โครงการและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
ยุทธศาสตร/กลยุทธ

เปาประสงค

โครงการ

พันธกิจ
1. พัฒนาธุรกิจครบวงจร
ธุรกิจมีความเขมแข็ง
พัฒนา
ผูประกอบการ
• อบรม บมเพาะ สรางความพรอม และ สามารถแขงขัน
และสงเสริมธุรกิจ
ระดับสากล
ผูประกอบการ
ใหมีความเขมแข็ง • จัดทําและพัฒนาธุรกิจเปาหมาย
สูสากล
เขาสูเกณฑคุณภาพ(Benchmark)
• เสริมสรางศักยภาพและสราง
โอกาสการตลาด

1. โครงการศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ
1.1 โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนา
ธุรกิจ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจ
2.1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและ
การตลาดสวนกลางและสวนภูมภิ าค
• หลักสูตรเริ่มตนประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพ
• หลักสูตรการประกอบธุรกิจแบบมืออาชีพระดับกาวหนา
• กิจกรรมการสัมมนาเพื่อความเทาทันสถานการณ
2.2 โครงการใหความรูการบริหารจัดการและการตลาด
ผานดาวเทียม
2.3 โครงการอบรมความรูผ านสื่อ E-learning
• หลักสูตรการประกอบธุรกิจ E-Commerce
• หลักสูตรการตลาด E-Commerce
• หลักสูตรการดําเนินธุรกรรมเพื่อการสงออก
2.4 โครงการพัฒนาผูประกอบธุรกิจเตรียมความพรอมสูสากล
3. โครงการจัดทําเกณฑคณ
ุ ภาพมาตรฐานธุรกิจบริการเปาหมาย
3.1 โครงการจัดทําเกณฑคุณภาพธุรกิจบริการเปาหมาย

เปาหมาย
(ราย)

1

2

3

4

5

20

25

30

35

40

- ระดับความสําเร็จของธุรกิจ ระดับ 1
เปาหมายที่ไดรับการพัฒนา
อยางครบวงจร
(ตามแนวทางแมคแคนซี่)
ระดับ 1 สรางความพรอมเพื่อ
เริ่มตนธุรกิจ 2,500 ราย
300
ระดับ 2 ชวยเหลือดานการหา
แหลงเงินทุน 100 ราย
ระดับ 3 ยกระดับคุณภาพของ
ธุรกิจ 40 ราย
ระดับ 4 สงเสริมความรวมมือ
30
ระหวางธุรกิจ 4 กลุม
ระดับ 5 เขาสูระบบกรมทรัพยสิน
10 ธุรกิจ ทางปญญา 100 คําขอ

ระดับ 2

ระดับ 3

- ระดับความสําเร็จของการ
สรางเครือขายโลจิสติกส

2/3

2/4

ระดับกระทรวง
1 เรื่อง

- รอยละของจํานวนธุรกิจที่
เขารวมโครงการพัฒนาแลวมี
ความพรอมสูสากล
ระดับกลุมภารกิจ

100+650
100
300
420

4. โครงการสงเสริมพาณิชยอิเล็คทรอนิคส
4.1 โครงการสรางผูประกอบการ E-Commerce รายใหม
4.2 โครงการสราง E-Marketing Trainer (Thailand E-Marketing
: TEMS)
4.3 โครงการสรางโอกาสและความเชื่อมั่นการประกอบธุรกิจ
E-Commerce (Trustmark และ DBDmart.com)
4.4 โครงการสรางตนแบบพัฒนา E-Commerce รายสาขา

ระดับคะแนน

ตัวชี้วัด

2/2

ระดับ 4 ระดับ 5

2/5

80 ราย
20 ราย
185 ราย
5 ธุรกิจ/
25 ราย

11 ธ.ค. 51

2/6

โครงการตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พันธกิจ
พัฒนา
ผูประกอบการ
และสงเสริมธุรกิจ
ใหมีความเขมแข็ง
สูสากล

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
1. พัฒนาธุรกิจครบวงจร
• อบรม บมเพาะ สรางความ
พรอมผูประกอบการ
• จัดทําและพัฒนาธุรกิจเปาหมาย
เขาสูเกณฑคุณภาพ(Benchmark)
• เสริมสรางศักยภาพและสราง
โอกาสการตลาด

เปาประสงค
ธุรกิจมีความเขมแข็ง
และ สามารถแขงขัน
ระดับสากล

โครงการ
5. โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสไทยสูสากล
5.1 โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสสูมาตรฐานสากล
• สรางผูประกอบธุรกิจเขาสูระบบแฟรนไชส
• พัฒนาธุรกิจแฟรนไชสสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
• พัฒนาธุรกิจแฟรนไชสพรอมสูตลาดระดับสากล
5.2 โครงการเสริมสรางความรูแฟรนไชสแกผูประกอบธุรกิจ
รายใหม (แฟรนไชสซ)ี
5.3 โครงการสรางเครือขายธุรกิจแฟรนไชสไทย

เปาหมาย
(ราย)

20 ธุรกิจ
10 ธุรกิจ
20 ธุรกิจ
300 ราย
30 ราย

1กลุม/
30 ธุรกิจ

7.2
7.3
7.4

1

2

3

4

5

- จํานวนธุรกิจที่ไดรบั การ
พัฒนาใหมีขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
(ธุรกิจแฟรนไชส และ
ธุรกิจคาสง-คาปลีก )

30
1/50

40
2/100

50
2/150

60
3/200

70
3/250

- จํานวนธุรกิจที่ไดรบั การ
สงเสริมการใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในการ
ดําเนินธุรกิจ

1,470

1,570

1,670

1,770

1,870

80%

85%

90%

95%

100%

ภาคบังคับ
- ระดับความสําเร็จของ
4 พื้นที่/200 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาด
ตามเปาหมายผลผลิตของ
กิจการ
ธุรกิจขนสงสินคา
2 เครือขาย สวนราชการ
โครงการพัฒนาเครือขายธุรกิจบริการโลจิสติกส
(ผลผลิตสงเสริมพัฒนาธุรกิจ
4 พื้นที่
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกสธุรกิจคาสง-คาปลีก
5,940 ราย = 100%)
24 กิจการ
โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโลจิสติกส

7. โครงการพัฒนาโลจิสติกส
7.1

8. โครงการสงเสริมการปรับตัวธุรกิจคาสง-คาปลีก
8.1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ
คาสง-คาปลีก

ระดับคะแนน

ระดับกรม

6. โครงการสงเสริมกลุมธุรกิจสิ่งพิมพสสู ากล
6.1 โครงการสรางเครือขายการตลาดกลุมธุรกิจสิ่งพิมพระดับสากล

ตัวชี้วัด/ระดับคะแนน

3 พื้นที่
33 รานคา
45 ราย

โครงการตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พันธกิจ
พัฒนา
ผูประกอบการ
และสงเสริมธุรกิจ
ใหมีความเขมแข็ง
สูสากล

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
1. พัฒนาธุรกิจครบวงจร
• อบรม บมเพาะ สรางความ
พรอมผูประกอบการ
• จัดทําและพัฒนาธุรกิจเปาหมาย
เขาสูเกณฑคุณภาพ(Benchmark)
• เสริมสรางศักยภาพและสราง
โอกาสการตลาด

เปาประสงค
ธุรกิจมีความเขมแข็ง
และ สามารถแขงขัน
ระดับสากล

โครงการ
9. โครงการพัฒนาธุรกิจ รานอาหารและ สปาสูสากล
9.1 โครงการพัฒนา Business Model ธุรกิจรานอาหารและสปา
สูสากล
• อบรมการพัฒนา Branding
• Coaching พัฒนา Business Model และเตรียมความพรอม
สูสากล
9.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการตลาด
ธุรกิจสปา

เปาหมาย
(ราย)

60 กิจการ
20 กิจการ
40 กิจการ

10. โครงการศึกษา วิเคราะหแนวทางการพัฒนาธุรกิจบริการ
10.1 โครงการศึกษาแนวทางการสรางเครือขายธุรกิจกอสราง
10.2 โครงการสงเสริมการขยายตลาดดวย Direct Marketing

100 ราย
100 ราย

11. โครงการเสริมสรางบทบาทสมาคมการคาเพื่อพัฒนาธุรกิจ
11.1 โครงการจัดทําคูมือการบริหารจัดการสมาคมการคา
11.2 โครงการอบรมใหความรูและคําปรึกษาแนะนําการบริหาร
จัดการสมาคมการคา

200 ราย
5 สมาคม

ตัวชี้วัด/ระดับคะแนน

1

ระดับคะแนน
2
3
4

5

โครงการตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พันธกิจ

เปาประสงค
ยุทธศาสตร/กลยุทธ

จดทะเบียนธุรกิจ
ถูกตอง รวดเร็ว
โปรงใส

2. ลดขั้นตอนและบริการ
จดทะเบียนดวย IT
• พัฒนากระบวนการ
จดทะเบียน
• บริการดวยเทคโนโลยี
ทุกพื้นที่
• พัฒนาบุคลากรใหมี
จิตสํานึกการบริการ

โครงการหลัก
โครงการยอยป 2552

เปาหมาย
(ราย)

บริการจดทะเบียนสะดวก 1. โครงการพัฒนากระบวนการและการจดทะเบียนธุรกิจ
ตอการประกอบธุรกิจ
1.1 โครงการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาและ Call center ดานการ
1 ระบบ
จดทะเบียนธุรกิจ
1.2 โครงการถายโอนงานบันทึกขอมูลและจัดทําเอกสารทะเบียน 100,000 คําขอ
ธุรกิจใหภาคเอกชน
90 ราย/ครั้ง
1.3 โครงการอบรมความรูดา นการจดทะเบียนธุรกิจแกภาคเอกชน
1.4 โครงการปรับปรุงระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง 10,000 เลม
วาดวยการจดทะเบียนธุรกิจ และจัดทําคูมือจดทะเบียนธุรกิจ
1 โครงการ
1.5 โครงการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสถานที่และ
ขั้นตอนการบริการจดทะเบียนธุรกิจ
2. โครงการพัฒนากฎหมายนิติบุคคล
2.1 โครงการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยหุนสวน
บริษัท (กรณีเรงดวน)

1 ฉบับ

2.2 โครงการปรับปรุงกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดใหสอดคลอง
กับกฎหมายตลาดหลักทรัพย

1 ฉบับ

3. โครงการพัฒนาระบบ IT การจดทะเบียนธุรกิจ
3.1 โครงการพัฒนาการบริการจดทะเบียนดวย IT ทั่วประเทศ

75 จังหวัด
17 จังหวัด

3.2 โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง

1 ระบบ

4. โครงการพัฒนานายทะเบียน
4.1 โครงการโรงเรียนนายทะเบียน
4.2 โครงการที่ปรึกษานายทะเบียนเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ

30 ราย
10 ราย

ตัวชี้วัด

1

2

3

4

5

ระดับกรม
- ระดับความสําเร็จของการใหบริการ
ตรวจคําขอจดทะเบียนดวยระบบ
คอมพิวเตอร

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ภาคบังคับ
- ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ(ผลผลิตจดทะเบียนธุรกิจ
382,500 ราย= 100%)

80%

85%

90%

95%

100%

- รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ

65%

70%

75%

80%

85%

- จํานวนขอมูลทางทะเบียนธุรกิจ
ที่มีการปรับปรุงแกไขการใหบริการใหมี
ความถูกตองและเปนปจจุบนั เทียบ
สัดสวนตอหนึง่ ลานคําขอ รับบริการ

2,100

2,200 2,000 1,800 1,600

- ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ4 ระดับ5
น้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา
การใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
กฎหมาย

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ5

โครงการตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พันธกิจ

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

บริการขอมูลธุรกิจ 3. พัฒนาขอมูลธุรกิจและ
ถูกตอง รวดเร็ว
บริการดวย E-Service
เปนประโยชน
• พัฒนาระบบบริการ
E-Service

เปาประสงค

โครงการ

เปาหมาย
(ราย)

เปนแหลงขอมูลธุรกิจ 1. โครงการพัฒนาระบบบริการขอมูลธุรกิจดวย E-Service
1.1 โครงการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลธุรกิจอัตโนมัติ
1.2 โครงการบริการหนังสือรับรองผานธนาคารกรุงไทย(KTB) ระยะ 1

1

2

3

4

5

ระดับกรม
8 เครื่อง
3,800 ราย

• พัฒนาขอมูลธุรกิจ
• พัฒนาการเผยแพร
ขอมูลธุรกิจ

ตัวชี้วัด/ระดับคะแนน

- จํานวนขอมูลทางทะเบียนธุรกิจที่มีการ 2,400 2,200 2,000 1,800 1,600
ปรับปรุงแกไขการใหบริการใหมีความ
ถูกตองและเปนปจจุบันเทียบสัดสวนตอ
หนึ่งลานคําขอรับบริการ

2. โครงการพัฒนาขอมูลธุรกิจ
2.1 โครงการพัฒนาระบบงานฐานขอมูลสูธุรกิจ ระยะ 2

1 ระบบ

2.2 โครงการพัฒนาขอมูลรายธุรกิจ

10 ธุรกิจ

- จํานวนขอมูลธุรกิจที่ไดรบั การ
พัฒนาและเผยแพร

2

2

2

2

2

80%

85%

90%

95%

100%

65%

70%

75%

80%

85%

ภาคบังคับ
- ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ําหนักตามเปาหมายผลผลิตของสวน
ราชการ
(ผลผลิตบริการขอมูลธุรกิจ
2,061,800 ราย= 100%)
- รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
- ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการขอมูลธุรกิจ

โครงการตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พันธกิจ
กํากับดูแลธุรกิจ
ใหมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
4. สงเสริมการจัดทําบัญชี
ตามมาตรฐานและมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย
• ยกระดับมาตรฐาน
การจัดทําบัญชี
• ตรวจ แนะนําให
ปฏิบัตติ ามกฎหมาย
• กํา กั บ ดู แ ลการ
ประกอบธุ ร กิ จ
ของคนต า งด า ว

เปาประสงค
ธุรกิจมีธรรมาภิบาล
ในการจัดทําบัญชี และ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ถูกตอง

โครงการ

เปาหมาย
(ราย)

ตัวชี้วัด/ระดับคะแนน

1. โครงการยกระดับมาตรฐานการบัญชี

3,726

ระดับกรม

1.1 โครงการรับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี
1.2 โครงการพัฒนาแบบรายงานงบการเงิน
1.3 โครงการพัฒนาสถาบันผูจัดอบรมทางบัญชี
1.4 โครงการอบรมผูทําบัญชีเรื่องการพัฒนาความรูตอเนื่อง
ทางบัญชี (CPD)

226
3,000

- รอยละธุรกิจเปาหมายที่จัดทําบัญชี
เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
ระดับที่ยอมรับได 85%

2. โครงการสงเสริมการบริหารกิจการที่ดีและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
2.1 โครงการเสริมสรางความรูการบริหารกิจการที่ดี
(สวนกลาง และ สวนภูมิภาค)
2.2 โครงการสัมมนาการใชประโยชนรายงานทางการเงิน

2 หลักสูตร
500

1

2

3

4

5

65

70

75

80

85

80%

85%

90%

95%

100%

ภาคบังคับ
5,100
สพค. 3,000
กธ. 2,000
100

3. โครงการตรวจสอบการจัดทําบัญชีและงบการเงินตาม
กฎหมายบัญชี

158,146

3.1 ตรวจสอบธุรกิจกลุมที่มีความเสี่ยงสูง
3.2 ตรวจสอบรายกรณี

157,680
466

4. โครงการตรวจ แนะนํา การปฏิบัติตามกฎหมาย
นิติบุคคล

6,200

4..1 โครงการตรวจสอบความมีตัวตนของหุน สวนผูจดั การและ
กรรมการบริษัทจํากัด
4.2 โครงการตรวจสอบสถานที่ตั้งนิตบิ ุคคล
4.3 โครงการตรวจสอบรายงานประจําปของบริษัทมหาชนจํากัด
4.4 โครงการสัมมนาความรูเกี่ยวกับงานดานตรวจสอบธุรกิจ
ใหกับขาราชการกรมฯ

3,000
3,000
200
50

- ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักตามเปาหมายผลผลิต
ของสวนราชการ
(ผลผลิตกํากับดูแลธุรกิจ
348,500 ราย= 100%)
- ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
ขอมูลธุรกิจ

โครงการตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

พันธกิจ
กํากับดูแลธุรกิจ
ใหมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร/กลยุทธ
4. สงเสริมการจัดทําบัญชี
ตามมาตรฐานและมี
การปฏิบัติตามกฎหมาย
• ยกระดับมาตรฐาน
การจัดทําบัญชี
• ตรวจ แนะนําให
ปฏิบัตติ ามกฎหมาย
• กํา กั บ ดู แ ลการ
ประกอบธุ ร กิ จ
ของคนต า งด า ว

เปาประสงค
ธุรกิจมีธรรมาภิบาล
ในการจัดทําบัญชี และ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ถูกตอง

โครงการ

5. โครงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว
5.1 โครงการตรวจสอบการถือหุนแทนคนตางดาวใน
นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย (นอมินี)
5.2 โครงการตรวจสอบแนะนําบริษัทจํากัดที่มีสถานะ
เปนนิตบิ คุ คลตางดาวตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542
5.3 โครงการตรวจสอบนิตบิ ุคคลที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การคาที่ดนิ และอสังหาริมทรัพยที่อาจประกอบธุรกิจ
โดยฝาฝนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ.2542
5.4 โครงการตรวจสอบการประกอบธุรกิจและการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายของผูไดรบั อนุญาตประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว

เปาหมาย
(ราย)
1,600

300
400

300

600

6. โครงการบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
6.1 โครงการศึกษากฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว
6.2 โครงการวิเคราะหผลการศึกษากฎหมายการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว

1 ผลการศึกษา
1 ผลวิเคราะห

ตัวชี้วัด/ระดับคะแนน

1

2

3

4

5

โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552
พันธกิจ

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

• เปนองคกร
แหงการเรียนรู
ปรับตัว ทันสมัย
• พัฒนาบุคลากร
ใหสรางสรรค
ปฏิบัติงานเชิงรุก
และมีสวนรวม
ในเปาหมายของ
องคกร
• สรางพันธมิตร
หนวยงานรัฐ
องคกร และ
ภาคเอกชน
• ประชาสัมพันธ
เผยแพร ใหองคกร
เปนที่ยอมรับและ
ประชาชนสามารถ
เขาถึง

เปาหมาย
(ราย)

ตัวชี้วัด/ระดับคะแนน

1

2

3

4

5

1.1 โครงการปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา
ดวยหุนสวนบริษัท (กรณีเรงดวน)

1 ฉบับ

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
กฎหมาย

ขั้น 1

ขั้น 2

ขั้น 3

ขั้น 4

ขั้น 5

1.2 โครงการปรับปรุงกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดให
สอดคลองกับกฎหมายตลาดหลักทรัพย

1 ฉบับ

- ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

ขั้น 1

ขั้น 2

ขั้น 3

ขั้น 4

ขั้น 5

เปาประสงค

โครงการ

1. โครงการพัฒนากฎหมาย

1.3 โครงการวิเคราะหผลการศึกษากฎหมายการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว

1 ผลวิเคราะห

2. โครงการพัฒนาระบบ IT
346 เครื่อง

2.1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อ
ทดแทนและเพิ่มเติม
2.2 โครงการจางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกรมฯ

1 ราย

3. โครงการพัฒนาองคกร
3.1 โครงการคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
3.3 โครงการพัฒนาระบบขอมูลการบริหารจัดการองคกร

5 เรื่อง
1 ระบบ

โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

พันธกิจ

ยุทธศาสตร/กลยุทธ

• เปนองคกร
แหงการเรียนรู
ปรับตัว ทันสมัย
• พัฒนาบุคลากร
ใหสรางสรรค
ปฏิบัติงานเชิงรุก
และมีสวนรวม
ในเปาหมายของ
องคกร
• สรางพันธมิตร
หนวยงานรัฐ
องคกร และ
ภาคเอกชน
• ประชาสัมพันธ
เผยแพร ใหองคกร
เปนที่ยอมรับและ
ประชาชนสามารถ
เขาถึง

เปาประสงค

โครงการ

4 . โครงการพัฒนาบุคลากร
4.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนเฉพาะตําแหนงสําหรับ
ขาราชการ
• กลุมวิชาการและกลุมทั่วไป (9 หลักสูตร)
• ระดับผูบ ริหาร (นบก. นบส.)(2 หลักสูตร)
4.2 โครงการพัฒนาทักษะทีใ่ ชในการปฏิบตั ิงานเฉพาะตําแหนง
สําหรับขาราชการกลุมวิชาการและกลุมทั่วไป
(8 หลักสูตร)
4.3 โครงการพัฒนาความรูท ี่จําเปนในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ตําแหนงสําหรับขาราชการ
• กลุมบริหารและกลุมอํานวยการ (1 หลักสูตร)
• กลุมวิชาการและกลุมทั่วไป (4 หลักสูตร)
4.4 โครงการเสริมสรางความรูขาราชการกลุมวิชาการและทั่วไป
(6 หลักสูตร)
4.5 โครงการฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการวินิจฉัยธุรกิจ
(ชื่อเดิม โครงการฝกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห
ธุรกิจเบื้องตน)

5. โครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
5.1 โครงการประชาสัมพันธสรางการรับรู เสริมความเขาใจ เพื่อธุรกิจ
การคาไทย

เปาหมาย
(ราย)
2.234

950 ราย
42 ราย
459 ราย

50 ราย
113 ราย
620 ราย
25 ราย

ตัวชี้วัด/ระดับคะแนน

1

2

3

4

5

