัน (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทนายความ รวมถึงบุคคลทีท่ าหน้าทีเ่ กีย่ วกับผูบ้ ังคับหลักประกัน
ทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนกับหน่วยงาน เช่น ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูบ้ ริหารแผนฟืน้ ฟูกิจการ เป็นต้น )
จานวน 1,230 ราย
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรูก้ ารเป็นผูบ้ ังคับหลักประกัน ได้แก่ ผูท้ มี่ ีคุณสมบัติเป็นผูบ้ ังคับหลักประกันตามที่
กฎหมายกาหนด จานวน 750 ราย
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรูผ้ บู้ ังคับหลักประกัน ได้แก่ ผูท้ ไี่ ด้รับการขึน้ ทะเบียนเป็นผูบ้ ังคับหลักประกันแล้ว
จานวน 300 ราย
เชิงคุณภาพ :
- ผูป้ ระกอบธุรกิจ สถาบันการเงิน และผูท้ มี่ ีส่วนเกีย่ วข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ มีความรูค้ วามเข้าใจถึง
ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนีย้ งั มีความรูค้ วามเข้าใจและสิทธิและหน้าทีต่ ามบทบัญญัติของกฎหมาย
รวมถึงการบังคับหลักประกัน
- ผูบ้ ังคับหลักประกันมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญตามทีก่ ฎหมายกาหนด สามารถปฏิบัติหน้าทีผ่ บู้ ังคับหลักประกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และรวดเร็ว

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
โครงการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
9. พัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์
สช. งบรายจ่ายอืน่
ฐานราก OTOP ไทยสูส่ ากล

85.3317
16.5145 เชิงปริมาณ :
- ผูป้ ระกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดรายกลุม่ ผลิตภัณฑ์ จานวน 300 ราย
- ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนารูปแบบการนาเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์ จานวน 300 ราย
เชิงคุณภาพ :
- สร้าง Smart OTOP Trader จานวนไม่น้อยกว่า 300 ราย
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แผนงาน/โครงการ
10. พัฒนาค้าปลีกชุมชน

งบประมาณ
กอง
ค่าเป้าหมาย
สานัก ประเภทรายจ่าย ตาม พ.ร.บ.
ศูนย์
(ล้านบาท)
สธ. งบรายจ่ายอืน่
18.4000 เชิงปริมาณ :
- ร้านค้าปลีกในชุมชนมีการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความทันสมัย จานวนไม่น้อยกว่า 500 ร้านค้า

11. พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)

พอ.

งบรายจ่ายอืน่

35.0000 เชิงปริมาณ :
- ผูป้ ระกอบธุรกิจทีไ่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ จานวน 1,500 ราย
เชิงคุณภาพ :
- เว็บไซต์มีการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และการพัฒนาผูป้ ระกอบการ จานวน 1,500 เว็บไซต์

12. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club

ธภ.

งบรายจ่ายอืน่

15.4172 เชิงปริมาณ :
- สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ได้รับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ จานวนไม่น้อยกว่า 4,550 ราย
เชิงคุณภาพ :
- สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจจากการเข้าอบรม สัมมนาเพิม่ ขึน้ 70%

แผนงานบูรณาการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
โครงการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
13. พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

14. บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC

ขธ.

งบลงทุน

ทก.

งบลงทุน

42.0000
12.0000 เชิงปริมาณ :
- รองรับการยืน่ งบการเงินของนิติบุคคลทัว่ ประเทศทีต่ ้องส่งงบการเงินตามกฎหมายกว่า 600,000 ราย
เชิงคุณภาพ :
- ระบบสามารถรองรับการส่งงบการเงินของนิติบุคคลทุกประเภท ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด
นิติบุคคลต่างประเทศและกิจการร่วมค้า เป็นต้นและสามารถให้บริการเผยแพร่ข้อมูลรายงานทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว
30.0000 เชิงปริมาณ :
- มีระบบงานด้านทะเบียนรองรับการให้บริการแบบ 2 ภาษา (ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- ประชาชนสามารถใช้ระบบงานทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Smart Phone ได้
- มีหน่วยงานทีเ่ ชือ่ มโยงระบบงานทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้
เชิงคุณภาพ :
- กรมมีระบบมีความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 27001
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
กอง
สานัก ประเภทรายจ่าย ตาม พ.ร.บ.
ศูนย์
(ล้านบาท)

แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
โครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
15. ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคน บต. งบรายจ่ายอืน่
ต่างด้าว พ.ศ. 2542

แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่
16. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เรือ่ ง “ข้าราชการแบบไหน สลก. งบรายจ่ายอืน่
ในใจประชาชน”
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่ม
ของภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse)
ขธ.

18. พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

กธ.

งบลงทุน

งบลงทุน

ค่าเป้าหมาย

3.8600
3.8600 เชิงปริมาณ :
- ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เกีย่ วกับศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการไทย จานวน 20 รายการธุรกิจ
เชิงคุณภาพ :
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณากาหนดประเภทธุรกิจทีก่ ฎหมายกากับสาหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ในประเทศไทยให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาวการณ์ค้าการลงทุน
0.9510
0.9510 เชิงปริมาณ :
- มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม 1,500 ราย จากทุกภาคส่วน

67.6759
24.7500 เชิงปริมาณ :
- มีระบบคลังข้อมูลธุรกิจ 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ :
- ระบบคลังข้อมูลธุรกิจสามารถรองรับการค้นหาข้อมูลของนิติบุคคลทัว่ ประเทศ พร้อมทัง้ นาเสนอบทวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
เผยแพร่ให้นิติบุคคลนาไปใช้ประโยชน์
2.0000 เชิงปริมาณ :
- ผูป้ ระกอบธุรกิจ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี และผูท้ สี่ นใจทัว่ ไป เข้าถึงระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)
จานวนไม่น้อยกว่า 50,000 ครัง้ /ต่อปี
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งบประมาณ
กอง
แผนงาน/โครงการ
สานัก ประเภทรายจ่าย ตาม พ.ร.บ.
ศูนย์
(ล้านบาท)
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิต : ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้
76.3283
19. จ้างทีป่ รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ทส. งบรายจ่ายอืน่
1.3851 เชิงปริมาณ :

ค่าเป้าหมาย

- รายงานผลการดาเนินงานการให้คาปรึกษาแนะนา 1 เล่ม
- รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1 เล่ม
เชิงคุณภาพ :
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความมัน่ คงปลอดภัย
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
20. งบบุคลากร
(เงินเดือนและค่าจ้างประจา,พนักงานราชการ)
21. งบดาเนินงาน
(ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ค่ารถประจาตาแหน่ง
สมทบประกันสังคม)

-

งบบุคลากร

211.3817
206.8208

-

งบดาเนินงาน

4.5609
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-

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ขับเคลือ่ นนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE)
กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

วงเงิน
16,500,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :
(เชิงคุณภาพ) :

บาท
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprises รวม 1,390 ราย
- ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า 60 ราย
- ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถเป็นนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 20 ราย
- ผูป้ ระกอบธุรกิจสามารถเป็น The Best Practice สูส่ ากล จานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 ราย

- สมาคมการค้าได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี จานวนไม่น้อยกว่า
78 สมาคม

ขับเคลือ่ นนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE)
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprise
1.1 สร้าง Entrepreneurship
(1) ระดับเริ่มต้น (Start)
- สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ (24 ชั่วโมง)
(2) ระดับมืออาชีพ (Smart)
- สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (78 ชั่วโมง)
(3) ระดับเชิงลึก (Advance)
- สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ( 60 ชั่วโมง)
- ปัน้ The Best Practice สู่สากล (60 ชัว่ โมง)
1.2 บ่มเพาะให้คาปรึกษา (Coaching) สร้าง Smart Enterprise
ในระดับมืออาชีพและระดับเชิงลึก

1,390
(78 สมาคม)

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

16,500,000

วิธีการ
จ้างเหมา

เป้าหมาย
(ราย)

จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

√
คุณฐิติกร โทร. 3188

400

50

50

50

50

50

50

50

50
คุณหทัย โทร. 3188

280/(60)

100 100

80

(60)
คุณพัชรี โทร. 3188

40/(20)
30/(10)
(90)

40

(20)
(10)

30
√
8

(90)

1.3 เสริมสร้างความรูท้ ี่จาเป็นในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร
- จัดทา Courseware เพื่อเรียนผ่านระบบ e-Learning
1.4 สร้างเครือข่ายธุรกิจ SME/Startup
2. ส่งเสริมสมาคมการค้าให้มีการบริหารจัดการที่ดี
(The Best of Trade Association Development)
2.1 ยกระดับสมาคมการค้าตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
Balanced Scorecard (BSC)
2.2 ขับเคลื่อนกิจกรรมสมาคมการค้าดีเด่น

(2 วิชา)

√

640

√
√

จ้างทีป่ รึกษา

วิธีการ
จ้างเหมา

เป้าหมาย
(ราย)

จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

คุณสุภาภัค โทร. 3188

640

คุณจุฑาทิพย์ โทร. 3188
คุณพฤฒิพงศ์ โทร. 3187

(75 สมาคม)

(75)

(3 สมาคม)

(3)
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ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

วงเงิน
25,500,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :
(เชิงคุณภาพ) :

พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
1. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
2. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย

25,500,000 5,120/(120)
(120)
5,000

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

เป้าหมาย
(ราย)

จ้างเหมา

งบประมาณ
(บาท)

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

บาท
- ธุรกิจเป้าหมาย ได้รับความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ ได้ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยง
เครือข่ายเพื่อสร้างระบบกระจายสินค้าระหว่างกัน จานวน 5,120 ราย
- ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกได้รับการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน จานวน 20 กิจการ
- ร้านค้าปลีกมีการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในการบริหารธุรกิจได้จริง
จานวน 100 ร้านค้า

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

√
√
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(120)
5,000

โทร. 3186

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิม่ ศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

วงเงิน
10,831,200
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :
(เชิงคุณภาพ) :

เพิม่ ศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย
1. พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001
1.1 สารวจรูปแบบการดาเนินงานธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
พร้อมทั้งให้คาปรึกษาเชิงลึก
1.2 พัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจตามมาตรฐาน ISO
2. สร้างโอกาสทางการตลาดและเชือ่ มโยงเครือข่ายซัพพลายเชน

10,831,200 730/(105)
120

(105)
610

เป้าหมาย/พืน้ ที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

บาท
- ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกีย่ วเนื่องกับการให้บริการโลจิสติกส์
ได้รับการพัฒนา จานวน 730 ราย
- ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล จานวน 105 ราย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

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

√

120

โทร. 3185

(105)
√

210
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100

100

100

100

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

วงเงิน
10,500,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :
(เชิงคุณภาพ) :

พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง
1.เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
1.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร
1.2 สัมมนาสร้างเครือข่ายธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ
1.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
2. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสูเ่ กณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
3. สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ

10,500,000

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

บาท
- ธุรกิจบริการเป้าหมายจานวนไม่น้อยกว่า 630 ราย มีความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการปรับสร้างมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร
- ธุรกิจบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพความพร้อมสามารถสร้างระบบการบริหาร
จัดการมาตรฐานคุณภาพพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

630

คุณพรรณทิพา

√

โทร. 3184

140
170
100

140
170
100
√

180/(110)

√

40
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180

(110)
40

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สตู่ ลาดโลก
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์สตู่ ลาดโลก
1. เสริมสร้างความรู้สาหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์
1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์
1.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินในการดาเนินธุรกิจ
2. สร้างธุรกิจเข้าสูร่ ะบบแฟรนไชส์
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่ระบบ แฟรนไชส์
2.2 ให้ความรูก้ ารปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์และการจัดทาแผนธุรกิจ
3. สร้างธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเข้าสูร่ ะบบแฟรนไชส์
4. นาเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจาหน่ายสินค้า
ในประเทศ
4.1 นาเสนอและเจรจาธุรกิจระหว่างธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนือ่ ง
4.2 สร้างโอกาสทางการตลาดภายในประเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์และสร้างทักษะประสบการณ์ในการนาเสนอธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

25,403,600 1,100/(73)
√
520

220

√

50
160

√

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รบั ผิดชอบ

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

65 130 65

65

180

40

130 35 โทร. 3183

50
√
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เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

วิธีการ
จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

วงเงิน 25,403,600
บาท
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) : - ธุรกิจได้รับการพัฒนา จานวน 1,100 ราย
(เชิงคุณภาพ) : - ธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านการพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
และนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 73 ราย

40

40

40

40

5. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
5.1 สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ และวางแผน
การพัฒนาธุรกิจในระบบแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญในระบบแฟรนไชส์
5.2 ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึก เพื่อยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐาน

150/(73)

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผู้รบั ผิดชอบ
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
(73)
คุณกาแหง

จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการ

โทร 3183

คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ณ สถานประกอบการ
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

วงเงิน
เป้าหมาย

8,956,400
(เชิงปริมาณ) :
(เชิงคุณภาพ) :

เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce
1. สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce
2. เสริมศักยภาพด้าน e-Commerce
3. ยกระดับธุรกิจ e- Commerce สูเ่ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
4. จัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 7
5. ประกวด DBD e-Commerce Website Award : DEWA
5. จัดงาน Thailand Online Mega Sale 2018

เป้าหมาย/พื้นทีด่ าเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

วิธีการ
จ้างเหมา

เป้าหมาย
(ราย)

จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

8,956,400 2,200/(130)
√
200
√
540
√
360/(80)
400
200/(50)
500

บาท
- ผูป้ ระกอบธุรกิจได้รับการส่งเสริมความรู้ e- Commerce จานวน 1,100 ราย
- ผูป้ ระกอบธุรกิจที่ได้รับการเสริมสร้างโอกาสกระตุน้ การค้าออนไลน์ จานวน 1,100 ราย
- เว็บไซต์ได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดแี ละเข้าสูเ่ กณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
จานวน 80 เว็บไซต์
- เว็บไซต์มคี ณ
ุ สมบัตผิ ่านการประเมินประกวด Best e-Commerce Website Award
จานวน 50 เว็บไซต์

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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
140 100

100

180 30/(20)

√
√
√

ไตรมาส 3

100

25

50

50

25

25

30 30/(20)

50

คุณมาลีรัตน์ โทร. 3190

25

คุณมาลีรัตน์ โทร. 3190

30 30/(20) 30

200/(50)

(20)

คุณกฤษฎา โทร. 3191

400

คุณมาลีรัตน์ โทร. 3190
คุณกฤษฎา โทร. 3191
500 คุณกฤษฎา โทร. 3191
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แผนปฏิบตั ิการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล
กองกากับบัญชีธุรกิจ และกองธรรมาภิบาลธุรกิจ

วงเงิน
12,830,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :

บาท
- ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจได้รับความรูค้ วามเข้าใจใน
สาระสาคัญของกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจ และนาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
จานวนไม่น้อยกว่า 1,500 ราย
- ธุรกิจได้รับความรูใ้ นการบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ
จานวนไม่น้อยกว่า 130 ราย
- ผู้ประกอบธุรกิจสานักงานบัญชี บุคลากรในสานักงานบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสานักงานบัญชี การบริหาร
จัดการองค์กรที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาลและเรื่องอื่นๆที่จาเป็น จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ราย
- สานักงานบัญชีคุณภาพและบุคลากรในสานักงานบัญชีได้รับองค์ความรูท้ ี่จาเป็น
เพื่อเพิ่มศักยภาพ จานวนไม่นอ้ ยกว่า 60 คน และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายสานักงาน
บัญชีคุณภาพ จานวนไม่น้อยกว่า 100 ราย
- นิสิต/นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี ในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม
อบรมโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุน่ ใหม่ (Young & Smart Accountants)
จานวนไม่น้อยกว่า 2,200 ราย
- ส่งเสริมความรูด้ ้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
จานวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย
- ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้รับองค์ความรูด้ ้านวิชาชีพบัญชี และเสริมสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและความรูเ้ ฉพาะด้านที่จาเป็นในการประกอบวิชาชีพ
จานวนไม่น้อยกว่า 2,100 ราย
(เชิงคุณภาพ) : - สานักงานบัญชีผ่านการตรวจประเมินเป็นสานักงานบัญชีคุณภาพตามข้อกาหนด
การรับรองคุณภาพสานักงานบัญชี 25 ราย และสานักงานบัญชีคุณภาพผ่านการตรวจ
ประเมินเพื่อติดตามคุณภาพ หรือผ่านการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุหนังสือ
รับรองคุณภาพของสานักงานบัญชีคุณภาพ (รายเดิม) จานวนไม่น้อยกว่า 50 ราย
- นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสอบผ่านการประเมินผล โดยได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จานวน 1,980 ราย
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สร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล
12,830,000 8,175
1. สร้างธรรมาภิบาลนิติบคุ คลรายใหม่
1.1 จัดอบรม (6 ครัง้ /6 ชั่วโมง)
1,500
2. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ
130
3. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
3.1 บ่มเพาะต้นกล้าสานักงานบัญชีคณ
ุ ภาพ (อบรม 6 ครั้ง ครั้งละ 12 ชั่วโมง)
1,000
3.2 พัฒนาสานักงานบัญชีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
85
- ยกระดับสานักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (รายใหม่)
- ตรวจประเมินเพื่อติดตามคุณภาพ หรือตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ
หนังสือรับรอง (รายเดิม)
3.3 เพิ่มศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายสานักงานบัญชี
160
- พัฒนาศักยภาพสานักงานบัญชีคณ
ุ ภาพ
- เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสานักงานบัญชีคณ
ุ ภาพกับพันธมิตรของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและธุรกิจอืน่ ๆ ทั่วไป
4. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล
4.1 สร้างนักบัญชีคุณภาพรุน่ ใหม่ (Young & Smart Accountants)
2,200
อบรมเชิงทฤษฎีและฝึกปฏิบตั ิการในลักษณะสถานการณ์จาลอง
(Simulation) และเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการศึกษาและสานักงาน
บัญชีคุณภาพ
4.2 ส่งเสริมองค์ความรูด้ ้านบัญชีในหลักสูตรบัญชีชี้ช่องรวย ให้แก่
1,000
ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และนิสิต/นักศึกษา
สาขาบัญชี (อบรม 10 ครัง้ /6 ชั่วโมง)
5. พัฒนาองค์ความรูด้ ้านบัญชีเพื่อให้ธุรกิจไทยมีธรรมาภิบาล
5.1 อบรมผู้ประกอบวิชาชีพให้ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย (6 ครัง้ /6 ชั่วโมง)
2,100

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างที่ปรึกษา

จ้างเหมา

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คุณปาณัสม์ โทร. 3942

√

400 500

200 400

√

130 คุณภานินี โทร. 3942

√

คุณธัญพร โทร. 3851

200 500 300
12 12 9

9

9

4

9

40

√

9

12

120

320 320 470 150 150 150 70

70 125 125 125 125 คุณบุญดี โทร. 3814

100 200 200 100 100 100

100

100

คุณสุภาพร โทร. 3841

คุณบุญดี โทร. 3814

√

450 450 225 225 225 225
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300

6. ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล (คชจ. เดินทาง ตปท.)
6.1 ขยายเครือข่ายสานักงานบัญชีคุณภาพสู่ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC)
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

จ้างที่ปรึกษา

จ้างเหมา

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
คุณธัญพร โทร. 3851

100

√

30
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30

40

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่เพื่อ SMEs ไทยก้าวไกล เข้มแข็งและยั่งยืน
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

วงเงิน 3,000,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :

บาท
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาความรู้เรื่องกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือก
SMEs เข้าถึงแหล่งทุน ได้แก่ กลุ่มผู้ให้หลักประกัน (ผู้ประกอบธุรกิจ) กลุ่มผู้รับ
หลักประกัน (สถาบันการเงินและผู้รับหลักประกันกลุ่มใหม่) และกลุ่มผู้บังคับ
หลักประกัน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทนายความ รวมถึงบุคคลที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับ
ผู้บังคับหลักประกันที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน เช่น ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกจิ การ เป็นต้น) จานวน 1,230 ราย
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน ได้แก่ ผู้ที่มี
คุณสมบัติเป็นผู้บังคับหลักประกันตามที่กฎหมายกาหนด จานวน 750 ราย
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาความรู้ผู้บังคับหลักประกัน ได้แก่ ผู้ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับหลักประกันแล้ว จานวน 300 ราย
(เชิงคุณภาพ) : - ผู้ประกอบธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจถึงทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
นอกจากนีย้ งั มีความรู้ความเข้าใจและสิทธิและหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
รวมถึงการบังคับหลักประกัน
- ผู้บังคับหลักประกันมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามที่กฎหมายกาหนด สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บังคับหลักประกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และรวดเร็ว
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หลักประกันทางธุรกิจ ทางเลือกใหม่เพื่อ SMEs ไทยก้าวไกล
เข้มแข็งและยั่งยืน
1. สัมมนา เรื่อง “กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ : ทางเลือก SMEs
เข้าถึงแหล่งทุน”
2. ฝึกอบรมให้ความรู้การเป็นผู้บังคับหลักประกัน
3. พัฒนาความรู้ผู้บังคับหลักประกัน

3,000,000

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

วิธีการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

2,280
1,230

√

30 150 150 150 30 150 30

30 330 150 30

คุณรุจิรา/คุณสุรีรัตน์
โทร. 3982

750
300

√
√

100
50
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100 50 100 50 100
50
50
50

100 50 100 คุณบุศณีย์ โทร. 3205
50
50 คุณบุศณีย์ โทร. 3205

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทยสูส่ ากล
กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน

วงเงิน
16,514,500
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :

(เชิงคุณภาพ) :

พัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทยสูส่ ากล

1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP Select ให้สอดคล้องกับตลาด
1.1 บ่มเพาะผู้ประกอบการ OTOP Select รายกลุ่มผลิตภัณฑ์
เพื่อพัฒนาต่อยอดการตลาด (จากการวิเคราะห์ของคณะกรรมการ
คัดสรร OTOP เช่น การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพสินค้า
การกาหนดราคา การกระจายสินค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์)

16,514,500

300
300

- ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนารูปแบบการนาเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP
เชิงสร้างสรรค์ จานวน 300 ราย
- สร้าง Smart OTOP Trader จานวนไม่น้อยกว่า 300 ราย
เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ

จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

- ผูป้ ระกอบการ OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดรายกลุม่ ผลิตภัณฑ์
จานวน 300 ราย

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

บาท

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผูร้ ับผิดชอบ

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

√

50 100 150

คุณจริยาธร
โทร. 3614
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2. พัฒนารูปแบบการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาดสมัยใหม่และส่งเสริม
การตลาด OTOP
2.1 พัฒนารูปแบบการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เชิงสร้างสรรค์
- ประเมิน วิเคราะห์ความพร้อมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์
OTOP Select เพื่อกาหนดแนวทางพัฒนาในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับตลาด พร้อมพัฒนารูปแบบการนาเสนอผลิตภัณฑ์
OTOP เชิงสร้างสรรค์
2.2 สร้างโอกาสทางการตลาดสมัยใหม่
- จัด Event Marketing
2.3 ส่งเสริมการตลาด OTOP และติดตามประเมินผลโครงการ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด และงานนิทรรศการในงาน
OTOP CITY OTOP Midyear และ OTOP เฉลิมพระเกียรติ
- ติดตามประเมินผลโครงการ
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการของเจ้าหน้าที่

300

√

3 ครัง้

√

3 ครั้ง

√
√
√
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เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผูร้ ับผิดชอบ
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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาค้าปลีกชุมชน
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

วงเงิน
18,270,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :
(เชิงคุณภาพ) :

พัฒนาค้าปลีกชุมชน
18,270,000
1. พัฒนาค้าปลีกชุมชน
1.1 พัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจเป้าหมายด้านการตลาด
และการพัฒนาธุรกิจค้าส่งให้มีความทันสมัย
1.2 การส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจค้าส่งและร้านค้าชุมชน
2. ติดตามการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

บาท
- ร้านค้าปลีกในชุมชนมีการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความทันสมัย
จานวนไม่น้อยกว่า 500 ร้านค้า
-

500
500

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
500

√

√
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ผู้รับผิดชอบ
คุณวทัญญู
โทร. 3186

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C)
1. ดาเนินการตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
2. วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ผู้ประกอบการ ช่องทางการตลาด
ออนไลน์ ตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งออนไลน์และออฟไลน์
สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และจัดทาเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ประกอบการ
3. พัฒนาหลักสูตร และประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมพัฒนา
ผู้ประกอบการไทย
4. พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทย
เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์
5. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ

บาท
- ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์
จานวน 1,500 ราย
(เชิงคุณภาพ) : - เว็บไซต์มีการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และการพัฒนาผู้ประกอบการ
จานวน 1,500 เว็บไซต์

35,000,000

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

วงเงิน 35,000,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

1,500

คุณกฤษฎา
โทร. 3191

√

1,500
√
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300 300 300 300 300

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
กองธุรกิจการค้าภูมิภาค

สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
15,417,200
1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ระดับจังหวัด (77 จังหวัด)
โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับกองธุรกิจการค้าภูมิภาค
- จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (77 ครั้ง)
2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ระดับภาค (4 ภาค)
- จัดสัมมนาแลกเปลีย่ นความรู้และเชือ่ มโยงธุรกิจระดับภาค รวม 4 ครั้ง

3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ระดับประเทศ
- จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และเชื่อมโยงธุรกิจระดับประเทศ
- ออกร้านจาหน่ายสินค้าของสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ
- ให้คาปรึกษาแนะนาธุรกิจ

จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

วงเงิน 15,417,200 บาท
เป้าหมาย(เชิงปริมาณ) : - สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ได้รับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจ
จานวนไม่น้อยกว่า 4,550 ราย
(เชิงคุณภาพ) : - สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น 70%
เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

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

4,550

คุณสันติพงษ์
โทร. 3916

3,850

√

1,750 1,000 1,100

√
√

400
300
200 บูธ

400
300
200 บูธ
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
กองข้อมูลธุรกิจ

วงเงิน 12,000,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :
(เชิงคุณภาพ) :

พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
12,000,000 1 ระบบ
(DBD e-Filing)
1. เตรียมการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทารหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy)
และระบบสาหรับให้ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลการเงินในลักษณะ
Off-line และ Online
3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและปรับปรุงระบบงาน ฐานข้อมูล
เพื่อให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยี XBRL
4. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและปรับปรุงระบบการให้บริการรับงบการเงิน
สาหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5. จัดทาและติดตั้งรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
6. พัฒนาและติดตั้งระบบงานและฐานข้อมูล ตามที่ได้ออกแบบไว้
ให้สามารถใช้งานได้

√

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

บาท
- รองรับการยื่นงบการเงินของนิติบุคคลทั่วประเทศที่ต้องส่งงบการเงิน
ตามกฎหมายกว่า 600,000 ราย
- ระบบสามารถรองรับการส่งงบการเงินของนิติบุคคลประเภทห้างหุน้ ส่วน
จดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด นิติบุคคลต่างประเทศ
และกิจการร่วมค้า เป็นต้น และสามารถให้บริการเผยแพร่ขอ้ มูลรายงาน
ทางการเงินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คุณนงลักษณ์
โทร. 3641
คุณนภาภรณ์
โทร 3612
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7. เชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบที่พัฒนาขึ้นกับฐานข้อมูลเดิมของกรมฯ
8. จัดฝึกอบรมให้กบั เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ในการใช้งานซอฟต์แวร์
ระบบงานและการบริหารจัดการดูแลระบบที่พัฒนาตามโครงการ
พร้อมทั้งจัดทาคู่มือที่เกี่ยวข้อง

27

จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4 ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC
กองทะเบียนธุรกิจ

วงเงิน
30,000,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :

(เชิงคุณภาพ) :

บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC
1. เตรียมการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน
3. พัฒนาระบบออกหนังสือรับรอง/รับรองสาเนาเอกสารทางทะเบียน
4. พัฒนาระบบงานด้านทะเบียนรองรับการให้บริการแบบ 2 ภาษา
(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5. ติดตั้งระบบที่ DR-Site และอบรมผู้ใช้งาน

30,000,000 1 ระบบ

√

28

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

บาท
- มีระบบงานด้านทะเบียนรองรับการให้บริการแบบ 2 ภาษา
(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- ประชาชนใช้ระบบงานทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Smart Device
- มีหน่วยงานที่เชื่อมโยงระบบงานทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
- กรมมีระบบมีความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและเป็นไปตามมาตรฐาน
ISO 27001

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รบั ผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คุณชลาชัย
โทร. 3901

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
วงเงิน 3,860,000
ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
กองบริหารหารประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :

บาท
- ข้อมูลเชิงลึกของธุรกิจตามบัญชีท้ายพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 เกีย่ วกับศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของ

(เชิงคุณภาพ) :

ผู้ประกอบการไทย จานวน 20 รายการธุรกิจ
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพิจารณากาหนดประเภทธุรกิจที่กฎหมาย
กากับสาหรับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทยให้มคี วามทันสมัย

และเหมาะสมกับสภาวการณ์ค้าการลงทุน

ศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 3,860,000
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เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

√

รายการธุรกิจ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รบั ผิดชอบ

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

คุณไอริณ

1. ศึกษาธุรกิจกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นธุรกิจตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
2. สารวจข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อจัดทารายละเอียดของธุรกิจ
กลุ่มเป้าหมาย
3. ศึกษาสภาพการประกอบธุรกิจและศักยภาพของคนไทยในการประกอบธุรกิจ
แต่ละประเภทในด้านต่างๆ
4. ศึกษาผลดีผลเสียจากการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย
ในแต่ละธุรกิจ
5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

โทร. 3922
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เรื่อง “ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน”
สานักงานเลขานุการกรม

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เรื่อง “ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน”
1. จัดสัมมนา เรื่อง“ข้าราชการแบบไหน ในใจของประชาชน”
2. รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการและภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
โดยแบ่งกลุ่มเสวนาย่อยและรับฟังความคิดเห็นตามภารกิจหลักของกรม
ได้แก่ การจดทะเบียนธุรกิจ บริการข้อมูลธุรกิจ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มผู้ประกอบการ Biz Club การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ภารกิจงานสนับสนุน
และการจัดซื้อจัดจ้าง

951,000

บาท
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,500 ราย จากทุกภาคส่วน
-

1,500

√

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

วิธีการ
จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

วงเงิน 951,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :
(เชิงคุณภาพ) :

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รบั ผิดชอบ

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

โทร. 3111
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของ
ภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse)
กองข้อมูลธุรกิจ

ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse)
1. เตรียมการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
2. จัดทาแผนการดาเนินงานภาพรวมและติดตั้งซอฟแวร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
3. จัดทารายงานสรุปความต้องการเบือ้ งต้น แบบจาลองระบบงาน
และพัฒนาระบบงาน
4. ดาเนินการจัดอบรมแก่ผู้ใช้งานระบบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

24,750,000 1 ระบบ

√

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

บาท
- มีระบบคลังข้อมูลธุรกิจ 1 ระบบ
- ระบบคลังข้อมูลธุรกิจสามารถรองรับการค้นหาข้อมูลของนิติบุคคลทั่วประเทศ
พร้อมทั้งนาเสนอบทวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจ เผยแพร่ให้นิติบุคคลนาไปใช้ประโยชน์

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

วงเงิน
24,750,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :
(เชิงคุณภาพ) :

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คุณยะห์รินทร์
คุณกุลเชษฐ์
โทร. 3651,
3653
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของ
ภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน
พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กองกากับบัญชีธุรกิจ

วงเงิน
2,000,000
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :
(เชิงคุณภาพ) :

พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ขอ้ มูลการบัญชีดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2,000,000 50,000

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

บาท
- ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าถึงระบบวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine) จานวนไม่น้อยกว่า 50,000 ครั้ง/ต่อปี
-

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คุณสุภาพร
โทร. 3841

√

1. ศึกษา และวิเคราะห์ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
2. ออกแบบและพัฒนาระบบ
3. ทดสอบและปรับปรุงระบบที่พัฒนา
4. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์

1 ระบบ
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ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2561
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

วงเงิน
1,385,100
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) :

(เชิงคุณภาพ) :

จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1,385,100 1 ระบบ
1. ให้คาปรึกษาแนะนาในการพัฒนาระบบ IT
2. วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล
ระบบเครือข่าย
3. ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
4. ทบทวนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. จัดทาและทดสอบการเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อรองรับสภาวะวิกฤต
6. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ

เป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
จ้างทีป่ รึกษา

จ้างเหมา

งบประมาณ เป้าหมาย
(บาท)
(ราย)

วิธีการ
จัดเอง

โครงการ/กิจกรรม

บาท
- รายงานผลการดาเนินงานการให้คาปรึกษาแนะนา 1 เล่ม
- รายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านความมัน่ คงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 เล่ม
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีความมัน่ คงปลอดภัย

√

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คุณนงลักษณ์
คุณเรวดี
โทร. 3642
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