
แผนงาน/โครงการงบประมาณ ประจําป  2553



แผนงาน/โครงการ ป 2553แผนงาน/โครงการ ป 2553

แผนงาน/โครงการ งบประมาณป 2552

แผนงาน/โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจ

แผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย



งบประมาณป 2553 จาํแนกตามผลผลิต/โครงการ

รายการ  ไดรับ ป 2552 ไดรับ ป 2553 +เพิ่ม , - ลด

รวมทั้งสิ้น 65.0998 138.7079 102.37%

1.  ภารกิจยุทธศาสตร 56.7171 123.3579 117.50%

ผลผลิต : สงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 42.6271 109.3579 156.55%

1 พัฒนาโลจิสตกิสการคา 9.0000 38.0000

2 พัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจครบวงจร 14.0841 16.3179

3 Rainbow Project (ธุรกิจสรางอาชพี) 13.2390 25.0400

4 ศูนยปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ 4.0000 10.0000

5 สงเสริมรานคาสง-รานคาปลีกรายยอย (รวมพลังโชหวยสูวิกฤต) 2.3040 20.0000

ผลผลิต : บริการจดทะเบียนและขอมูลธุรกิจ 4.7600 7.5000 57.56%

1 พัฒนากระบวนการจดทะเบียนเพื่อสงเสริมการประกอบธุรกิจ 4.7600 4.2195

1.1 ถานโอนงานบันทึกขอมูลและจดัทําเอกสารทะเบียนภาคเอกชน 4.0000 3.0000

1.2 โรงเรียนนายทะเบียน 0.7600 1.2195

2 เพิ่มสมรรถนะการบริการจดทะเบียนพาณชิยขององคกรปกครองทองถิ่น 3.2805

ผลผลิต : กํากับดูแลธุรกิจ 9.3300 6.5000 -30.33%

1 ยกระดับมาตรฐานการจดัทําบัญชี และงบการเงิน 4.5000 4.5000

2 ตรวจแนะนาํการปฏิบัติตามกฎหมายนิติบุคคลและการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 0.8300 0.4000

3 อบรมเผยแพรความรูหนาที่ของนติิบุคคลตามกฎหมาย 1.6000



งบประมาณป 2553 จาํแนกตามผลผลิต/โครงการ

รายการ  ไดรับ ป 2552 ไดรับ ป 2553 +เพิ่ม , - ลด

2. ภารกิจสนบัสนนุ 8.3827 15.3500 83.12%

1 พัฒนากฎหมาย - 2.5000

1.1 ศึกษากฎหมายทะเบียนพาณิชย 2.0000

1.2 รับฟงความคิดเห็นประมาวลกฎหมายแพง 0.5000

2 พัฒนาระบบ IT 1.9000 5.4000

2.1 คาจางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร 1.9000 1.9000

3.1 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือขายคอมพิวเตอร 3.5000

3 พัฒนาบุคลากร สวนกลางและสวนภูมิภาค 2.2450 3.0000

4 เผยแพรขอมลูขาวสาร 2.6000 2.5000

5 พัฒนาองคกร 1.4500 1.4500

5.1 พัฒนาการบรหิารจัดการภาครัฐที่ดี 0.7500

5.2 พัฒนาองคกรแหงการเรยีนรู 0.3000

5.3 การบรหิารยุทธศาสตร และแผนงานโครงการ 0.4000

6 ตรวจสอบการบริหารจัดการภายในองคกร 0.1877 0.5000



แผนงาน/โครงการผลผลิตสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

โครงการที่สําคัญ
ป 2553

หนวยงานลานบาท ผลผลิต/ราย

1.  พัฒนาโลจิสตกิสการคา 

ธุรกิจขนสง     Freight  Forwarder  Shipping  ธุรกิจคาสง-คาปลีก 

38.00 1,240 พธ

1.1  บริหารนโยบายโลจิสตกิสการคา

- โลจิสติกสการคาสัญจร 

- ประสานสินเชื่อ ธุรกิจบริการโลจิสติกส

- จัดประชุมคณะกรรมการโลจิสติกสการคา /อนุกรรมการ/คณะทํางาน

10.00

3 ครั้ง

100 ราย

15 ครั้ง

1.2 พัฒนาศักยภาพธรุกิจบริการโลจิสติกส  ( LSP )

- อบรมการบริหารจัดการ การตลาดธุรกิจบริการโลจิสติกส 

- อบรม ใหคําปรึกษา  พฒันาธุรกิจบริการโลจิสติกสสูมาตรฐานสากล ISO

- จัดทําเกณฑคุณภาพธุรกิจโลจิสตกิส

-  สนับสนุนกิจกรรมการตลาดเครือขายธุรกิจบริการโลจิสติกส

12.00

250 ราย

100 ราย

1 เกณฑ

10 ราย

1.3  พัฒนาเตรียมความพรอมธุรกิจโลจสิติกสสูสากล

- จัดสมัมนา  โลจิสตกิสฮาลาล  สูไทยเขมแขง็

- ศึกษาตนแบบการใหบริการรองรับตลาดฮาลาล    

- ศึกษาการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา เพือ่รองรับตลาด AEC

8.00

200 ราย

1 เรื่อง

1 เรื่อง



แผนงาน/โครงการผลผลิตสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

โครงการที่สําคัญ
ป 2553

หนวยงานลานบาท ผลผลิต/ราย

1.  พัฒนาโลจิสตกิสการคา  (ตอ)

1.  พัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกสธุรกิจคาสง-คาปลีก

- วินิจฉัย  ใหคาํปรึกษา  พัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกสการธุรกิจคาสง-คาปลกี

- อบรมความรู   วินิจฉัย ใหคําปรึกษา พัฒนาธุรกิจคาสง-คาปลีกสูเกณฑคุณภาพการ

บริหารจัดการโลจิสติกส

8.00

7 กลุม

5  พื้นที่

พธ



แผนงาน/โครงการผลผลิตสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

โครงการที่สําคัญ
ป 2553

หนวยงานลานบาท ผลผลิต/ราย

2.  พัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจครบวงจร

ผูประกอบการทั่วไป     ผูประกอบการและธุรกิจบริการ  (รานอาหาร  สปา   กอสราง   

อูซอมรถยนต   ธุรกิจบริการผูสูงอายุ )

ธุรกิจแฟรนไชส     E-Commerce   กลุมธรุกิจสิ่งพมิพ   สมาคมการคา  หอการคา    

16.32 2,060 พธ  พก

2.1 พัฒนาศกัยภาพผูประกอบการ

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพรอมสูสากล 

- อบรมสราง Enterpreneur Mind 

- ใหความรูการบริหารจัดการ การตลาดผานระบบดาวเทียม  22 หลกัสตูร

- จัดสมัมนาสรางเครือขายผูผานการพัฒนาของกรมฯ

1.82

100

50

500

800

พก

2.2  สงเสริมพัฒนาพาณิชยอิเล็คทรอนิคส

- อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช e-Commerce ในการประกอบธุรกิจ

-  อบรมเชิงปฏิบัติการ DBDmart.com

-  สัมมนาเตรียมความพรอม E-Commerce  ตลาด AEC

- พัฒนาระบบตลาดกลาง DBDmart.com  และ  Trustmark

- ศึกษาแนวทางการใชประโยชนจาก FTA  ตลาดพาณิชยอิเล็คทรอนิคส

3.70

1.80

150

450 

300

2 ระบบ

1 เรื่อง

พธ

งบ จร.



แผนงาน/โครงการผลผลิตสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

โครงการสําคัญ
ป 2553

หนวยงานลานบาท ผลผลิต/ราย

2.  พัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจครบวงจร  (ตอ)

2.3 พัฒนาธุรกิจแฟรนไชสสูสากล

- อบรมเชิงปฏิบัติการสรางความพรอมธุรกิจเขาสูระบบแฟรนไชส  Franchise Academy

- อบรม วินิจฉัย  ใหคําปรึกษา  พัฒนาธุรกิจแฟรนไชสสูเกณฑคุณภาพ Franchise Award

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชสพรอมสูตลาดสากล Creative Franchise

- ยกรางกฎหมายสงเสริมแฟรนไชส

- ประสานสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส 

3.80 105

25

50

30

1 ฉบับ

2 สถาบัน

พธ

2.4 พัฒนาศักยภาพธรุกิจบริการและเตรียมความพรอมสูสากล  

ธุรกิจรานอาหาร   สปา    อูซอมรถยนต   กอสราง และ ธรุกิจบริการผูสูงอายุ

- จัดทําสือ่ CD เผยแพรเกณฑคุณภาพ และคูมือการประเมินธุรกิจ

- อบรม พัฒนาธุรกิจบริการเขาสูเกณฑคุณภาพ และ เตรียมพรอมสูสากล

- อบรมการบริหารจัดการ และ การสรางมูลคาเพิ่มธุรกิจผูสูงอายุ 

- ศกึษา วิเคราะห และประสานงานแกไขปญหาการประกอบธุรกิจ

4.00 240

400 แผน

200

40

4 ธุรกิจ

พธ



แผนงาน/โครงการผลผลิตสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

โครงการสําคัญ
ป 2553

หนวยงานลานบาท ผลผลิต/ราย

2.  พัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจครบวงจร  (ตอ)

2.5  สงเสริมการตลาดกลุมธุรกิจสิ่งพิมพ

- อบรมสมัมนา และ วิเคราะห การเชื่อมโยงกลุมธุรกจิสิ่งพิมพสรางรูปแบบการคาใหม

1.00

2 กลุม

พธ

2.6  สงเสริมสมาคมการคา เพื่อพัฒนาธุรกิจ

- อบรมเพิ่มทกัษะการจัดทํายุทธศาสตรรายธุรกิจแกผูบริหารสมาคมการคา

- ศกึษา วิเคราะห และ สนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตรรายธุรกิจ

2.00

30

3 สมาคม

พธ



แผนงาน/โครงการผลผลิตสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

โครงการสําคัญ
ป 2553

หนวยงานลานบาท ผลผลิต/ราย

3.  Rainbow  Project  ธุรกิจสรางอาชีพ 25.04 27,740 พธ  พก  ธภ

3.1   อบรมความรูสรางผูประกอบการและสงเสริมการมีอาชีพ

ธุรกิจแฟรนไชส E-Commerce  และ การตลาดแบบตรง

3.2 อบรมสัมมนาเตรียมความพรอมสูตลาด AEC 

3.3   มหกรรมธุรกิจสรางอาชีพ  สวนกลาง  2  ครั้ง  ภูมิภาค  3  ครั้ง

16.04

740

2,000

3.4  อบรมความรูการประกอบธรุกิจ  ระดับตน และ มอือาชีพ    E-Commerce

บัญชีธรุกิจ    จํานวน  12   หลักสูตร

3.00 2,000 พก  พธ  กธ

3.5 อบรมสงเสริมการประกอบธุรกิจในภูมิภาค 5.00 3,000 สพค

3.6  เผยแพรประชาสัมพันธสงเสริมการประกอบธุรกิจ 1.00 ปชส



แผนงาน/โครงการผลผลิตสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ

โครงการสําคัญ
ป 2553

หนวยงานลานบาท ผลผลิต/ราย

4.  พัฒนาศูนยปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ  พก  สพค

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและใหบริการศูนยปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ  สวนกลาง 5.00 1,500

4.2  พัฒนาและบริการศูนยปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ  สวนภูมิภาค

- พัฒนาศูนยปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ

- ใหบริการปรึกษา การพัฒนาธุรกิจ

3.00

42 จังหวัด

5,000

4.3  จัดทําระบบ Call  Center   2.00 1 ระบบ พก  ทก  

ปชส  สท

5. สงเสริมรานคาสง-รานคาปลกีรายยอย (รวมพลังโชหวยสูวิกฤติ)

5.1 อบรมใหความรูการบริหารจัดการสมัยใหมรานคาสง-รานคาปลกี 75 จังหวัด

5.2  รวมกลุมสรางเครือขายรานคาสง-รานคาปลกี

5.3 เชื่อมโยงผูผลิต/ผูแทนจําหนาย สงเสริมการขายรานคาปลกีสมาชกิเครือขาย

5.4   อบรม   และ  on the job training  พัฒนานักวินิจฉัยธุรกิจคาสง-คาปลกี 

(บุคลากรกรมฯ)

20.00

5.73

13.57

0.70

4,500

6 พื้นที่

30 พื้นที่

40 ราย

สพค



แผนงาน / โครงการ
เปาหมาย

(หนวย)

งบประมาณ  

ป 2553 หนวยงาน

แผนงานไทยเขมแข็ง SP 2 รอบที่ 1 พธ

โครงการพัฒนาคุณภาพธุรกิจและสงเสริมนวัตกรรมธุรกิจไทย 

- สมัมนา และ จัดทําสื่อเผยแพรความรู Creative Economy 

- อบรม บมเพาะ ฝกปฏิบัติการ และสรางเครือขายธุรกิจ + นักคิดสรางสรรค

- จัดการประกวดสุดยอดธุรกิจสรางสรรคและนักสรางสรรค

- กิจกรรมเผยแพรสรางชองทางการตลาด และจับคูธุรกิจที่ไดรับการพัฒนา 

10,000 ราย 

300 ราย

14 ประเภท

300 ราย 

55.00 53-53

155 ลานบาท

โครงการตามแผนงานไทยเขมแข็ง Creative Economy



แผนงาน / โครงการ
เปาหมาย

(หนวย)

งบประมาณ  

ป 2553 หนวยงาน

แผนงานรองรับตลาด AEC   บูรณาการ   จร   พค   สอ   ทป   สป  และ  คต

1.  Training  for  the  Trainer

อบรมสมัมนาสรางวิทยากร AEC รายสาขาธุรกิจ

2. สัมมนาใหความรูเตรียมพรอมรองรับ AEC

3. พัฒนาธรุกิจเตรียมความพรอมสูสากล

แฟรนไชส   ธุรกิจบริการ (รานอาหาร   สปา) ธุรกิจคาสง-คาปลีก    

ธุรกิจบริการโลจิสติสก      กลุมธุรกิจสิง่พิมพ    

30 ราย

15 ครั้ง

250 ราย

งบป  53

บูรณาหนวยงาน

สงักัด

แผนงาน ป 53

พค

โครงการตามแผนงาน รองรับตลาด AEC  (Asean Economic  Community)

พค



พธ

กธ

บต

ทก

2,198,450 

878,000

81,450

282,100

9  ครั้ง

3 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

งานสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ   Franchise  Logistic  Direct Marketing  E-commerce

งานกํากับดูแลธุรกิจ (บัญชี)

งานบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  (อาเซียน)

งานทะเบียนธุรกิจ CRF

3,440,000รวม

แผนงาน / โครงการ
เปาหมาย

(หนวย)

งบประมาณ  

ป 2553 หนวยงาน

แผนงานประชุมเจรจาระหวางประเทศ  ป 2553
งบประมาณสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย



โครงการที่สําคัญ
ป 2553

หนวยงานลานบาท ผลผลิต/ราย

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจดทะเบียนธุรกิจ

การใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ  สะดวก  รวดเร็ว   เชื่อถือได

1. 1 พัฒนากระบวนการจดทะเบียน

- ถายโอนงานบันทึกขอมูลและจัดทําเอกสารทะเบียนภาคเอกชน

-  อบรมพัฒนามาตรฐานนายทะเบียน

- พัฒนาการใหความรูการจดทะเบียนผานwww.dbd.go.th

4.22

3.00

1.22

100,000 คําขอ

100

27 เรื่อง

ทก

1.2  อบรมความรูการจดทะเบียนพาณิชยขององคกรปกครองทองถิ่น 5,500 3.28 ทก

3. เพิ่มสมรรถนะระบบ IT บริการจดทะเบียนและขอมูลธุรกิจ

- พัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลทะเบียนธุรกิจ

- พัฒนาระบบเครือขายสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัย

- พัฒนาการบริการทางอินเตอรเน็ต

(ปรับปรุงเว็บไซต     ประชาสัมพันธเพิ่มการใชบริการทางอินเตอรเน็ต)

1 ระบบ

1 ระบบ

3.50

34.00*

3.50

-

*คาธรรมเนียม

สท

สท  ปชส  

ทก

โครงการตามยุทธศาสตร  ผลผลิตจดทะเบียนและบรกิารขอมูลธุรกิจ



โครงการที่สําคัญ
เปาหมายป 53 งบประมาณ  (ลานบาท)

+/- %

หนวยงาน
ผลผลิต

(ราย)

ลานบาท ผลผลิต/

ราย

2.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริการขอมูลธุรกิจ

 ใหบริการขอมูลธุรกิจที่สะดวกในการใชประโยชน

- -

2.1 พัฒนาการบริการ E-Service

- ขยายการบริการ  สาขา KTB  (ตอเนื่อง 52) 1 ระบบ

- -

บธ  สท

โครงการตามยุทธศาสตร  ผลผลิตจดทะเบียนและบรกิารขอมูลธุรกิจ



โครงการที่สําคัญ
ป 2553 +/- %

ลานบาท ผลผลิต/ราย

1. สรางธุรกิจไทยใหมีบัญชีมาตรฐานและธรรมาภิบาล

ธุรกิจมีธรรมาภิบาล  จัดทําบัญชีตามมาตรฐาน และ ปฏิบัติตามกฎหมาย  

ใหความรูผูประกอบการใชประโยชนรายงานการเงิน

4.50 7,910 กธ

1.1 พัฒนาคุณภาพผูประกอบวิชาชีพบัญชีและสาํนักงานบัญชี 2,510

- จัดทําขาววิชาชีพบัญชีและพัฒนาวิธีเผยแพรดวย  E-magazine

- จัดทําแผนภูมิ และ สรุปสาระสําคัญมาตรฐานการบัญชีแตละฉบับ

- อบรมสัมมนาความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหแกผูประกอบวิชาชีพ

- อบรมสัมมนาผูประกอบวิชาชีพบัญชีการพัฒนาความรูตอเนื่องทางบัญชีใหถูกตอง

- รับรองคุณภาพสํานักงานบัญชี

- อบรมสัมมนาหลักสูตรพื้นฐานสําหรับพัฒนาสํานักงานบัญชี

24 เรื่อง

15 ฉบับ

2,120

300

12 สํานักงาน

100

-

1.2 พัฒนาสถาบันอบรมวิชาชพีทางบัญชี  (อบรมแนวปฏิบัติที่ดี) 100

1.3 อบรมความรู ความเขาใจการบริหารจัดการที่ดีและการใชประโยชนรายงานทางการเงิน 5,300

โครงการตามยุทธศาสตร  ผลผลิตกํากับดูแลธุรกิจ



โครงการที่สําคัญ
ป  2553

หนวยงานลานบาท ผลผลิต  /ราย

2. ตรวจแนะนําการปฏิบัติตามกฎหมายนิติบุคคลและการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

2.1  ตรวจสอบการถือหุนแทนคนตางดาวในนิติบุคคลสัญชาติไทย (นอมินี)

2.2  อบรมเผยแพรความรูหนาที่ของนิติบุคคลตามกฎหมาย

2.3 พัฒนากระบวนการและมาตรฐานการตรวจสอบธุรกิจ

2.00 2,000

500

1,500

1 เรื่อง

ตธ

3. บริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

สรางความสมดลุการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และ ธุรกิจไทย

เตรียมความพรอมรองรับ  AEC

- บต

3.1 ทบทวนประเภทธุรกิจบัญชีสาม แนบทาย  พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว  และ  จัดทําแนวทางพิจารณาและฐานขอมูล

23 ธุรกิจ

แผนงาน/โครงการ     ผลผลิตกํากับดูแลธุรกิจ



โครงการที่สําคัญ
ป 2553 หนวยงาน

ลานบาท ผลผลิต/ราย

4. พัฒนากฎหมาย 2.50 สกค

4.1 ศกึษากฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย

4.2   ศกึษากฎหมายเพื่อรองรับการจดทะเบียนดวยระบบ IT

4.3  รับฟงความคิดเห็นประมวลกฎหมายแพง

1 เรื่อง

1 ฉบับ

1 เรื่อง

แผนงาน/โครงการ  ผลผลิตกํากับดูแลธุรกิจ



โครงการที่สําคัญ
เปาหมาย ป 53 งบประมาณ  

หนวยงาน
ผลผลิต ป 2553

1. พัฒนา IT การบรหิารจัดการองคกร

1.1 จดัซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณ ทดแทนและเพิ่มเติม (พื้นฐาน)

1.2 จดัจางทีป่รึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

1.3 จดัทําแผนแมบท IT  กรมพัฒนาธุรกิจการคา

205 เครือ่ง

1 ราย

1 แผน

7.01

5.11

1.90

-

สท

2. พัฒนาองคกรเพิ่มประสิทธภิาพการบรรลุเปาหมาย

2.1 พัฒนาการบริหารจดัการภาครัฐทีด่(ีPMQA) 

2.2 พัฒนาการบริหารยุทธศาสตร และ  แผนงานโครงการ

สํานัก/กอง 1.45 สนผ

แผนงาน/โครงการสนับสนุน



โครงการที่สําคัญ
ป 2553

+/- %ลานบาท ผลผลิต/ราย

3. พัฒนาบุคลากรเสริมศกัยภาพองคกร   สวนกลางและสวนภูมิภาค

3.1 พัฒนาบุคลากรใหมีคณุสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏบิัติงาน

3.00 1,100 สลก

4.  สรางความเขาใจและความรูการปฏิบัติงานกรมพัฒนาธรุกิจการคา 

4.1 สรางการรบัรู เสริมความเขาใจในการพัฒนาธุรกิจไทย 

4.2 สรางความรูความเขาใจการจดทะเบียน การใชขอมูลธุรกิจและ

ธรรมาภิบาลธุรกิจ 

2.50 38,000 ฉบับ

2,565 ครั้ง

ปชส

โครงการตามกลยุทธสนับสนุน



4,5005.731. สงเสริมรานคาสง-รานคาปลกีรายยอย (รวมพลังโชหวยสูวิกฤติ)

ธภ.14.73แผนงานพัฒนาธรุกิจการคาจังหวดั

42 จังหวดั

5,000

3.003.  พัฒนาและบรกิารศูนยปรึกษาและพัฒนาธรุกจิ  สวนภมูิภาค

- พัฒนาศูนยปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ

- ใหบรกิารปรึกษา การพัฒนาธุรกิจ

สพค3,0005.002. อบรมสงเสริมการประกอบธรุกิจในภมูิภาค

โครงการที่สําคัญ
ป 2553

+/- %ลานบาท ผลผลิต/ราย

4. พัฒนาบุคลากรเสริมศกัยภาพองคกรสวนภูมภิาค

3.1 พัฒนาบุคลากรใหมีคณุสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3.2 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏบิัติงาน

1.00 75 จังหวดั สลก  ธภ

 โครงการ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด


