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เป้าหมายงบประมาณ

กรมพฒันาธุรกจิการค้า

ผู้รับผดิชอบ

หมวดงบดําเนินงาน

หมวดงบรายจ่ายอืน่

ดานบรการจดทะเบยนและขอมูลธุรกจ (หมวดงบดาเนนงานและงบลงทุน)

1 จดัจา้งเอกชนบนัทึกขอ้มูลและจดัทาํเอกสารทะเบียนธุรกิจ (ทธ.)  / 100,000 ราย ทธ.

2 ติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานจดทะเบียนพาณิชยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ทธ.)  / 75 จงัหวดั

3 พฒันาระบบเชื่อมโยงขอ้มูลการเริ่มตน้ธุรกิจ(e-Starting Business) (ทธ. ทส.) (งบลงทุน)  /  1 ระบบ

4 บริหารจดัการขอ้มูลงบการเงิน (หมวดงบพื้นฐาน)  (งานประจาํ)
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ด้านส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ (งบรายจ่ายอืน่)

พฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน  (5-10) พธ.

5 พฒันาผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายธุรกจิ ((Micro Business Club)  (พธ. ธภ. และ ทธ.) 1,600 ราย/ 4 แห่ง

5.1 พฒันาผูป้ระกอบการและสร้างตน้แบบเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบ Micro  Business Club  / MCB4แห่ง/80ราย/คู่มือ

      5.1.1 สร้างตน้แบบ Micro Business Club  / MBC 4 แห่ง

      5.1.2  จดักิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย Micro Business Club (ในพื้นที่ตน้แบบ)  / 80 ราย

                (ระดมความคิดผูป้ระกอบการ+ บ่มเพาะ+วเิคราะห์ขอ้มูลสนบัสนุนการทาํธุรกิจ+ใหค้าํปรึกษา) คู่มือ 20 พาณิชยกิจ( ู ู ุ ุ ) ู

      5.1.3  พฒันาความรู้การบริหารจดัการและการตลาดผา่นดาวเทียม  / ใหค้าํปรึกษา 10 ครั้ง

      5.1.4  ติดตามและประเมินผล /

5.2  พฒันาผูป้ระกอบการผา่นสื่อออนไลน์ (e-Learning)  / 1,500 ราย

2 หลกัสูตรใหม่

5.3  พฒันาผูป้ระกอบธุรกิจสู่การเป็นตวัแทนการคา้ (Intertrader)  / 30 ราย

6 พฒันาธุรกจิสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ (พธ.)  / ตน้แบบ 4 แห่ง (รายเดิม) พธ.

7 พฒันาศักยภาพการทาํธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  (พธ.) 850 ราย พธ.

7.1  เตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการ DBDmart เพื่อสร้างร้านคา้ออนไลน์  / 600 ราย

7.2  บ่มเพาะผูป้ระกอบธุรกิจพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ดา้นการทาํการตลาดออนไลน์  / 100 ราย

7.3  สร้างความเชื่อมัน่และโอกาสทางการตลาดพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์(Trustmark +  e-commerce day)  / 50 ราย

ป ป ใ ้ ิ ็ ไ ์ ้ ่ ิ ิ ์ ิ ็ ิ ์ ็ ์7.4  ปรับปรุงการใหบ้ริการของเวบ็ไซตด์า้นการส่งเสริมพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์  / 100 ราย/3 เวบ็ไซต์
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8 ส่งเสริมพฒันาสถาบันการค้า  (พธ.) พธ.

8.1  ขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ธุรกิจสมาคมการคา้  / 3 โครงการ /150 ราย

8.2  พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารสถาบนัการคา้และจดัทาํยทุธศาสตร์ธุรกิจสมาคมการคา้  / 35 ราย/7 สมาคม

8.3 สัมมนาวชิาการสมาคมการคา้ 300 ราย

9 พฒันาธุรกจิแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล (สธ.) 250 ราย สธ.

 9.1 สร้างองคค์วามรู้ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Academy)  / 50 ราย/แผนธุรกิจ

 9.2  พฒันาธุรกิจแฟรนไชส์สู่มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ (Franchise Standard)  / 150/50 ราย

 9.3  เตรียมความพร้อมธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล (ตลาดเป้าหมาย : ASEAN+6) (Franchise Go Inter)  / 50 ราย

 9.4  พฒันาปัจจยัพื้นฐาน/สิ่งอาํนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ  /  /

10 พฒันาศักยภาพธุรกจิบริการและเตรียมความพร้อมสู่สากล (สธ.) 210 ราย/100 ราย สธ.

10.1  พฒันาศกัยภาพธุรกิจบริการสู่เกณฑค์ุณภาพธุรกิจ (ร้านอาหาร 80/50 ราย สปา 80/50 ราย)  / 160 ราย/100 ราย

10.2  เตรียมความพร้อมธุรกิจบริการสู่ตลาดอาเซียน + 6 (ธุรกิจร้านอาหารและสปา) / 50 ราย

10.3  จดัทาํเกณฑค์ุณภาพธุรกิจบริการผูสู้งอายุ /  1 เรื่อง

11 พฒันาคุณภาพธุรกจิและส่งเสริมนวตักรรมธุรกจิไทย (สธ.) 200 ราย สธ.

11.1  พฒันาธุรกิจสร้างสรรค/์ธุรกิจนวตักรรม/ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  / 200 ราย

11.2  จดัทาํสื่อเผยแพร่กระบวนการพฒันาธุรกิจสร้างสรรค/์ธุรกิจนวตักรรม/ธุรกิจเป็นมิตรต่อ  / 5,000 แผน่

สิ่งแวดลอ้ม

11.3  จดัแสดงสินคา้ธุรกิจสร้างสรรค/์ธุรกิจนวตักรรม/ธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  / 200 ราย
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12 พฒันาโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล  (สธ.) 800 ราย สธ.

12.1  พฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการธุรกิจโลจิสติกส์ / 200 ราย

12.2  พฒันาธุรกิจโลจิสติกส์ สู่เกณฑค์ุณภาพธุรกิจ / 200 ราย

12.3  พฒันาธุรกิจโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO  / 50 ราย

12.4  พฒันาการตลาดเครือข่ายและธุรกิจโลจิสติกส์  / 2 เครือข่าย

12.5  ส่งสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์สาํหรับธุรกิจโลจิสติกส์  / 200 ราย ร่วมกบั พธ.

12.6  พฒันาเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์รองรับการคา้ชายแดนและตลาดอาเซียน+6  / 150 รายุ

12.7  บริหารนโยบายโลจิสติกส์การคา้  / ประชุม 30 ครั้ง

สัญจร 8 ครั้ง

13 ส่งเสริมร้านค้าปลกีรายย่อย (สธ.) 2,400 ราย/35 ราย สธ.

13.1  พฒันาการบริหารจดัการเพื่อลดตน้ทุนสินคา้คงคลงั  / 700 ราย/10 ราย

13.2  พฒันาการรวมคาํสั่งซื้อและกระจายสินคา้  / 1,500 ราย/15 ราย

13.3  พฒันาสู่เกณฑค์ุณภาพธุรกิจคา้ส่ง-คา้ปลีก  / 200 ราย/10 ราย

13.4  ติดตามประเมินผล  /
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ด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกจิ  (หมวดงบดําเนินงานและหมวดงบรายจ่ายอืน่)

14 พฒันาผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีและผู้ประกอบธุรกจิ (บธ.)  / 6,620 ราย บธ.

14.1  พฒันาผูป้ระกอบวชิาชีพและสาํนกังานบญัชี  / 4,820 ราย

14.2  พฒันาสาํนกังานบญัชีคุณภาพ (หมวดรายจ่ายอื่น) / 1,000 ราย

30 สาํนกังาน

14.3  สัมมนาผูป้ระกอบการส่วนภูมิภาคเรื่องส่งเสริมธุรกิจในส่วนภูมิภาคในการจดัทาํบญัชีใหถู้กตอ้งฯ (งานประจาํ) 800 ราย

15 สร้างธรรมภิบาลธุรกจิ (ธธ.) 34,130 ราย ธธ.

15.1  ตรวจสอบคนต่างดา้วและนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างดา้วถือหุน้ใหป้ฏิบตัิตามกฎหมาย  / 1,130 ราย

          15.1.1  ตรวจสอบนิติบุคคลที่มีคนต่างดา้วถือหุน้ 500 ราย

          15.1.2  ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของธุรกิจคนต่างดา้วที่ไดร้ับใบอนุญาต 630 ราย

15.2  ตรวจสอบสถานที่ตั้งนิติบุคคล  / 30,000 ราย

15.3  อบรมนิติบุคคลใหม้ีธรรมาภิบาลการคา้  (ธธ.,ธภ.,บธ.)  / 3,000 ราย

16 ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นกฎหมายเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์  (หมวดงบรายจ่ายอื่น) (กค.)  / 1 ฉบบั กค.
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ด้านพฒันาองค์กร (หมวดงบดาํเนินงาน และงบลงทุน)

17 พฒันาระบบบริหารขอ้มูลเพื่อพฒันาองคก์ร  (ทส. บค. บก.)  (หมวดงบลงทุน)  / 1 ระบบ ทส. บค. บก.

18 พฒันาบุคลากรเพื่อสนบัสนุนการขบัเคลื่อนองคก์ร (บก.)  / 2,367 ราย บก.

18.1  พฒันาขา้ราชการมืออาชีพ 36 ราย

18.2  พฒันาความรู้ตามภารกิจ 4 ดา้น 619 ราย

18.3  พฒันาทกัษะภาษา 196 ราย

18.4  พฒันาทกัษะผน้าํและคณภาพชีวติ 938 ราย18.4  พฒนาทกษะผนูาและคุณภาพชวต 938 ราย

18.5  การบริหารจดัการความรู้ (KM) 578 ราย

19 ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่สร้างความเขา้ใจภารกิจของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ (บก.)  / บก.

20 พฒันาการบริหารจดัการองคก์รตามเกณฑค์ุณภาพ (PMQA) (บย.)  / บย.
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1.โครงการจัดจ้างเอกชนบันทึกข้อมูลและจัดทําเอกสารทะเบียนธุรกจิ เป้าหมายรวม  100,000 ราย

สํานักทะเบียนธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

1 โครงการจัดจ้างเอกชนบันทึกข้อมูลและจัดทํา  / 100,000 ราย ขอ้มูลทาง ทธ.

เอกสารทะเบียนธุรกจิ ทะเบียนธุรกิจ

1.1 กาํหนด TOR  คดัเลือก  และ  ทาํสัญญาจา้ง     ส.ค. - ก.ย. 53 ถูกตอ้งและ

ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กจิกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

7

1.2 ประกวดราคาจา้งและคดัเลือก เป็นปัจจุบนั

1.3 ทาํสัญญาจา้ง

1.4 ดาํเนินการตามสัญญาจา้งและตรวจรับงาน

จา้ง สพข. 1-5 และส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง

7



2. โครงการติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกจิงานจดทะเบียนพาณชิย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ งบประมาณรวม  2,050,000 บาท เป้าหมายรวม    75 แห่ง

สํานักทะเบียนธุรกจิ  

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

2 โครงการติดตามและประเมินผลการถ่ายโอน เทศบาลและอบต. ทธ.

ภารกจิงานจดทะเบียนพาณชิย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถใหบ้ริการ

2.1 ประชุมหวัหนา้สพค. ทุกจงัหวดั ผา่นระบบ  / 75 จงัหวดั จดทะเบียนพาณิชย์

b C f  โ   ป็ ป ไ ้ ่ ้

โครงการ/กจิกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

8

Web Conference โดย ผอ.ทก เป็นประธาน ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เพื่อชี้แจงรายละเอียด วิธีดาํเนิน เป้าหมาย  /

ของโครงการใหท้ราบ

2.2 สพค. จดัประชุมเจา้หนา้ที่เทศบาล/อบต 75 จงัหวดั

ที่รับผดิชอบงานจดทะเบียนพาณิชย์ 3,888 แห่ง **ทุกจงัหวดัตอ้งจดัประชุมใหแ้ลว้เสร็จภายใน พ.ค. 53

(รายกลุ่มจงัหวดัหรือรายภาค) อาจใชห้อ้งประชุมที่วา่การอาํเภอ หรือโรงเรียน

เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ใหค้าํแนะ 

ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน และ

การรายงานผลการปฏิบตัิงานผา่นระบบ IT 

(เป้าหมายผูเ้ขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่า 50%)

2.3 สพค. ออกตรวจเยีย่มใหค้าํแนะนาํ ติดตาม  / 75 จงัหวดั

และประเมินผล  อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 25 แห่ง 1,868 แห่ง ** สพค.  ออกตรวจเยีย่มทุกจงัหวดั อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 25 แห่ง)

(ยกเวน้ภเูกต็ ออกตรวจเยีย่ม 19 แห่ง)

8



3. โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกจิ (e-Starting Business) งบประมาณ 24,575,200 บาท เป้าหมายรวม  1 ระบบ

สํานักทะเบียนธุรกจิและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

3.โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้น  / ทธ.

ธุรกจิสู่หน่วยงานพนัธมิตร (งบลงทุน)

3.1 ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4โครงการ/กจิกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

9

3.2 พฒันาระบบงาน

3.3 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

3.4 ทดสอบระบบงาน/อบรม

3.5 เริ่มใชง้านจริง

9



4.โครงการบริหารจัดการข้อมูลงบการเงนิประจําปี54 เป้าหมายรวม 690,500 ราย

สํานักข้อมูลธุรกจิ (งานประจํา)

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกิจกรรม รายกิจกรรม เชิงคุณภาพ

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

4. โครงการบริหารจดัการขอ้มลูงบการเงินประจาํปี54 ขอ้มลูมีความถูกตอ้ง ขธ.

4.1 รับงบการเงินและบญัชีรายชื่อผูถ้ือหุน้  / 121,500 ราย และสามารถใชใ้น

4.1.1 รับงบการเงินช่วงปกติ การตดัสินใจใน

4.1.2 รับงบการเงินช่วงสัปดาห์สุดทา้ยของ การพฒันาส่งเสริม

ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

10

เดือน พ.ค. ธุรกิจได้

       * จดัเตรียมความพร้อมในการรับงบฯ

       * รับและบนัทึกการส่งงบฯ

4.1.3  รายงานผลการรับงบฯ

4.2 จดัเกบ็ขอ้มลู (Scan) เขา้ระบบคอมพิวเตอร์  / 150,000 ราย

4.2.1 การจดัเกบ็งบการเงินที่ส่งช่วงปกติ

4.2.2 การจดัเกบ็งบการเงินที่ส่งเดือน พ.ค.-มิ.ย.

       * ดาํเนินการจดัเกบ็ (Scan)

4.2.3 รายงานผลการจดัเกบ็เอกสาร (Scan)

4.3 จดัเกบ็เอกสารงบการเงินและบญัชีรายชื่อ  / 205,000 ราย

ผูถ้ือหุน้

4.3.1 การจดัเกบ็เอกสารงบการเงินที่ส่งช่วงปกติ

4.โครงการพฒันาระบบข้อมูลธุรกจิ (ต่อ)
10



สํานักข้อมูลธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกิจกรรม รายกิจกรรม เชิงคุณภาพ

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

4.3.2 การจดัเกบ็งบการเงินที่ส่งเดือน พ.ค.-มิ.ย.

4.3.3 จาํแนกเอกสารตามเลขทะเบียนนิติบุคคล

และตามที่ตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่

4.3.4 จดัเกบ็เอกสารเขา้ชั้น และจดัส่งให ้

สพค.จงัหวดั

4.4 บนัทึกขอ้มลูบญัชีรายชื่อผูถ้ือหน้  / 185,000 ราย

4.4.1 จดัทาํ TOR และขออนมตัิจดัจา้ง

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

11

4.4.1 จดทา TOR และขออนุมตจดจาง

4.4.2 ทาํสัญญาจา้ง

4.4.3 ผูร้ับจา้งดาํเนินการและทยอยส่งมอบงาน

4.5 ตรวจสอบและติดตามดาํเนินคดี  / 29,000 ราย

4.5.1 งบการเงินรอบอื่น

       * ประมวลผลการส่งงบการเงิน

       * ตรวจสอบและส่งหนงัสือเตือนใหส้่ง

งบการเงินและชาํระค่าปรับ

       * ส่งรายชื่อผูไ้ม่ส่งงบการเงินและ

ไม่ชาํระค่าปรับใหส้าํนกักฎหมายและคดี

4.5.2 งบการเงินรอบ 31 ธ.ค. 53

       * ประมวลผลการส่งงบการเงิน

4.โครงการพฒันาระบบข้อมูลธุรกจิ (ต่อ)

11



สํานักข้อมูลธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกิจกรรม รายกิจกรรม เชิงคุณภาพ

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

       * ตรวจสอบและส่งหนงัสือเตือนใหส้่ง

งบการเงินและชาํระค่าปรับ

       * ส่งรายชื่อผูไ้ม่ส่งงบการเงินและ

ไม่ชาํระค่าปรับพร้อมหนงัสือรับรองให้

สาํนกักฎหมายและคดี (ม.ค.-ก.พ. 55)

4.5.3 รายงานผลการดาํเนินงาน

4.5.4 สาํหรับงบการเงิน ณ 31 ธ.ค. 52

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

12

4.5.4 สาหรบงบการเงน ณ 31 ธ.ค. 52

       * ส่งรายชื่อผูไ้ม่ส่งงบการเงินและ

ไม่ชาํระค่าปรับพร้อมหนงัสือรับรองให้

สาํนกักฎหมายและคดี 

12



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

5. โครงการพฒันาผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายธุรกจิ (Micro Business Club) เป้าหมายรวม 3,100   ราย

สํานักพฒันาผู้ประกอบธุรกจิ และสํานักธุรกจิการค้าภูมิภาค

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

5411-ด้านส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. โครงการพฒันาผู้ประกอบการและสร้างเครือข่าย 3,100 ราย พธ.

ธุรกจิ (Micro Business Club) (พธ. ธภ.) 

5.1 พฒันาผูป้ระกอบการและสร้างตน้แบบ  / จดัสร้าง Micro

ื ใ

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

เป้าหมาย/พิน้ทีด่าํเนินการ

ไตรมาส 4ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

วธิีการ

โครงการ/กจิกรรม

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 3

กทม. (รัชดา/ประดิพทัธ)์ เชียงใหม่  สงขลา (อ.หาดใหญ่)

13

เครือข่ายธุรกิจในรูปแบบ Micro Business Club  Business Club  

5.1.1 สร้างตน้แบบ Micro Business Club  / 4 แห่ง 1 แห่ง 3 แห่ง 4 แห่ง

5.1.2 จดักิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย Micro  /

Business Club (ในพื้นที่ตน้แบบ)

(1) ระดมความคิดเห็นผูป้ระกอบการเพื่อ 

รับทราบปัญหา/อุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ 

(2) บ่มเพาะสร้างเครือข่ายธุรกิจ 80 ราย 80

(3) ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลสนบัสนุนการทาํธุรกิจ คู่มือ 20 พาณิชยกิจ 20

(4) ใหค้าํปรึกษาธุรกิจ 10 ครั้ง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.1.3 พฒันาความรู้การบริหารจดัการและ  / 1,500 ราย 200 200 200 300 300 300

การตลาดผา่นดาวเทียม

5.1.4 ติดตามและประเมินผล  /

13



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน 

5. โครงการพฒันาผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายธุรกจิ (Micro Business Club)

สํานักพฒันาผู้ประกอบธุรกจิ (ต่อ)

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

5.2 พฒันาผูป้ระกอบการผา่นสื่อออนไลน์  / 1,500 ราย 150 150 200 200 200 200 200 200 พธ.

5.2.1 จา้งเอกชนบริหารจดัการหลกัสูตร

5.2.2 จา้งเหมาใหบ้ริการพื้นที่วางเครื่อง

แม่ข่ายและดูแลบาํรุงรักษา

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3โครงการ/กจิกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

ไตรมาส 4ไตรมาส 1

เป้าหมาย/พิน้ทีด่าํเนินการวธิีการ

จ้า
งท

ปี
รึก
ษ
า

14

5.2.3 จา้งเหมาออกแบบและจดัทาํบทเรียน 2 หลกัสูตร 2

อิเลก็ทรอนิกส์ (Courseware)

5.3 พฒันาผูป้ระกอบธุรกิจสู่การเป็นตวัแทน  / 30 ราย 30

การคา้ (Intertrade)

14



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

6. โครงการพฒันาธุรกจิสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์ งบประมาณรวม  3,500,000.-  บาท เป้าหมายรวม สหกรณ์ตน้แบบ 4 แห่ง

สํานักพฒันาผู้ประกอบธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

6. โครงการพฒันาธุรกจิสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์  / 4 แห่ง พธ.

6.1 พฒันาระบบการบริหารจดัการ (สหกรณ์ตน้

การบริการและวางระบบควบคุมคุณภาพ แบบรายเดิม)

6.2 พฒันาตราสินคา้และสินคา้คุณภาพสูง

6 3 เชื่อมโยงสมาคมการคา้เพื่อกระจาย

ไตรมาส 4

วธิีการ เป้าหมาย/พิน้ทีด่าํเนินการ

ไตรมาส 2โครงการ/กจิกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 3

15

6.3 เชอมโยงสมาคมการคาเพอกระจาย

สินคา้สู่ตลาดทัว่ประเทศ

15



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

7. โครงการพฒันาศักยภาพการทําธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ เป้าหมายรวม 850 ราย  

 สํานักพฒันาผู้ประกอบธุกจิ  

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั

รายกจิกรรม ราย เชิงคุณภาพ ผู้รับผดิชอบ

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

7. โครงการพฒันาศักยภาพการทําธุรกจิพาณชิย์ 850 ราย พธ.

อเิลก็ทรอนิกส์ 

7.1  เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ DBDmart  / 600 ราย 100 100 50 50 150 150  -ผูป้ระกอบการที่

่

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1

จ้า
งเ
ห
มา

ไตรมาส 3

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554

จัด
เอ
ง

ไตรมาส 4โครงการ/กจิกรรม

วิธีการ

ไตรมาส 2

16

เพือ่สร้างร้านค้าออนไลน์ เขา้ร่วมโครงการมี

เวบ็ไซตเ์ป็นของ

ตวัเองไม่นอ้ยกวา่

200 เวบ็ไชต์

7.2 บ่มเพาะผู้ประกอบธุรกจิพาณชิย์  / 100 ราย 35 35 30  - เวบ็ไซตข์องผูเ้ขา้

อเิลก็ทรอนิกส์ ด้านการทําการตลาด ร่วมมีอตัราผูเ้ขา้ชม

ออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น และมี

7.2.1 จดัอบรม Workshop  การตลาดออนไลน์ อนัดบัที่ดีขึ้นบน

7.2.2 จดักิจกรรม e-Marketing Clinic Day Search Engine

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80

16



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

7. โครงการพฒันาศักยภาพการทําธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

 สํานักพฒันาผู้ประกอบธุกจิ  

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั

รายกจิกรรม ราย เชิงคุณภาพ ผู้รับผดิชอบ

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

7.3  สร้างความเชื่อมั่นและโอกาสทางการตลาด 50 ราย พธ.

พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์

7.3.1 พฒันาผูป้ระกอบการประกอบการ

์

 /  - มีผูป้ระกอบการที่

สู่ Trustmark ผา่นหลกัเกณฑ์

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4ไตรมาส 2

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

วิธีการ

โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการ

ไตรมาส 3

17

สู Trustmark ผานหลกเกณฑ

(1) วางแผนและกาํหนดแนวทางในการพฒันา Trustmark  

ผูป้ระกอบการพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้ขา้สู่ ไม่นอ้ยกวา่ 50 ราย

มาตรฐานของ Trustmark

(2) ดาํเนินการรับสมคัรและคดัเลือก

(3) อบรมและใหค้าํปรึกษา (Coaching) เพื่อ

ปรับปรุงเวบ็ไซตใ์หไ้ดร้ับ Trustmark

(4)  ติดตามและประเมินผลหลงัการฝึกอบรม

และหลงัไดร้ับเครื่องหมาย Trustmark

17



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

7. โครงการพฒันาศักยภาพการทําธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

สํานักพฒันาผู้ประกอบธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั

รายกจิกรรม ราย เชิงคุณภาพ ผู้รับผดิชอบ

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

7.3.2 จดังาน E-Commerce Day  / 1 ครั้ง 1  - ระดบัความพึงพอ พธ.

เพื่อสัมมนาและมอบโล่เครื่องหมาย ใจของผูเ้ขา้ร่วมงาน

ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 70

ไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการ

จัด
เอ
ง

โครงการ/กจิกรรม

จ้า
งเ
ห
มา

ไตรมาส 1

วิธีการ

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

18

7.4 ปรับปรุงการให้บริการของเวบ็ไซต์ด้านการ  / 100 ราย  - เวบ็ไซตด์า้น

ส่งเสริมพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ พาณิชยอ์ิเลก็-

7.4.1 วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุงเวบ็เพื่อ ทรอนิกส์มีอนัดบั

รองรับทาํ SEO ดีขึ้นบน

7.4.2 จดัทาํ Search Engine Optimization 15 keywords Search Engine

(SEO)ปรับแต่งโครงสร้างและรายละเอียด 3 เวบ็ไซต์  -มีสมาชิกของ

หนา้เวบ็จดัทาํแบนเนอร์ ของเวบ็ไซตด์า้น

7.4.3 จดัทาํบทความ ข่าวสารทั้งภาคภาษาไทย 168 บทความ พาณิชยอ์ิเลก็-

และองักฤษ (7 บทความ/อาทิตย)์พร้อมเผยแพร่ 28 28 28 28 28 28 ทรอนิกส์ไม่นอ้ย

7.4.4 จดัทาํกรณีศึกษา สัมภาษณ์และvdo clip 48 ราย 8 8 8 8 8 8 กวา่300 ราย

18



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

7. โครงการพฒันาศักยภาพการทําธุรกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ (ต่อ)

สํานักพฒันาผู้ประกอบธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั

รายกจิกรรม ราย เชิงคุณภาพ ผู้รับผดิชอบ

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

 - เวบ็ไซตด์า้น พธ.

7.4.5 สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ 100 ราย พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์

7.4.6 สรุปประเมินผลการจดัทาํโครงการฯ มีอนัดบัที่ดีขึ้นบน

Search Engine

ไตรมาส 1โครงการ/กจิกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

ไตรมาส 2

วิธีการ

ไตรมาส 4

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการ

ไตรมาส 3

19
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โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

8. โครงการส่งเสริมพฒันาสถาบันการค้า  เป้าหมายรวม  485  ราย  / 10 สมาคม

สํานักพฒันาผู้ประกอบธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั

โครงการ/กจิกรรม รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ ผู้รับผดิชอบ

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

8. โครงการส่งเสริมพฒันาสถาบันการค้า 485 ราย/  10 สมาคม  - ยทุธศาสตร์ธุรกิจ พธ.

8.1 ขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ธุรกจิสมาคมการค้า  สมาคมการคา้ไดร้ับ

(นาํยทุธศาสตร์สมาคมการคา้ปี 2553 ไปสู่ / 3 โครงการ/3สมาคม 1 1 1 ผลสัมฤทธิ์

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการวิธีการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

20

(นายทุธศาสตรสมาคมการคาป 2553 ไปสู / 3 โครงการ/3สมาคม 1 1 1 ผลสมฤทธ

การปฏิบตัิใหเ้กิดผลรูปธรรม) 150 ราย 50   50  50   - โครงการตน้แบบ

8.1.1 อบรมใหค้วามรู้การปฏิบตัิตาม ที่ประสบความ

ยทุธศาสตร์แก่สมาคมการคา้ที่จดัทาํยทุธศาสตร์ปี 2553 สาํเร็จ 

8.1.2 ศึกษาวิเคราะห์แผนงาน/โครงการของ   (Best Practice)

แต่ละสมาคมและประเมินคดัเลือกอยา่งนอ้ย 3 โครงการ

เป็นโครงการตน้แบบ (สมาคมละ 1 โครงการ)    

8.1.3 ใหค้าํปรึกษาและแนะนาํ เพื่อผลกัดนั

ใหโ้ครงการตน้แบบ 3 โครงการไปสู่การปฎิบตัิ  

8.1.4 จดัทาํรายงานกรณีศึกษาโครงการ

ตน้แบบที่ประสบความสาํเร็จ (Best Practice)

20



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

8.  โครงการส่งเสริมพฒันาสถาบันการค้า (ต่อ)

สํานักพฒันาผู้ประกอบธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ ผู้รับผดิชอบ

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

8.2  พฒันาศักยภาพผู้บริหารสถาบันการค้า / 35 ราย/ 35   - เครือข่ายผูบ้ริหาร พธ.

และจัดทํายุทธศาสตร์ธุรกจิสมาคมการค้า 7 สมาคม 7    สถาบนัการคา้

8.2.1 ปรับปรุงหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพ  - ยทุธศาสตร์สมาคม

ผูบ้ริหารสถาบนัการคา้ การคา้

วิธีการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการ

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

21

ู

8.2.2 เสริมสร้างความรู้ตามหลกัสูตรที่

กาํหนดใหผู้บ้ริหารสถาบนัการคา้ 35 ราย

8.2.3 ประเมินคดัเลือกสมาคมการคา้ที่มี   

ศกัยภาพความพร้อม เพื่อจดัทาํยทุธศาสตร์

8.2.4 วินิจฉยั ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และร่วม  

กบัสมาคมการคา้จดัทาํยทุธศาสตร์ธุรกิจ  

21



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

8. โครงการส่งเสริมพฒันาสถาบันการค้า (ต่อ)

สํานักพฒันาผู้ประกอบธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ ผู้รับผดิชอบ

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

8.3 สัมมนาวชิาการสมาคมการค้า  / 300 ราย 300   - ความร่วมมือของ พธ.

8.3.1 จดัสัมมนาทางวิชาการสมาคมการคา้   สถาบนัการคา้

เพื่อสร้างความตระหนกัในบทบาทความสาํคญัของ

สมาคมการคา้และเป็นเวทีใหส้มาคมการคา้พบปะ

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4โครงการ/กจิกรรม

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการ

22

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสมาคมการคา้  และ   

สมาชิกขอ้มูลที่เป็นประโยชน์

8.3.2 จดัทาํรายงานสรุปประมวลผลการ

ระดมความเห็น
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โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

9. โครงการพฒันาธุรกจิแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล เป้าหมายรวม   250  ราย

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

ตัวชี้วดั

เชิงคุณภาพ ผู้รับผดิชอบ

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

9.  โครงการพฒันาธุรกจิแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล  - ธุรกิจมีความพร้อม สธ.

9.1  สร้างองค์ความรู้ระบบแฟรนไชส์ 50 ราย เขา้สู่ระบบแฟรนไชส์

(Franchise Academy) โดยมีการจดัทาํแผน

้ ื ่ ้ ี่ ใ ฟ ไ ์ ิ ่ ื ป ิ ิ

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

แผนปฏบิัติการประจําปี 2554  

โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ

ราย

กจิกรรม

เป้าหมาย

ราย

กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ทีด่ําเนินการวธิีการ

ไตรมาส 1

23

9.1.1 สร้างเครือข่ายผูเ้ชี่ยวชาญในระบบแฟรนไชส์  / 20 ราย 20  ธุรกิจ/คู่มือการปฏิบตัิ

9.1.2 อบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) งานไดไ้ม่นอ้ยกวา่

(กทม. และปริมณฑล) ร้อยละ 50 ของ

9.1.3 สร้างความพร้อมของธุรกิจเขา้สู่ระบบ  / 30 ราย 30  จาํนวนที่เขา้รับ

แฟรนไชส์ (กทม. และปริมณฑล) (คู่มือ) พฒันา

9.1.4 อบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) (แผนธุรกิจ)  - จาํนวนธุรกิจ

9.1.5 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํ แฟรนไชส์ที่ผา่น

9.2 พฒันาธุรกจิแฟรนไชส์สู่มาตรฐานคุณภาพ 150/50 ราย การพฒันาสู่เกณฑ์

แฟรนไชส์ (Franchise Standard) มาตรฐานคุณภาพ 

9.2.1 พฒันาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์  / และนาํเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ มาตรฐานคุณภาพ

23



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

9.  โครงการพฒันาธุรกจิแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล (ต่อ)

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

ตัวชี้วดั

เชิงคุณภาพ ผู้รับผดิชอบ

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

9.2.2 สร้างความตระหนกัถึงมาตรฐานคุณภาพ 150/50 ราย 150  ไปใชเ้ป็นเครื่องมือ สธ.

(กทม. + ปริมณฑล) ในการพฒันาสู่ความ

9.2.3 ประเมิน วเิคราะห์ธุรกิจ(กทม.+ ปริมณฑล) 80  เป็นเลิศดา้นการ

9.2.4 จดัอนัดบัธุรกิจและกาํหนดหลกัสูตร/ จดัการคุณภาพ

ป ั ี่ ไ ่ ้ ่ ้

ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ

ราย

กจิกรรม

เป้าหมาย

ราย

กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ทีด่ําเนินการวธิีการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

24

 รูปแบบการพฒันาทีเหมาะสม ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20

9.2.5 ดาํเนินการพฒันา (กทม.+ปริมณฑล)      50  - ธุรกิจแฟรนไชส์ที่

9.2.6 จดังานมอบรางวลัธุรกิจแฟรนไชส์ที่มี  / 1 ครั้ง 1    เขา้รับพฒันามีร้าน

มาตรฐานคุณภาพยอดเยีย่มประจาํปี (กทม.) สาขาเพิม่ขึ้น

9.3 เตรียมความพร้อมธุรกจิแฟรนไชส์สู่สากล 50 ราย 50  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20

(ตลาดเป้าหมาย : ASEAN+6)

(Franchise Go Inter)

9.3.1  เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบัสภาพการคา้  / 50 ราย 50  

การลงทุน กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งของตลาด

เป้าหมาย (กทม. + ปริมณฑล)

9.3.2  นาํธุรกิจเขา้ร่วมงานแสดงธุรกิจ  / 2 ครั้ง/10 ราย

ระดบัทั้งในประเทศและประเทศเป้าหมาย

24



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

9. โครงการพฒันาธุรกจิแฟรนไชส์สู่มาตรฐานสากล (ต่อ)

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

ตัวชี้วดั

เชิงคุณภาพ ผู้รับผดิชอบ

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

9.4  พฒันาปัจจัยพืน้ฐาน/สิ่งอาํนวยความสะดวก สธ.

ทีเ่อือ้ต่อการประกอบธุรกจิ

9.4.1 สนบัสนุนสินเชื่ออตัราดอกเบี้ยพเิศษ  /

หรือเงื่อนไขผอ่นปรน  (Franchise Bank)

(1) ปร ชมหารือ 3 ฝ่าย

วธิีการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

โครงการ/กจิกรรม

งบประมาณ

ราย

กจิกรรม

เป้าหมาย

ราย

กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ทีด่ําเนินการ

25

(1) ประชุมหารือ 3 ฝ่าย

(2) จดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

(3) จดัทาํสื่อประชาสมัพนัธ์

9.4.2 พฒันาข้อมูลธุรกจิแฟรนไชส์  /

25



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

10. โครงการพฒันาศักยภาพธุรกจิบริการและเตรียมความพร้อมสู่สากล เป้าหมายรวม  250  ราย

สํานักส่งเสริมพฒันาธุกจิ                               

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม ราย เชิงคุณภาพ

กจิกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10.  โครงการพฒันาศักยภาพธุรกจิบริการและ สธ.

เตรียมความพร้อมสู่สากล กทม./ปริมณฑล/จงัหวดัใกลเ้คียง

10.1  พฒันาศักยภาพธุรกจิบริการสู่เกณฑ์  / 200 ราย จาํนวนธุรกิจบริการที่

คณภาพธรกจิ ผา่นเกณฑค์ณภาพ

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

แผนปฎบิัติการประจําปี 2554 

โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการวิธีการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

ร้านอาหาร 80 ราย  /50 ราย

26

คุณภาพธุรกจ ผานเกณฑคุณภาพ

10.1.1 จดัประชุม / สัมมนาระดมความคิด และมีความตระหนกั

เห็นในการปรับปรุงเกณฑค์ุณภาพธุรกิจ ในการรับผิดชอบ

10.1.2  พฒันาศกัยภาพธุรกิจบริการสู่เกณฑ์ 160 ราย 160 ต่อสิ่งแวดลอ้มรวม

คุณภาพแบ่งเป็นรายสาขา 100 ราย

10.1.3 ประเมินตนเองตามเกณฑค์ุณภาพ 160 ราย 160

ธุรกิจแต่ละประเภท 

10.1.4 อบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) ธุรกิจ 100 ราย 100

บริการเป้าหมายเขา้สู่เกณฑค์ุณภาพธุรกิจ 

10.1.5 ใหค้าํปรึกษา แนะนาํพฒันาสู่เกณฑค์ุณภาพฯ 100 ราย

10.1.6  เสริมสร้างความรู้แนวทางการพฒันา 100 ราย 100

ธุรกิจที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม(Green Business)

100

สปา  80 ราย / 50 ราย

26



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

10. โครงการพฒันาศักยภาพธุรกจิบริการและเตรียมความพร้อมสู่สากล (ต่อ)

สํานักส่งเสริมพฒันาธุกจิ                               

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

10.2 เตรียมความพร้อมธุรกจิบริการสู่  / 50 ราย ธุรกิจมีความพร้อม สธ.

ตลาดอาเซียน+6 (ธุรกจิร้านอาหารและสปา) กทม./ปริมณฑล/จงัหวดัใกลเ้คียง สู่สากล 30 ราย

10.2.1 อบรมความรู้ในการเขา้สู่ตลาดอาเซียน+6 50 ราย 50

10.2.2 ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และ Workshop 30 ราย 30

สร้างความพร้อมในการขยายธรกิจเขา้

โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการวิธีการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

27

สรางความพรอมในการขยายธุรกจเขา

สู่ตลาดอาเซียน+6

10.2.3 สนบัสนุนธุรกิจร้านอาหารและสปา 10 ราย

เขา้ร่วมงานแสดงธุรกิจ หรือการจดัคณะ

นกัธุรกิจร้านอาหารและสปาไปศึกษาโอกาส

ทางการตลาด (อาเซียน + 6)

10.2.4 สรุปรายงานผล และเสนอแนะแนวทาง

การดาํเนินงานระยะต่อไป

10

27



โครงการพฒันาผู้ประกอบการและธุรกจิเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

10. โครงการพฒันาศักยภาพธุรกจิบริการและเตรียมความพร้อมสู่สากล (ต่อ)

สํานักส่งเสริมพฒันาธุกจิ                               

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

10.3 กจิกรรมจัดทําเกณฑ์คุณภาพธุรกจิบริการ  / 40 ราย  เกณฑค์ุณภาพเพื่อ สธ.

ผู้สูงอายุ

10.3.1 ศึกษา วเิคราะห์ แนวทางการจดัทาํ  กทม./ปริมณฑล/จงัหวดัใกลเ้คียง ใชใ้นการประเมิน

เกณฑค์ุณภาพธุรกิจบริการผูสู้งอายุ ธุรกิจบริการผูสู้งอายุ

10.3.2 จดัประชุมระดมความเห็นเพื่อการ

โครงการ/กจิกรรม

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการ

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

28

10.3.2 จดประชุมระดมความเหนเพอการ

จดัทาํเกณฑจ์ากผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง

10.3.3 จดัทาํคู่มือและเกณฑค์ุณภาพธุรกิจ

บริการผูสู้งอายุ

10.3.4 สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนกัของ 40 ราย

เกณฑค์ุณภาพธุรกิจบริการผูสู้งอายุ

28



11.โครงการพฒันาคุณภาพธุรกจิและส่งเสริมนวตักรรมธุรกจิไทย เป้าหมายรวม 200  ราย

สํานักส่งเสริมและพฒันาธุรกจิ 5,000 แผ่น (CD)

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

11 โครงการพฒันาคุณภาพธุรกจิและส่งเสริม การพฒันาในสาขา สธ.

นวตักรรมธุรกจิไทย ธุรกิจสร้างสรรค/์ 

11.1 การพฒันาธุรกิจสร้างสรรค/์ธุรกิจ / 200 ราย 50 50 50 50 ธุรกิจนวตักรรม/ 

นวตักรรม/ธุรกิจเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ธุรกิจเป็นมิตร

11.2 สื่อเผยแพร่กระบวนการพฒันาธุรกิจ / 5,000 แผน่ กบัสิ่งแวดลอ้ม

 สร้างสรรค/์ธุรกิจนวตักรรม/ธุรกิจเป็นมิตร ไดร้ับการพฒันา

กบัสิ่งแวดลอ้ม 200 ราย

11.3 การแสดงสินคา้ธุรกิจสร้างสรรค/์ / 200 ราย 200

ธุรกิจนวตักรรม/ธุรกิจเป็นมิตรกบั การแสดงสินคา้

สิ่งแวดลอ้ม ของธุรกิจที่ไดร้ับ

การพฒันา 200 ราย

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

5,000

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

โครงการ/กจิกรรม

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการ

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1
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12. โครงการพฒันาโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล เป้าหมายรวม 800 ราย

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ  2 เครือข่าย

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

12.  โครงการพฒันาโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล 800 ราย สธ.

12.1 พฒันาศักยภาพการบริหารจัดการ / 200 ราย

ธุรกจิโลจิสติกส์

12.1.1 ออกแบบหลกัสูตรการพฒันาธุรกิจ

โลจิสติกส์  (ภายใตโ้ครงการ  DBD logistics กทม./ปริมณฑล

ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

แผนปฎบิัติการประจําปี 2554 

โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการวิธีการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า
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โลจสตกส  (ภายใตโครงการ  DBD logistics กทม./ปรมณฑล

 academy)

12.1.2  จดัอบรม / Workshop ในส่วนกลาง  100 50 50

และภมูิภาค 4 ครั้ง กทม. ปริมณฑล อุบลฯ

12.1.3 จดัใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรมศึกษาดูงาน เชียงใหม่

ธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีการบริหารจดัการ

อยา่งเป็นระบบ

12.2 พฒันาธุรกจิโลจิสติกส์ สู่เกณฑ์คุณภาพธุรกจิ  / 200 ราย 100 35 35 30 ธุรกิจฯ ผา่นเกณฑ์

12.2.1 ประชาสัมพนัธ์เกณฑฯ์ รับสมคัร กทม. ชลบุรีนครราชสีมา คุณภาพ 160 ราย

 และคดัเลือก ปริมณฑล นครสวรรค์

12.2.2 จดัใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการประเมิน

ตนเองตามเกณฑค์ุณภาพแต่ละธุรกิจ

12.2.3 อบรมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop)  ฏ ( p)

แนวทางการพฒันาสู่เกณฑค์ุณภาพธุรกิจ
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12. โครงการพฒันาโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล (ต่อ)

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

12.2.4 ใหค้าํแนะนาํ (Coaching) เพื่อ

พฒันาสู่เกณฑค์ุณภาพธุรกิจ

12.2.5 ศึกษาดูงานธุรกิจที่เป็น Best Practice

 ประเมินผลภายหลงัการพฒันา  

12.3 พฒันาธุรกจิโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO  / 50 ราย 50/กทม. ธุรกิจฯไดร้ับการ สธ.

12 3 1 อบรมเชิงปฏิบตัิการ (Work shop)  ปริมณฑล รับรองมาตรฐาน

โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการวิธีการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า
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12.3.1 อบรมเชงปฏบตการ (Work shop)  ปรมณฑล รบรองมาตรฐาน

ความรู้แนวทางการพฒันาสู่มาตรฐาน ISO  ISO จาํนวน  30 ราย

12.3.2 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํและวางระบบ

เพื่อพฒันาสู่มาตรฐาน ISO

12.3.3 ตรวจประเมินและปรับปรุงระบบ

ก่อนยืน่ขอใบรับรองมาตรฐาน ISO

12.3.4 ยืน่ขอใบรับรองมาตรฐาน ISO

และติดตามผล โดยมีผูไ้ดร้ับการรับรอง
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12.โครงการพฒันาโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล (ต่อ)

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

12.4 พฒันาการตลาดเครือข่ายและธุรกจิ / 2 สธ.

โลจิสติกส์ เครือข่าย กทม. ธุรกิจมีการเชื่อมโยง

12.4.1  ศึกษาวิเคราะห์ศกัยภาพการตลาด  ปริมณฑล กบัผูใ้ชบ้ริการ 

เครือข่ายและธุรกิจโลจิสติกส์ จาํนวน 15 ราย

12.4.2  อบรมเชิงปฏิบตัิการ (Work shop)

ความร้แนวทางการพฒันากลยทธ์การตลาด

โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการวิธีการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า
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ความรูแนวทางการพฒนากลยทุธการตลาด

12.4.3 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํเพื่อพฒันากลยทุธ์

การตลาด

12.4.4  สนบัสนุนการเขา้ร่วมการทาํแผน

การตลาด/ การเจรจาธุรกิจ/ การนาํเสนอธุรกิจ

ในงานแสดงสินคา้ของหน่วยงานต่างๆ
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12.โครงการพฒันาโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล (ต่อ)

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

12.5 ส่งสริมการตลาดอเิลก็ทรอนิกส์สําหรับ / 200 ราย 200 สธ.

ธุรกจิโลจิสติกส์ ทุกภาค

12.5.1 จดัทาํ e-directory และเชื่อมโยง

 website ธุรกิจโลจิสติกส์

12.5.2  ประชาสมัพนัธ์ website ให้ทราบในวง

12 5 3 พฒันา  www limardasar com ให้

โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการวิธีการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า
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12.5.3 พฒนา  www.limardasar.com ให

เป็น e-commerce

12.6 พฒันาเตรียมความพร้อมธุรกจิโลจิสติกส์ / 150 ราย ธุรกิจฯ มีความพร้อม

รองรับการค้าชายแดนและตลาดอาเซียน+6 กทม. + ปริมณฑล สระแกว้ สู่ตลาดอาเซียน + 6

12.6.1 ศึกษา ประเมินวิเคราะห์ธุรกิจ เชียงราย พิษณุโลก เลย จาํนวน 30 ราย

โลจิสติกส์ ที่มีศกัยภาพในตลาดอาเซียน+6

12.6.2 สร้างองคค์วามรู้ดา้นการคา้ การลงทุน

 กฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัการคา้ชายแดน

และตลาดอาเซียน+6
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12.โครงการพฒันาโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล (ต่อ)

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

12.6.3 ให้คาํปรึกษาแนะนาํเพื่อจดัทาํแผนการเขา้ สธ.

สู่ตลาด / สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ

12.6.4 นาํผูป้ระกอบธุรกิจโลจิสติกส์ที่มี

ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ/พบปะนกัธุรกิจใน

อาเซียน+6

12.7 บริหารนโยบายโลจิสติกส์การค้า /  ลดปัญหาการ

โครงการ/กจิกรรม

เป้าหมาย/พิน้ที่ดาํเนินการวิธีการ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า
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ญ

12.7.1  จดัประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุฯ 30 ครั้ง จดัการโลจิสติกส์

 คณะทาํงานดา้นโ ลจิสติกส์การคา้ ของประเทศ

12.7.2  ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้ 20 ครั้ง

ความเขา้ใจดา้นนโยบายโลจิสติกส์การคา้

12.7.3  เขา้ร่วมเดินทาง/จดักิจกรรมโลจิสติกส์ 8 ครั้ง

การคา้สัญจรในประเทศ/ประเทศเพื่อนบา้น

12.7.4  ติดตามและจดัทาํรายงานผลการ
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13. โครงการส่งเสริมร้านค้าปลกีรายย่อย

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

13 โครงการส่งเสริมร้านค้าปลกีรายย่อย 2,400ราย สธ.

13.1  โครงการพฒันาการบริหารจัดการ  / /35ราย ร้านคา้ส่งจาํนวน 

เพือ่ลดต้นทุนสินค้าคงคลงั 700 ราย 10 ราย สามารถลดตน้

/10 ราย ทุนจากบริหารการคลงั

ํ ้ ั ิ ้

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ไตรมาส 1

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

โครงการ/กจิกรรม

วธิีการ เป้าหมาย/พิน้ทีด่ําเนินการ

จดั
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ปี
รึก
ษ
า

ไตรมาส 2

ื้ ี่ ้ ้ ่ ั ไ ่ ื้ ี่
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13.1.1 สาํรวจความพร้อมความเหมาะสม 10 ราย 10 คลงัสินคา้และการ

13.1.2 วเิคราะห์กระบวนการบริหาร 10 ราย 2 4 4 ควบคุมปริมาณสินคา้

จดัการคลงัสินคา้และการควบคุมปริมาณ คงคลงัไดไ้ม่นอ้ย

สินคา้คงคลงั กวา่ร้อยละ 3 จากเดิม

13.1.3 เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่ง 700 ราย 100 200 200 200

ร้านคา้ส่ง ร้านคา้ปลีก และผูแ้ทนจาํหน่าย

13.1.4 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํและพฒันาการ 10 ราย

บริหารจดัการคลงัสินคา้และควบคุม ตน้ทุนลดลง

ปริมาณสินคา้คงคลงัพร้อมฝึกปฏิบตัิ ร้อยละ 3

ทีมงานร้านคา้ส่งเป้าหมาย

**10 พืนทีร้านคา้ส่ง *ยงัไม่ระบุพืนที
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13. โครงการส่งเสริมร้านค้าปลกีรายย่อย (ต่อ)

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

13.2 โครงการพฒันาการรวมคําสั่งซื้อ   / 1,500ราย/ สธ.

และกระจายสินค้า 15 ราย ผูผ้ลิต/ผูแ้ทนจาํหน่าย 

13.2.1 รับสมคัรและคดัเลือกร้านคา้ส่งที่มี 15 ราย 15 และกลุ่มร้านคา้ส่ง

ทะเบียนขอ้มูลลูกคา้ที่เป็นร้านคา้ปลีก ที่เขา้ร่วมโครงการ

ไม่นอ้ยกวา่ 50 ร้าน สามารถร่วมกนั

13.2.2 ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลความตอ้งการ เติมเตม็สินคา้

ไตรมาส 4ไตรมาส 3ไตรมาส 2โครงการ/กจิกรรม

วธิีการ เป้าหมาย/พิน้ทีด่ําเนินการ

จดั
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

ไตรมาส 1

จ้า
งท

ปี
รึก
ษ
า

(ร่าง) ลาํพนู  นครสวรรค ์ลาํปาง สกลนคร ขอนแก่น 

ยโสธร กาญจนบุรี สิงห์บุรี สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม พระนครศรีอยธุยา ระยอง ตรัง 

ระนอง สงขลา ราชบุรี อุบลราชธานี กทม.

(เป็นพื้นที่ที่ร้านคา้ไดเ้คยเขา้ร่วมโครงการแลว้)

36

ู

สินคา้ รอบการส่งสินคา้ของผูผ้ลิต/ และกระจายสินคา้

ผูแ้ทนจาํหน่าย เพื่อคดัเลือกสินคา้ที่มี สู่ร้านคา้ปลีก

ความเหมาะสมในการรวมคาํสั่งซื้อ ไดไ้ม่นอ้ยกวา่

แบ่งสายตามพื้นที่ พร้อมใหค้าํปรึกษา ร้อยละ 60

แนะนาํแก่ร้านคา้ส่งเป้าหมาย

13.2.3 จดัประชุมกลุ่มยอ่ยร้านคา้ส่ง 6 ครั้ง 1 2 1 2

ผูผ้ลิต/ผูแ้ทนจาํหน่ายตามพื้นที่ (สาย) เพื่อ

นาํเสนอวธิีการวเิคราะห์สินคา้ แผนการ

สั่งซื้อ/รอบการสั่งซื้อ และกระจายสินคา้

13.2.4 รวมคาํสั่งซื้อและกระจายสินคา้ 1,500 ราย

13.2.5 จดัทาํรายงานการวเิคราะห์และ

ํ ั่ ื้รวบรวมคาํสังซือ
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13.  โครงการส่งเสริมร้านค้าปลกีรายย่อย (ต่อ)

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

13.3 โครงการพฒันาสู่เกณฑ์คุณภาพ  / 200ราย สธ.

ธุรกจิค้าส่ง-ค้าปลกี /10 ราย ร้านคา้ส่งที่ร่วม

13.3.1 รับสมคัรและคดัเลือกร้านคา้ 10 ราย 10 โครงการสามารถ

เขา้ร่วมโครงการ (ต่อยอดรายเดิม) ดาํเนินการพฒันา

13.3.2 สร้างความเขา้ใจใหร้้านคา้ส่ง-คา้ปลีก 200 ราย 50 50 50 50 ปรับปรุงการบริหาร

สามารถประเมินคุณภาพการบริหาร จดัการสู่เกณฑค์ุณ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4โครงการ/กจิกรรม ไตรมาส 3

วธิีการ เป้าหมาย/พิน้ทีด่ําเนินการ

จดั
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ปี
รึก
ษ
า

ไตรมาส 2

(ร่าง) ลาํปาง พระนครศรีอยธุยา สิงห์บุรี

ขอนแก่น สมุทรสาคร ยโสธร ประจวบคีรีขนัธ์ 

(เป็นพื้นที่ที่ร้านคา้ไดเ้ขา้ร่วมโครงการปี 53)
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จดัการของตนเองได ้พร้อมรับสมคัร ภาพไดไ้ม่นอ้ยกวา่

และคดัเลือกร้านคา้ปลีกเขา้ร่วม ร้อยละ 70 ของแผน

การพฒันา 10 ราย กลยทุธ์ที่วางไว้

13.3.3 วนิิจฉยัโดยการสอบทานคุณภาพ 10 ราย 2 4 4 หมายเหตุ

การบริหารจดัการที่ร้านคา้ส่งเป้าหมายได้ พื้นที่เป้าหมาย

ทาํการประเมินไว ้พร้อมใหค้าํปรึกษา คือร้านคา้ส่งที่ผา่น

แนะนาํในการเรียงลาํดบัความสาํคญั ลดตน้ทุนสินคา้คง

ในหวัขอ้ที่จะเลือกทาํการปรับปรุงเป็น คลงัปี53 ประกอบ

ตวัอยา่ง 2 หวัขอ้จาก 9 หวัขอ้ ดว้ย ลาํปาง  อยธุยา

13.3.4 ใหค้าํปรึกษาแนะนาํทีมงาน 10 ราย สิงห์บุรี ขอนแก่น

ร้านคา้ส่งเป้าหมายเพื่อจดัทาํแผนปฏิบตัิงาน ขอนแก่น สมุทรสาคร

เชิงกลยทธ์ในหวัขอ้ตวัอยา่งและฝึกปฏิบตัิ ยโสธร ประจวบคิรีขนัธ์เชงกลยทุธในหวขอตวอยางและฝกปฏบต ยโสธร ประจวบครขนธ
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13. โครงการส่งเสริมร้านค้าปลกีรายย่อย (ต่อ)

สํานักส่งเสริมพฒันาธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วดั ผู้รับผดิชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

13.3.5 ใหค้าํปรึกษาแนะร้านคา้ปลีก 20 ราย สธ.

และร้านคา้ส่งเพื่อร่วมปรับปรุงคุณภาพ

ร้านคา้ปลีกในพื้นที่ของตนเอง

13.4ติดตามประเมินผล  /

โครงการ/กจิกรรม

วธิีการ เป้าหมาย/พิน้ทีด่ําเนินการ

จดั
เอ
ง

ไตรมาส 4ไตรมาส 1 ไตรมาส 3

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ปี
รึก
ษ
า

ไตรมาส 2
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14. โครงการพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีและผู้ประกอบธุรกจิ เป้าหมายรวม 6,620 ราย

สํานักบัญชีธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกิจกรรม รายกิจกรรม เชิงคุณภาพ

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

14.  โครงการพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 6,620 ราย บธ.

และผู้ประกอบธุรกจิ

14.1  พฒันาผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 4,220 ราย

และสํานักงานบัญชี  

ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

39

และสานกงานบญช  

14.1.1 จดัทาํข่าววชิาชีพบญัชีและพฒันาวธิีการ  /  / 3,320 ราย 270 270 270   300 270 270 270 320  270  270  270  270 จาํนวนเรื่องที่

เผยแพร่ดว้ยสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (e-Magazine) 24 เรื่อง 2     2     2       2     2     2     2     2      2      2      2      2     นาํเสนอ 24 เรื่อง

(1) จา้งเหมาทาํ Art work

(2) จดัทาํข่าววชิาชีพ

(3) ติดตามประเมินผล/สรุปผลการดาํเนินงาน
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14. โครงการพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีฯ (ต่อ)

สํานักบัญชีธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกิจกรรม รายกิจกรรม เชิงคุณภาพ

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

บธ.

14.1.2 จดัทาํขอ้มลูเกี่ยวกบัความรู้เบื้องตน้ดา้น  /  / 1,500 ราย 500  500  500 จาํนวนหวัขอ้ข่าว

บญัชีโดยเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ 1 เรื่อง 1     ที่เผยแพร่ 1 เรื่อง

และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-books)

(1) จา้งเหมาทาํ Art work

(2) จดัทาํเอกสารเผยแพร่

ไตรมาส 4

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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14. โครงการพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีฯ (ต่อ)

สํานักบัญชีธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกิจกรรม รายกิจกรรม เชิงคุณภาพ

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

14.2 พฒันาสํานักงานบัญชีคุณภาพ 30 สํานักงาน บธ.

14.2.1 จดัอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการเรื่อง 30 สาํนกังาน สาํนกังานบญัชีที่

การพฒันาทกัษะการเขียนคู่มือสาํนกังานบญัชี  / 4 ครั้ง ผา่นการประเมิน

คุณภาพ 30 แห่ง

(1) จดัอบรมสัมนาเชิงปฏิบตัิการส่วนกลาง 120 ราย 30 30  30 30 

และส่วนภูมิภาค

ไตรมาส 4

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

41

ู

(2) ทดสอบระบบคุณภาพสาํนกังานบญัชี  / 30 สาํนกังาน

และฝึกภาคปฏิบตัิในเชิงลึก (Pre-Audit)

14.2.2 เผยแพร่และพฒันาความรู้ของผูป้ระกอบ  / 1,000 ราย/4ครั้ง 250 250 250 250 

วชิาชีพบญัชีและสาํนกังานบญัชี สงขลา ภูเก็ต ระยอง

14.2.3 จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั 100 ราย 100 ขอนแก่น

ระหวา่งสาํนกังานบญัชี เรื่อง การมีส่วนร่วม ส่วนกลาง

ของสาํนกังานบญัชีต่อภาคสังคม (CSR)

และการส่งเสริม Branding ของสาํนกังาน

บญัชีคุณภาพ

4141



14. โครงการพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพบัญชีฯ (ต่อ)

สํานักบัญชีธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกิจกรรม รายกิจกรรม เชิงคุณภาพ

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

14.3 สัมมนาผู้ประกอบการในส่วนภูมภิาคเรื่อง  / 800 ราย 200 200 200 บธ.

เสริมสร้างธุรกจิในส่วนภูมภิาคในการจัดทําบัญชี (งานประจํา) 4 ครั้ง ลาํปาง อุบลฯภูเก็ต

ให้ถูกต้องและการใช้ข้อมูลทางบัญชี (ครั้งละ 1 วนั) 200

เพือ่ประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกจิ ชลบุรี

(**กลุ่มเป้าหมาย นิติบุคคลที่ในรายงานการสอบ

บญัชีระบวา่มีขอ้บกพร่องหรือขอ้สงัเกต)

ไตรมาส 4

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งท

ีป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
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บญชระบุวามขอบกพรองหรอขอสงเกต)
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15. โครงการสร้างธรรมาภิบาลธุรกจิ เป้าหมายรวม  34,130 ราย

สํานักธรรมาภิบาลธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

15. โครงการสร้างธรรมาภิบาลธุรกจิ 34,130 ราย ธธ.

15.1  โครงการกาํกบัดูแลตรวจสอบธุรกจิเพือ่ให้มี 500 ราย

ธรรมภิบาลตามกฎหมายที่กรมรับผดิชอบ 630 ใบอนุญาต

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

จ้า
งเ
ห
มา

ไตรมาส 3

วิธีการ

ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กจิกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

จัด
เอ
ง

43

15.1.1 ตรวจสอบนิติบุคคลที่มี ร้อยละของนิติบุคคล

คนต่างดา้วถือหุน้ ที่ไดร้ับคาํแนะนาํ

(1) กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย /แกไ้ขใหป้ฏิบตัิ

(2) ตรวจสอบขอ้มูลของนิติบุคคลเบื้องตน้  / 500 ราย - - 100 100 100 100 100 - - - - - ถูกตอ้งตามกฎหมาย

(3) ลงพื้นที่ตรวจสอบ

15.1.2 ตรวจสอบการประกอบธุรกิจ 630 ใบอนุญาต ร้อยละของผูร้ับ

ของคนต่างดา้วที่ไดร้ับอนุญาติ อนุญาต

ประกอบการธุรกิจ

ของคนต่างดา้ว

 ปฏิบตัิตามเงื่อนไข

ที่กฎหมายกาํหนด

เทียบกบัจาํนวนผูร้ับ

อนุญาตที่ตรวจสอบ
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15. โครงการสร้างธรรมาภิบาลธุรกจิ (ต่อ)

สํานักธรรมาภิบาลธุรกจิ

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

15.2  โครงการตรวจสอบสถานที่ตั้งนิติบุคคล 30,000 ราย ธธ.

15.2.1 รวบรวมขอ้มูลนิติบุคคลที่จดทะเบียน  / ร้อยละของนิติบุคคล

จดัตั้งในเขต กทม. และส่งหนงัสือถึงนิติบุคคล - 3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  - ที่ไดร้ับคาํแนะนาํ

15.2.2 รวบรวมรายชื่อนิติบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยว แกไ้ขใหป้ฏิบตัิ

กบัสถานที่ตั้งสาํนกังานใหญ่เพื่อตรวจสอบ ถูกตอ้งตามกฎหมาย

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

วิธีการ

กทม.

จัด
เอ
ง

ไตรมาส 2ไตรมาส 1 ไตรมาส 3

เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กจิกรรม

จ้า
งเ
ห
มา

ไตรมาส 4

44

ญ ู ฎ

โดยละเอียดตามกระบวนการต่อไป

(ตรวจสอบในกรมฯ ใชว้ิธีส่งจดหมายเพื่อ

ตรวจสอบที่ตั้ง)
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15. โครงการสร้างธรรมาภิบาลธุรกจิ (ต่อ)

สํานักธรรมาภิบาลธุรกจิ และสํานักบัญชีธุรกจิและสํานักธุรกจิการค้าภูมิภาค 

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

15.3 โครงการอบรมนิติบุคคลให้มีธรรมภิบาล 3,000 ราย 500 500 500 500 ร้อยละของนิติบุคคล ธธ.

ธุรกจิ กทม. ลาํปาง ภูเก็ต และบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง

15.3.1 กิจกรรม/อบรมสัมมนาโดยวิธีการ  / 500 อุบลฯ 500 ไดร้ับความรู้/

บรรยายและสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กทม. ชลบุรี ความเขา้ใจ และ

(บูรณาการ ธธ. ธภ. และ บธ.) ปฏิบตัิโดยถูกตอ้ง

ไตรมาส 4ไตรมาส 2

เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

ไตรมาส 3โครงการ/กจิกรรม ไตรมาส 1

วิธีการ

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

45

ตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวขอ้ง

45



16.  โครงการศึกษาและรับฟังความคดิเห็นกฎหมายเกีย่วกบัธุรกจิแฟรนไชส์ เป้าหมาย   ผลการศึกษาและความเห็นฯ

สํานักกฎหมายและคดี

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

16.  โครงการศึกษาและรับฟังความคดิเห็นกฎหมาย กค.

เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิแฟรนไชส์ ผลการศึกษาและ

16.1 ทบทวนขอ้สังเกตและความคิดเห็น กทม กทม รับฟังความเห็น 

จากหน่วยงานต่างๆ ที่เคยตั้งขอ้สังเกตไว้

ื ้ ี่ ้ ้

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

 โครงการ/กจิกรรม

วิธีการ เป้าหมาย/พืน้ที่ดําเนินการ

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1
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16.2 นาํผลสรุปประชุมหารือกบัผูเ้กี่ยวขอ้ง 5  ครั้ง กทม.กทม.  1 ฉบบั

รวมถึงความคุม้ค่าของการมีกฎหมาย

16.3 จดัสัมมนารับฟังความคิดเห็นของการ 4 ครั้ง กทม

มีกฎหมายนี้ รวมถึงพิจารณาในร่าง พรบ.

16.4 เสนอผลการรับฟังความคิดเห็นและ กทม

ขอ้เสนอแนะ พร้อมร่าง พ.ร.บ. กทม

(ถา้ผลการรับฟังความคิดเห็นสมควรให้

มีกฎหมาย)

นครสวรรค์

นครราชสีมา

สงขลา

46



17.  โครงการพฒันาระบบบริหารข้อมูลเพือ่พฒันาองค์กร เป้าหมายรวม  1 ระบบ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ                                

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

17. โครงการพฒันาระบบบริหารข้อมูลเพือ่พฒันา  / มีระบบบริหาร ทส.

องค์กร ขอ้มูลเพื่อพฒันา

- ดาํเนินการจดัซื้อ จดัจา้ง องคก์ร

-  ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กจิกรรม

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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  ศกษาวเคราะหและออกแบบระบบงาน

 - พฒันาระบบงาน

-  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

-  ทดสอบระบบงาน/อบรม

- เริ่มใชง้านจริง

ประกอบดว้ยระบบยอ่ย 4 ระบบ ดงันี้

(1)  ระบบบริหารข้อมูลค่ารักษาพยาบาล และ

การศึกษาบุตร

(2) ระบบบริหารข้อมูลเอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

(3) ระบบบริหารงานบุคลากร

(4) ระบบ Intranet

47



18. โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่สนับสนุนการขับเคลือ่นองค์กร   เป้าหมายรวม   2,367  คน  

สํานักบริหารกลาง

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

18. โครงการการพฒันาบุคลากรเพือ่สนับสนุนการ  / 2,367 ราย บก.

ขับเคลือ่นองค์กร

18.1 พฒันาข้าราชการมืออาชีพ  / 36 ราย

18.1.1 นกับริหารระดบัสูง 1 ราย 1 ก.พ. จดั

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

 โครงการ/กจิกรรม

วิธีการ เป้าหมาย/พืน้ที่ดําเนินการ

ไตรมาส 2

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1

48

18.1.2 นกับริหารระดบักลาง 30 ราย 30

18.1.3 ขา้ราชการบรรจุใหม่ 5 ราย สป.จดั

18.2 พฒันาความรู้ตามภารกจิ 619 ราย

18.2.1 ความรู้พืน้ฐานตามภารกจิ  / 480 ราย

(1) ดา้นทะเบียนธุรกิจ 120 ราย 40 40 40

(2) ดา้นบริการขอ้มูลธุรกิจ 120 ราย 40 40 40

(3) ดา้นกาํกบัดูแลธุรกิจ 120 ราย 40 40 40

(4) ดา้นส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ 120 ราย 40 40 40

18.2.2 ผู้ปฏบิตัิงาน (กม. กรม/กม. ทีเ่กีย่วข้อง)  / 139 ราย

(1) ดา้นทะเบียนธุรกิจ 40 ราย 40

(2) ดา้นกาํกบัดูแลธุรกิจ 50 ราย 50

(3) ดา้นส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ 36 ราย

48



18.โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่สนับสนุนการขับเคลือ่นองค์กร(ต่อ)  

สํานักบริหารกลาง  

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

บก.

(3.1) ธุรกิจ/บริหารจดัการยคุ 2011 30 ราย 30

(3.2) สร้างผูเ้ชี่ยวชาญ 6 ราย

         - intertrader 3 ราย 3

        - การตลาดแนวใหม่ 3 ราย 3

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

เป้าหมาย/พืน้ที่ดําเนินการ

 โครงการ/กจิกรรม ไตรมาส 4ไตรมาส 3

วิธีการ

49

(4) ดา้นพฒันาบุคลากร (HR) 3 ราย 3

(5) ฝึกอบรมกบัหน่วยงานภายนอก 10 ราย 10

18.3 พฒันาทักษะภาษา 196 ราย

18.3.1 ภาษาอาเซียน 25 ราย 25

18.3.2  ภาษาองักฤษ 109 ราย 49

(ILC OCC Wallstreet ผูบ้ริหาร ทัว่ไป)

18.3.3 ภาษาจีน 62 ราย 60

(ระดบัตน้ พื้นฐาน ล่าม)

49



18. โครงการพฒันาบุคลากรเพือ่สนับสนุนการขับเคลือ่นองค์กร(ต่อ)   

สํานักบริหารกลาง

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

18.4 พฒันาทักษะและคุณภาพชีวติ 938 ราย บก.

18.4.1  เทคนิคการบริหารจดัการ/การวิเคราะห์ 75 60

18.4.2 เสริมสร้างบุคลิกเพิ่มศกัยภาพผูน้าํ 74 75

18.3.3 พฒันาบุคลิกภาพเพื่อภาพลกัษณ์องคก์ร 60 60 65 65

18.4.4 ศิลปะการเขา้สังคมสาํหรับผูบ้ริหาร 36

 โครงการ/กจิกรรม

วิธีการ เป้าหมาย/พืน้ที่ดําเนินการ

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
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18.4.5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต "ดูแลสุขภาพ 368

ใหม้ีคุณภาพ"

18.5 บริหารจัดการความรู้ (KM) 578 ราย

18.5.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสาํนกั/กอง

18.5.2 KM Day

50



19. โครงการประชาสัมพนัธ์และการสื่อสารสาธารณะเชิงรุกเพือ่  งบประมาณรวม   950,000.-  บาท เป้าหมายรวม   645,000  คน  

สนับสนุนองค์ประกอบทางการค้าและเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกจิ

สํานักบริหารกลาง

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

19. โครงการประชาสัมพนัธ์และการสื่อสารสาธารณะ บก.

เชิงรุกเพือ่สนับสนุนองค์ประกอบทางการค้าและ

เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกจิ

ี่ 1  /

 โครงการ/กจิกรรม

วิธีการ เป้าหมาย/พืน้ที่ดําเนินการ

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

51

ระยะที 1  /

การประชาสัมพนัธ์ภาพรวมและภาพลกัษณ์

ของกรมฯ

ระยะที่ 2  /

การสื่อสารสาธารณะเชิงรุก

การประเมินผล  /

51



20.โครงการพฒันาการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ (PMQA) 

สํานักบริหารยุทธศาสตร์

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม ราย เชิงคุณภาพ

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

20. โครงการพฒันาการบริหารจัดการองค์กร บย.

ตามเกณฑ์คุณภาพ (PMQA)

20.1 พฒันาการบริหารจัดการองค์กรตาม  / ระดบัความสาํเร็จ

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการประจําปี   2554  

 โครงการ/กจิกรรม

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

52

เกณฑ์คุณภาพ ของการพฒันา

20.1.1  ขอความเห็นชอบคณะทาํงาน คุณภาพการบริหาร

20.1.2 จดัอบรม PMQA ปี 2554 8 ครั้ง จดัการภาครัฐ

20.1.3 ประชุมสัมมนาจดัทาํแผนปี 2555

20.2 สํารวจผลการปฏิบัติงานและแผนงาน  /

20.2.1 วางแผนการสาํรวจ

20.2.2 สาํรวจ

20.2.3 สรุปผลและประเมินผล

52



20. โครงการพฒันาการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ (PMQA)  (ต่อ)

สํานักบริหารยุทธศาสตร์

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม ราย เชิงคุณภาพ

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

20.3 พฒันาการบริหารจัดการ  / บย.

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

20.3.1  สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร นโยบาย ทิศทาง 20 คน ผูเ้ขา้รับการอบรม

ในอีก 3-5 ปี วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ ผอ. 16 มีความพึงพอใจ

(2555 - 2559) ผูบ้ริหาร 4 ไม่นอ้ยกว่า

20.3.2  ประมวลขอ้มลจดัทาํ ยทธศาสตร์ ร้อยละ 80

โครงการ/กจิกรรม

วิธีการ เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
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20.3.2  ประมวลขอมูลจดทา ยทุธศาสตร รอยละ 80

23.3.3 สัมมนาเชิงปฏิบตัิการเพื่อ 40 คน 40

(1) ใหค้วามรู้ทิศทาง/แนวโนม้เศรษฐกิจ

ยทุธศาสตร์ พณ. / แผนพฒันาฯ ฉบบั 11

(2) เผยแพร่ ยทุธศาสตร์ 2555 - 2559

(3) ระดมความเห็นเพื่อจดัทาํแผนงาน/

โครงการใหส้อดคลอ้งกบั  ยทุธศาสตร์

20.4 จัดทําหนังสือรายงานประจําปีกรมฯ ปี 54  / 600 เล่ม

20.4.1 รวบรวม/ศึกษา/วิเคราะขอ้มูล

20.4.2  ขออนุมตัิ+จดัจา้ง

20.4.3 ดาํเนินการจดัทาํหนงัสือรายงาน

ส.ค. 54 - ม.ค. 55

53



4. แผนงานตรวจสอบภายใน สพค. เป้าหมายรวม  24 แห่ง

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน       

งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

รายกจิกรรม รายกจิกรรม เชิงคุณภาพ

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

4 แผนงานตรวจสอบภายใน  / สพค. ตส.

หมายเหตุ (1) จงัหวดัชยัภูมิ  เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  สุโขทยั 24 แห่ง  (1)

 และอุตรดิตถ์

(2) ั ั ี ใ ่  ่ ่   ํ   (2)

เป้าหมาย/พิน้ที่ดําเนินการ

โครงการ/กจิกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ภาคเหนือ 5 สาํนกังาน 

ื ํ ั

แผนปฏิบัติการประจําปี 2554  

วิธีการ

จัด
เอ
ง

จ้า
งเ
ห
มา

จ้า
งที

ป
รึก
ษ
า

(2) จงัหวดัเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  ลาํพนู  (2)

และลาํปาง

(3) จงัหวดัภูเก็ต  พงังา  กระบี่  สตูล  และสงขลา (3)

(4) จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ระนอง   

ประจวบคีรีขนัธ์ และเพชรบุรี (4)

(5) จงัหวดัชลบุรี  ระยอง  จนัทบุรี  และตราด

(6) จงัหวดันนทบุรี  และปทุมธานี ภาคตะวนัออก 4 สาํนกังานฯ (5)

 (ไม่ใชเ้งินงบประมาณ)

(6)

ภาคใต ้4 สาํนกังานฯ 

ภาคกลาง 2 สาํนกังานฯ 

ภาคเหนือ 4 สาํนกังานฯ 

ภาคใต ้5 สาํนกังานฯ


