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แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559)

นโนบายรัฐบาล
(12 ก.ย.57)

ข้อ 6
การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
6.17 เพิ่มขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจ

การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ดิจิทัลและวางรากฐาน

เป้าหมายที่ 1
เศรษฐกิจขยายตัวอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 1
การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ สู่การพัฒนา
ที่มีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ปี 2559

นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
(เร่งด่วน 4 เรื่อง)

ยุทธศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์
ปี 2556 - 2559

กลยุทธ์หลัก

แผนงาน/โครงการ ปี 2559

1.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนให้ทันสมัย
1.2 พัฒนาคลังข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อถือได้
1.3 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

1. พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการที่ 1
2.1 สร้างแรงจูงใจ ให้นําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคธุรกิจ
3. ยกระดับธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น
เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความโปร่งใสและ 2.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติตาม 4. สร้างธรรมาภิบาลนิติบุคคลรายใหม่
ที่ยั่งยืนของประเทศ
สร้างเสริมโอกาสและความสามารถ
ธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
กฎหมายของภาคธุรกิจ
5. สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
ในการแข่งขันผู้ประกอบการ
ขนาดกลางขนาดย่อม
6. พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจครบวงจร
แผนงาน 1.3
ข้อ 3. เร่งผลักดันการส่งออก
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency)
และวิสาหกิจชุมชน
การส่งเสริมวิสาหกิจ
3.3 เร่งพัฒนาการค้าภาคบริการ
7. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการอย่างมืออาชีพ
กลยุ
ท
ธ์
2.1
3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล
8. สร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ขนาดกลางและขนาดย่อม
3.5 พัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่
การยกระดับมาตรฐาน
9. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
และเพิ่มผลิตภาพของ SMEs
(Enhance to International Standard)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการบริการสู่ความ
เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม

ของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม

และวิสาหกิจชุมชน

ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ข้อ 4. เพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อ 7

การสร้างความเจริญเติบโต

การให้บริการภาครัฐ

กลยุทธ์ 2.4
การเสริมสร้างการรวมกลุ่ม
เครือข่ายทางธุรกิจ

การส่งเสริมบทบาทและการ

ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

และปรับปรุงกฎหมาย

ใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

และเป็นธรรม

กฎระเบียบ

ทุกระดับ

แผนงาน 3.5

ทางการค้าและการดําเนินธุรกิจ

ข้อ 10

การเพิ่มประสิทธิภาพ

4.2 ปรับปรุงกฎหมาย

การส่งเสริมการบริหารราชการ

ภาคการตลาด การค้า

กฎระเบียบ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การปองกนปราบปรามการ
ทจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

และการลงทุน

7.2 พัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทย

10.1 ปรับปรุงระบบราชการ

ยุทธศาสตร์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปี 2559 - 2562

4.1 เร่งอํานวยความสะดวก

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า
(Infra Shift)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมผู้ประกอบการ
และความเข้มแข็ง SMEs

กลยุทธ์ 5.2
การอํานวยความสะดวก
ทางการค้า และระงับข้อพิพาท
ทางการค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาศักยภาพองค์กร
ให้มีขีดสมรรถนะสูง

10. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
11. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS
12. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีสู่สากล
3.3 สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่อุปทาน
และเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล (Cluster and Networking)

โครงการที่ 8-12
13. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมการค้า
14. พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ
(e-Commerce)
15. พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.4 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ได้แก่
16. สัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงกฎหมายทะเบียนพาณิชย์
4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

17. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง/ภูมิภาค)

4.2 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT

18. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (Web Service)
19. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center)
20. การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)
21. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นเลิศ

งบประมาณ
(บาท)

63,832,000
1,500,000
2,527,600
2,500,000
2,513,000
1,500,000
7,412,000
16,650,000
13,910,000
12,480,000
9,660,000
3,131,500
3,845,000
10,000,000
5,368,000
766,400
5,819,600
1,800,000
23,571,000
-

ตุลาคม 2558
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แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาน พ.ศ. 2559
บทนา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรง ตั้งแต่การบริการจดทะเบียน
ธุร กิจ การบริก ารข้อ มูล ธุร กิจ การพัฒ นาส่ง เสริม ให้ธุร กิจ เข้ม แข็ง สามารถแข่ง ขัน ได้ และการสร้า งธรรมาภิบ าลธุร กิจ
เพื่อจัดระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจเอง ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นส่วนรวม จนถึงการจดทะเบียนให้ธุรกิจสิ้นสภาพ
สะท้อนการเป็นองค์กร “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” โดยมีการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ “นวัตกรรมนาบริการ สร้างธรรมาภิบาล
ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่สากล” ภายใต้บทบาทภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความสาคัญกับการปฏิรูปการให้บริการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง โดยนาเทคโนโลยี
มาให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ การให้บริการข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลระหว่าง
หน่วยงาน การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่มช่องทางบริการเชิงรุก เพื่ออานวยความสะดวก
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ และยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ ได้ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของกรม ทั้ ง การพั ฒ นาในระดั บ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่
ในส่ว นกลางและส่ว นภูมิภ าค ด้า นความรู ้ใ นการปฏิบัติง าน การให้บ ริก าร การทางานเป็น ทีม รวมถึง การพัฒ นา
บุคลิกภาพ ตลอดจนมุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพด้านบริการภาครัฐที่ทันสมัย ภายใต้ค่านิยม “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ”
รวมถึงสร้างปรัชญาองค์กร “Smart DBD”

Service Mind
modern
active
reliable
transparent

จิตมุ่งบริการ
ก้าวล้า นาสมัย
ปราดเปรียว ว่องไว
เชื่อถือ ไว้วางใจ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
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2. ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพ และการส่งเสริมธุรกิจให้มีมาตรฐาน
คุณภาพ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ธุรกิจไทย โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา 3 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร (Entrepreneurship)
 ขั้นที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีเทียบเท่าระดับสากล (Standard and Governance)
 ขั้นที่ 3 สร้าง เชื่อมโยง และขยายเครือข่ายทางธุรกิจ (Marketing and Networking)
ทั้งนี้ ได้กาหนดธุรกิจเป้าหมาย ประกอบด้วย ธุรกิจภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน (AFAS) ได้แก่
ค้าส่งค้าปลีก แฟรนไชส์ ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร) ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (ดูแล
ผู้สูงอายุ สปา นวดเพื่อสุขภาพ) พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจบริหารทรัพย์สิน (อาคารที่พักอาศัย คอนโด
มีเนียม บ้านจัดสรร) ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม (การก่อสร้างอาคารทั่วไป และการก่อสร้างวิศวกรรมโยธา)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยัง ให้ความสาคัญกับสมาคมการค้าและการรวมกลุ่มธุรกิจ โดยพัฒนาศักยภาพสมาคม
การค้า ให้เป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจที่เข้มแข็ง เพิ่มอานาจการต่อรองให้สมาคมการค้าเป็นกลไกสาคัญในการสร้างขีดความสามารถ
การแข่งขันแก่ผู้ประกอบธุรกิจ จัดทาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมการค้า โดยเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสมาคมการค้า
(ด้านบริหารจัดการและธรรมาภิบาล) ผลักดันให้สมาคมการค้ามีการจัดทายุทธศาสตร์รายธุรกิจ และสนับสนุนให้สมาคมการค้า
นาแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจไปสู่การปฏิบัติ ยกระดับสมาคมการค้าดีเด่น ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อมอบประกาศ
เกียรติคุณ “รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ” (Thailand Trade Association Proud Award) ให้กับสมาคมการค้าที่ดาเนินการ
ตามบทบาทหน้าที่ และสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสมาชิก ตลอดจนสร้างกลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้าไทย และ
เชื่อมโยงกับสมาคมการค้าต่างประเทศ ตามการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้น การขยายช่องทางการค้าด้วย e-Commerce ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยใช้ช่องทาง
ออนไลน์ หรื อธุ ร กิจ พาณิช ย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ เป็ น ช่องทางใหม่ในการขยายตลาดและเพิ่ม ศักยภาพด้ านการบริ ห ารจั ดการ
สร้างโอกาสและมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว โดยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้ใช้ e-Commerce ทาธุรกิจ ทั้งรายใหม่
(Start up) และต่อยอดธุรกิจ (Advance) ยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ e-Commerce ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงการ
รับรองระดับสากล (International Trustmark ) เพิ่มความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ โดยใช้ DBD Registered และ
DBD Verified พร้อมทั้ง ส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการค้าออนไลน์ เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
e-Commerce อย่างครบวงจร จัดกิจกรรมมหกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์ (Thailand Online Mega Sale) และตลาดกลาง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนออนไลน์ (www.thaicommercestore.com) พร้ อ มขยายช่ อ งทางการค้ า ผ่ า น Smart Phone
“Thai Commerce Application” และเชื่อมโยงกับร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ของเอกชน เป็นต้น
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3. ด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ จานวน
10 ฉบับ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญในการตรวจสอบและกากับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
บังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวดต่ อผู้กระทาผิด ผลักดันให้ธุรกิจนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบธุรกิจเกิด ความตระหนัก และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ รวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสานักงานบัญชี ให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้า
กลางน้ า และปลายน้ า เพื่ อ รองรั บ การเคลื่ อ นย้ า ยผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชีอ าเซี ยน ภายใต้ ข้ อ ตกลงการยอมรับ ร่ ว มกั น
ด้านคุณสมบัติวิชาชีพบัญชีของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy
Service) โดยการการพัฒนาสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการให้ บริการของสานักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ให้ มีการจัดทาข้อมูลทางบัญชี
และรายงานทางการเงิ น เป็ น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบั ญ ชี ท าให้ ธุ ร กิ จมี ง บการเงิ น ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
สร้ า งความเชื่ อมั่ น ให้ แก่ นั กลงทุนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งจะเป็ นพื้ นฐานส าคั ญที่ จะท าให้ เศรษฐกิ จของประเทศ
มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป
การดาเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทาธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ในระดับ Top Ten ของโลก รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
เพื่อยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล ที่สร้างอนาคตให้กับระบบเศรษฐกิจและภาคสังคมอย่างแท้จริง
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กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 - 2559
และแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559 – 2562 ดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้มีการกาหนด วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดาเนินงานตามแผน โดยคานึงถึง การเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคั ญ
ทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน
ในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้ง นี้ ภารกิ จ ของกรมพัฒ นาธุ ร กิ จการค้ า สนั บสนุ นการดาเนิน งานในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การปรั บ โครงสร้ า ง
เศรษฐกิจ สู่ การเติ บ โตอย่ า งมีคุ ณภาพและยั่ ง ยืน เป้า หมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตั ว อย่างมีคุ ณภาพและยั่ง ยืน แนวทาง
การพัฒนาที่ 1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
2. นโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
จากคาแถลงนโยบายรั ฐ บาลของคณะรัฐ มนตรี พล.อ.ประยุ ทธ์ จั นทร์โ อชา นายกรัฐ มนตรี แถลงนโยบาย
ต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวัน ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จาแนกเป็น 11 ด้าน
ซึ่งรัฐบาลได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสาคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และความต้องการของประชาชนมาเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีส่วนเกี่ยวข้อง
และผลักดันการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้
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นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นนโยบายที่ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและ
การลงทุน สาหรับวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุน
ในต่างประเทศ
ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต
และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคม
ดิจิทัล รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจน
การใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ที่รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงให้ ดู แ ลและผลั ก ดั น งานส าคั ญ ของประเทศชาติ ใ นเรื่ อ งนี้ และจะจั ด ให้ มี ค ณะกรรมการระดั บ ชาติ
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
ประเด็ น นโยบายที่ 7.2 พัฒ นาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ ประกอบการไทยทุกระดับ โดยสอดคล้ องกับ
ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อมของไทยให้ส ามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดาเนินธุรกิจร่ว มกับผู้ ประกอบการ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อนาไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้า
หลายชนิดและธุรกิจเกี่ ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว
ตลอดจนกลุ่ม การผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทย
มีฐ านการผลิ ตสิน ค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อขายในตลาดต่างๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการ
ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ประเด็นนโยบายที่ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจั ดโครงสร้างหน่ว ยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลั กลั่ นกันหรือมีเส้ นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ให้เหมาะสม
และเป็ น ธรรม ยึ ดหลั กการบริ ห ารจั ดการบ้ านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ แบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในฐานะเป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
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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
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปรับปรุงตามมติคณะรักษา
คณะรับมนตรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 โดยกาหนดให้มีการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ได้จัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และแผนแม่บทอื่น ๆ โดยคานึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
แผ่นดิน ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็ นหลักในการปฏิบัติ
เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้นาหลักการและแนวทางการจัดทางบประมาณ ในลักษณะบูรณา
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 19 เรื่อง มาประกอบการพิจารณากาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และจุดเน้น
ของนโยบายการจั ดสรรงบประมาณ เพื่ อเป็ น แนวทางให้ ห น่ว ยงานของรั ฐ ใช้ใ นการกาหนดล าดั บความส าคั ญการเสนอ
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้กาหนดไว้ 8 ยุทธศาสตร์
และ 1 รายการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความมั่นคงแห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รายการที่ 9
ค่าดาเนินการภาครัฐ
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โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
ยุทธศาสตร์
การจัดสรร
งบประมาณ

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน
เป้าหมายการให้
บริการกระทรวง

เป้าหมายการให้
บริการหน่วยงาน

กลยุทธ์
หน่วยงาน

ผลผลิต/
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบธุรกิจ
และส่งเสริมการ
รวมกลุม่ ธุรกิจสร้าง
โอกาสทางการค้า
และเชื่อมโยงธุรกิจ
สู่สากล
 เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการจด
ทะเบียน และข้อมูล
ธุรกิจให้ง่าย สะดวก
รวดเร็ว และประหยัด
 เพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจไทย
 สร้างธรรมาภิบาล
ธุรกิจ ให้ธุรกิจมีความ
น่าเชื่อถือ โปร่งใส
ตรวจสอบได้

โครงการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
กิจกรรม : สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้ธุรกิจ
SMEs
ผลผลิต : ธุรกิจไทยมี
มาตรฐานคุณภาพ
เข้มแข็ง แข่งขันได้
กิจกรรมที่ 1 :
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
กิจกรรมที่ 2 :
บริการจดทะเบียน
และข้อมูลธุรกิจ
กิจกรรมที่ 3 :
สร้างธรรมาภิบาล
ธุรกิจ
กิจกรรมที่ 4 :
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

85,124,500

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
เร่งรัดวางรากฐาน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศ

 SMEs
กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้มแข็ง
สามารถประกอบ
ธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 ธุรกิจไทยมีความ
เข้มแข็งสามารถ
ประกอบธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
การสร้างความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม

 ผู้ประกอบการ/
ธุรกิจได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ดาเนินธุรกิจเพิ่ม
มากขึ้น

 เพิ่มขีดความ
สามารถทางการ
แข่งขันให้ธุรกิจไทย

571,132,800
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4. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นโยบาย พณ. เร่งด่วน 4 เรื่อง)
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้ อมด้วยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐ มนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิ ช ย์ ได้ ม อบนโยบายและแนวทางการบริ ห ารราชการแก่ ผู้ บ ริ ห ารของกระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่
28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 อาคารสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย 4 ข้อ ดังนี้
ข้อ 1. แก้ปัญหาค่าครองชีพ
ข้อ 2. สร้างรายได้เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย และพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy)
ข้อ 3. เร่งผลักดันการส่งออก
ข้อ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ และปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับนโยบายดังกล่าว ในข้อ 3. และ ข้อ 4.
ข้อ 3. เร่งผลักดันการส่งออก
ประเด็น 3.3 เร่งพัฒนาการค้าบริการ (Trade in Services) เพื่อยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการ
ของไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงตามห่วงโซ่มูลค่า (Move up the value chain) เช่น คลัสเตอร์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ การรับรอง
มาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่ตลาดโลก แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ สุขภาพ ความงาม โลจิสติกส์ ค้าปลีก แฟรนไชส์
รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องการให้สนับสนุนด้านภาษี การวิจัยและพัฒนา
เป็นต้น
ประเด็น 3.5 พัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่ ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ โดยจะพัฒนา
SMEs และผู้ประกอบการรายใหม่ รวมถึงสร้างธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่ (e-Commerce Start – Up) ผ่านระบบ
ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) เช่น Thaitrade.com และ Thai Commerce Store เน้นพัฒนาแบบ Outside – in
โดยถามความต้องการจากผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อให้สามารถพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น

ข้อ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ และปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ
ประเด็น 4.1 เร่งอานวยความสะดวกทางการค้าและการดาเนินธุรกิจ โดยส่งเสริมให้มีการนา Digital
Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรัฐ เช่น Ease of Doing Business และ National Single Window
รวมถึงนโยบาย One Roof ของกระทรวงพาณิชย์
ประเด็น 4.2 ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ เช่น พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ร.บ. การส่งออกไปนอก
และการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า และ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น
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5. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 – 2559 ซึ่งได้กาหนดไว้ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7

ปรับโครงสร้างการค้าและส่งเสริมการดาเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศโดยเชื่อมโยงและ
ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและภูมิภาค
สร้างเสริมโอกาส และความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม
และวิสาหกิจชุมชน
ยกระดับสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการค้าให้เกิดการแข่งขัน และเป็นธรรม
ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า
การรักษาและขยายตลาดเดิม เจาะตลาดใหม่และพัฒนาช่องทางการค้า
พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง และส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีสว่ นเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 – 2559
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างเสริมโอกาส และความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม
และวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธ์ 2.1 การยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มผลิตภาพของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
2.4 การเสริมสร้างการรวมกลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า (Infra Shift)
กลยุทธ์ 5.2 การอานวยความสะดวกทางการค้า และระงับข้อพิพาททางการค้า
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6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
 วิสัยทัศน์ (Vision)
นวัตกรรมนาบริการ สร้างธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่สากล
 พันธกิจ (Misssions)
1. บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
 เป้าประสงค์ (Goal) ดังนี้

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1

 บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (เร่งด่วน 4 เรื่อง)
ข้อ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ และปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ
4.1 เร่งอานวยความสะดวกทางการค้าและการดาเนินธุรกิจ
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 - 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า (Infra Shift)
เป้าประสงค์ : ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าได้รับการพัฒนาและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น
กลยุทธ์หลักที่
5.2 การอานวยความสะดวกทางการค้าและระงับข้อพิพาททางการค้า

ตัวชี้วัด
5.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลยุทธ์
แผนงาน/โครงการ
1.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนให้ทันสมัย 1. พัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (วงเงินรวม
195 ล้านบาท ดาเนินการปี 2557 – 2560)
1.2 พัฒนาคลังข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อถือได้
2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
1.3 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทาง
โครงการที่ 1
อิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณ (บาท)
63,832,000

1,500,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาลที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ประเด็นนโยบายที่ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ให้เข้มแข็งขนาดย่อม
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า (Infra Shift)
เป้าประสงค์ : ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าได้รับการพัฒนาและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น
กลยุทธ์หลักที่
5.2 การอานวยความสะดวกทางการค้าและระงับข้อพิพาท
ทางการค้า

ตัวชี้วัด
5.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลยุทธ์
2.1 สร้างแรงจูงใจ ให้นาหลักธรรมาภิบาลไปใช้
ในภาคธุรกิจ
2.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบ
การปฏิบัติตามกฎหมายของภาคธุรกิจ

แผนงาน/โครงการ
3. ยกระดับธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น

งบประมาณ (บาท)
2,527,600

4. สร้างธรรมาภิบาลนิตบิ ุคคลรายใหม่
5. สร้างนักบัญชีคุณภาพรุน่ ใหม่
(Young & Smart Accountants)

2,500,000
2,513,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

นโยบายรัฐบาลที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 ประเด็นนโยบายที่ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (เร่งด่วน 4 เรื่อง)
ข้อ 3. เร่งผลักดันการส่งออก
3.3 เร่งพัฒนาการค้าบริการ (Trade in Services)
3.5 พัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน
ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์หลักที่
2.1 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพของ SMEs
และวิสาหกิจชุมชน
2.4 การเสริมสร้างการรวมกลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจ

ตัวชี้วัด
2.1 จานวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
2.3 มูลค่าการส่งออกของ SMEs เพิ่มขึ้น
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) 6. พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจ
ครบวงจร
7. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการอย่างมืออาชีพ
8. สร้างความเข้มแข็งศักยภาพการบริหาร
3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล
จัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
(Enhance to International Standard)
9. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและ
สร้างโอกาสการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
10. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ
สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจให้บริการ
โลจิสติกส์
11. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS
12. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ
บัญชีสสู่ ากล
โครงการที่ 8 – 12
3.3 สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่าย
13. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมการค้า
โซ่อุปทาน และเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล
14. พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Cluster and Networking)
สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความ
เชื่อมั่นธุรกิจ (e-Commerce)
15. พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สู่สากลเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3.4 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต่อการ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ได้แก่
ประกอบธุรกิจ
16. สัมมนารับฟังความคิดเห็นกฎหมาย
ว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย

งบประมาณ (บาท)
1,500,000
7,412,000
16,650,000
13,910,000
12,480,000

9,660,000
3,131,500

3,845,000
10,000,000

5,368,000

766,400
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

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

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT

4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
องค์กรชั้นเลิศ

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

งบประมาณ (บาท)
5,819,600

18. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก (Web Service)
19. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์
(ห้อง Data Center)
20. การบริหารจัดการความรู้
(Knowledge Management)
21. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

1,800,000

-----------------------------------------------------------------

23,571,000
-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development
563 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 1570 เว็บไซต์ www.dbd.go.th

