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บทน า  

 กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการด าเนินภารกิจ ให้สอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลเพ่ือไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ (Strength from within) เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทย              
มุ่งสร้างผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับฐานรากและ SMEs ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถ              
น านวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ธุรกิจไทย ปรับปรุงกฎระเบียบ สร้างการ
แข่งขันทีเ่ป็นธรรม รวมไปถึงสามารถเจาะตลาดใหม่และเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยไปยังเศรษฐกิจโลก (Connect to the World) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรง ตั้งแต่การบริการ 
จดทะเบียนธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ                   
เพ่ือจัดระเบียบให้เอ้ือประโยชน์ต่อตัวธุรกิจเอง ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นส่วนรวม จนถึงการจดทะเบียนให้ธุรกิจสิ้นสภาพ 
สะท้อนการเป็นองค์กร “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” โดยมีการด าเนินงาน ภายใต้บทบาทภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาการจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือพัฒนาการบริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบและหลักเกณฑก์ารจดทะเบียน เพ่ือลดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ภายใต้การผลักดันเป้าหมาย
ของรัฐบาล เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยเฉพาะในด้านเริ่มต้น
ธุรกิจ อีกทั้งยังคงพัฒนาการให้บริการข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลระหว่าง
หน่วยงาน การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่มช่องทางบริการเชิงรุก เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทในการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) และยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจ สร้างโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล ตลอดจนขยายช่องทางการค้าด้วย                   
e-Commerce เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนชอง SMEs เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย โดยมี   
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้การประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร (Entrepreneurship) 

 ขั้นที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีเทียบเท่าระดับสากล (Standard and Governance) 

 ขั้นที่ 3 สร้าง เชื่อมโยง และขยายเครือข่ายทางธุรกิจ (Marketing and Networking) 
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  ทั้งนี้ ไดก้ าหนดธุรกิจเป้าหมาย ประกอบด้วย ธุรกิจภายใต้กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน (AFAS) ได้แก่ 
ค้าส่งค้าปลีก แฟรนไชส์ ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร) ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ               
(ดูแลผู้สูงอายุ สปา นวดเพ่ือสุขภาพ) พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และธุรกิจบริหารทรัพย์สิน (อาคารที่พักอาศัย 
คอนโดมีเนียม บ้านจัดสรร) ธุรกิจก่อสร้างและวิศวกรรม (การก่อสร้างอาคารทั่วไป และการก่อสร้างวิศวกรรมโยธา) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งสมาคมการค้าและการรวมกลุ่มธุรกิจ  โดยพัฒนา
ศักยภาพสมาคมการค้า ให้เป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจที่เข้มแข็ง เพิ่มอ านาจการต่อรองให้สมาคมการค้าเป็นกลไกส าคัญในการสร้าง
ขีดความสามารถการแข่งขันแก่ผู้ประกอบธุรกิจ จัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมการค้า โดยเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้บริหารสมาคมการค้า (ด้านบริหารจัดการและธรรมาภิบาล) ผลักดันให้สมาคมการค้ามีการจัดท ายุทธศาสตร์รายธุรกิจ และ
สนับสนุนให้สมาคมการค้าน าแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจไปสู่การปฏิบัติ ยกระดับสมาคมการค้าดีเด่น ร่วมกับสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณ “รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น” (Thailand Trade Association Proud Award) 
ให้กับสมาคมการค้าที่ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ และสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสมาชิก ตลอดจนสร้างกลุ่ม
เครือข่ายสมาคมการค้าไทย และเชื่อมโยงกับสมาคมการค้าต่างประเทศ ตามการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
หรือห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้นการขยายช่องทางการค้าด้วย e-Commerce ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยใช้ช่องทาง
ออนไลน์ หรือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางใหม่ในการขยายตลาดและเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการ              
สร้างโอกาสและมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาว โดยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้ใช้ e-Commerce ท าธุรกิจ ทั้งรายใหม ่              
(Start up) และต่อยอดธุรกิจ (Advance) ยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ e-Commerce ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงการรับรอง
ระดับสากล (International Trustmark) เพ่ิมความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ โดยใช้ DBD Registered และ DBD Verified 
พร้อมทั้ง ส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการค้าออนไลน์ เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ  e-Commerce 
อย่างครบวงจร จัดกิจกรรมมหกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์ (Thailand Online Mega Sale) และตลาดกลางผลิตภัณฑ์ชุมชน
ออนไลน์ (www.thaicommercestore.com) พร้อมขยายช่องทางการค้าผ่าน Smart Phone “Thai Commerce Application” 
และเชื่อมโยงกับร้านค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ของเอกชน เป็นต้น 

ประกอบกับในปี 2559 (2 กรกฏาคม 2559) ที่ผ่านมา กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมีผลบังคบใช้ ถือเป็น
โอกาสและทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งทุน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าว จึงได้เร่งสร้างความตระหนักรู้ในกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เกิดการใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายดังกล่าวอย่างสูงสุด ตลอดจนการเร่งออกกฎหมายล าดับรอง เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3. ด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ จ านวน                       

10 ฉบับ  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตได้
อย่างยั่งยืน โดยการก ากับดูแลธุรกิจไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความตระหนัก และมี
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและ
ส านักงานบัญชี ให้ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  เพ่ือรองรับการ
เคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอาเซียน ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติวิชาชีพบัญชีของอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Service) โดยการการพัฒนาสร้างนักบัญชีคุณภาพ
รุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ให้มีการจัดท าข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินเป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชี ท าให้ธุรกิจมีงบการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป  

  การด าเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการท าธุรกิจ 
(Ease of Doing Business) ในระดับ Top Ten ของโลก รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
เพ่ือยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล ที่สร้างอนาคตใหก้ับระบบเศรษฐกิจและภาคสังคมอย่างแท้จริง 

 

นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม ทั้งการพัฒนาในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ การท างานเป็นทีม รวมถึงการพัฒนา บุคลิกภาพ ตลอดจน
มุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพด้านบริการภาครัฐที่ทันสมัย ภายใต้ค่านิยม  “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” รวมถึงสร้างปรัชญา
องค์กร “Smart DBD”  
      
       
          Service Mind    จิตมุ่งบริการ  
                  modern   ก้าวล้ า น าสมัย 
          active    ปราดเปรียว ว่องไว 

        reliable   เชื่อถือ ไว้วางใจ 
        transparent           โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ. 2559 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2559 – 2562 ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) อยู่ใน

ห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะ
กระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากัดต่อการพัฒนา 
ที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้านแต่การแข่งขันใน 
โลกรุนแรงขึ้นมาก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติสังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง 
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 
ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิง
เศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความ
โปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว                
มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็น 
ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญขณะเดียวกันการพัฒนา
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้นเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 

ทั้งนี้ ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และเป้าหมายที่ 2 การสร้าง
ความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา) ซึ่งให้ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพ              
ภาคการเงิน และดูแลวินัยทางการเงินการคลัง ควบคู่ไปกับการด าเนินยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา              
ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและขยายสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ส าหรับอนาคต               

 
 

 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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2. นโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
จากค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย                 

ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน                     

ซึ่งรัฐบาลได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล 

และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ และความต้องการของประชาชนมาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีส่วนเกี่ยวข้อง

และผลักดันการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 

นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ประเด็นนโยบายที่ 6.17  เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุน
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต
และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคม
ดิจิทัล รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจน
การใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ                     
เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต              
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ประเด็นนโยบายที่ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาคและท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ให้เหมาะสม
และเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการ       
ของประชาชนในฐานะเป็นศูนย์กลาง และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ                
ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาค รัฐ                            
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมาย  
เอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 
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3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ก าหนดขึ้นภายใต้ร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2558 – 2577) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                        
(พ.ศ.2560 – 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) นโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)  นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
ควบคู่ไปกับการสร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยน้อมน า
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
เป็นหลักในการปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้น าหลักการและแนวทางการจัดท า
งบประมาณ ในลักษณะบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาประกอบการพิจารณาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และ
จุดเน้นของนโยบายการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐใช้ในการก าหนดล าดับความส าคัญการเสนอ                    
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ทั้งนี้  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไวท้ั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์            
1 รายการ  โดยกรมพัฒนาธุรกิจค้ามีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับยุทธศาสตร์  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง       
ยุทธศาสตร์ที่ 2     ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    - แผนงานรองเพ่ิมประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 

  แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บูรณาการ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  

  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง (บูรณาการ) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                        อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  แผนงานยุทธศาสตร์อ านวยความสะดวกทางธุรกิจ (บูรณาการ)  
 

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
- แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเพ่ิมประสิทธิภาพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการตลาด การค้า  

    และการลงทุน 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 660.8884 ล้านบาท  ประกอบด้วย 

 งบบุคลากร  251.0837 ล้านบาท 

 งบด าเนินงาน   112.1955 ล้านบาท 

 งบลงทุน  109.1000 ล้านบาท 

 งบรายจ่ายอื่น  188.5092 ล้านบาท 
 

สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป้าหมายกระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร 

งบประมาณ ปี 60 
แผนงาน 

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน 

เป้าหมายการให ้
บริการกระทรวง 

เป้าหมายการให ้
บริการหน่วยงาน 

รายการ/ผลผลิต/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
การสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

แผนงานพ้ืนฐาน 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 - แผนงานรองเพิ่ม 
  ประสิทธภิาพ       
  ภาคอุตสาหกรรม  
  ภาคการตลาด  การค้า  
  และการลงทุน 
 

 มูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้น  ผู้ประกอบการ SMEs 
กลุ่มเป้าหมายมขีีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมขึ้น 

ผลผลิต : ธุรกจิไทยมี
มาตรฐานคุณภาพ 
เข้มแข็ง แข่งขันได้ 
กิจกรรม : ส่งเสริม 
พัฒนาธุรกิจ 
กิจกรรม : บริการจด
ทะเบียนและข้อมูลธรุกิจ 
กิจกรรม : สร้างธรรมา        
ภิบาลธรุกิจ 
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

117.7359 

แผนงานยุทธศาสตร์
การส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม (บรูณาการ) 
 

 มูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้น  ผู้ประกอบการ SMEs 
กลุ่มเป้าหมายมขีีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมขึ้น 

โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
กิจกรรม : สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้ธุรกิจ SME 
กิจกรรม : การขยายตลาด
การค้าด้วย e-Commerce  
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพ
วิชาชีพบัญชีไทยสู่สากล 
 
 
 

97.8441 
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ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร 

งบประมาณ ปี 60 
แผนงาน 

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน 

เป้าหมายการให ้
บริการกระทรวง 

เป้าหมายการให ้
บริการหน่วยงาน 

รายการ/ผลผลิต/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน                
ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างการเติบโต
จากภายใน 

แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาเศรษฐกจิ 
ฐานรากและชุมชน
เข้มแข็ง (บรูณาการ) 
 

 มูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้น  ผู้ประกอบการ SMEs 
กลุ่มเป้าหมายมขีีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมขึ้น 

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกจิ 
ภายในประเทศอย่างมั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืน 
กิจกรรม : ขยายช่องทาง
การตลาดสินค้าชุมชน 
กิจกรรม : สร้างมลูค่าเพิม่
ผลิตภณัฑ์และเครือข่าย
การตลาด 
 
 

85.3651 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
การปรบัสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนงานยุทธศาสตร์
อ านวยความสะดวก
ทางธุรกิจ (บูรณาการ) 

 ศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางการค้า
ไทยเพ่ิมขึ้น 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
อ านวยความสะดวก           
ในการประกอบธุรกิจ 
 

โครงการพัฒนาระบบ
อ านวยความสะดวก            
ทางธุรกิจ 
กิจกรรม : พัฒนาการ
อ านวยความสะดวก                 
ในการประกอบธุรกจิ 
กิจกรรม : พัฒนาระบบ
รหัสบญัช ี
 
 

101.6000 

รายการค่าด าเนินการ
ภาครัฐ 

แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 
 - แผนงานรองบุคลากร 
  ภาครัฐเพิ่มประสิทธภิาพ 
  ภาคอุตสาหกรรม  
  ภาคการตลาด  การค้า  
  และการลงทุน 
 
 

 มูลค่าการค้าเพ่ิมขึ้น  ผู้ประกอบการ SMEs 
กลุ่มเป้าหมายมขีีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ิมขึ้น 

รายการบุคลากรภาครฐั 258.3433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
 

4. ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 – 2564  ซึ่งได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  
     โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าและภาคบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย 

กลยุทธ์  2.1 พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เป็น Smart SMEs 
2.2  สร้างผู้ประกอบรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม IDE (Innovation Driven  

                Entrepreneur) หรือ Startup 
2.3 สร้างผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ (SMEs Package)  
2.4 พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

 กลยุทธ์  3.1 พัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าสู่ e-Service 
            3.3 พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคและเอ้ืออ านวย 
                   ต่อการท าธุรกิจทุกระดับ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ 

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

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล 
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6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  วิสัยทัศน์ (Vision)  (ปี 2560 – 2564) 
เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน 5 ปี และมุ่งมั่นพัฒนา SMEs ให้ขับเคลื่อน                   
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

 พันธกิจ (Misssions)  
1. บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปรง่ใส  
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 ให้น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคธุรกิจ 
 2.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบการปฏิบัติตามกฎหมายของภาคธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs 
           3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) 
           3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล (Enhance to International Standard) 
           3.3 สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่อุปทาน และเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล     
                 (Cluster and Networking) 

3.4  พัฒนากฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
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   
       มีสว่นเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้ 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2559 - 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป้าประสงค์ : การอ านวยความสะดวกทางการค้ามีความก้าวหน้า ทันสมัย พร้อมรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเพิ่มประสิทธภิาพ 
                 การประกอบธุรกิจให้รวดเร็วย่ิงขึ้น 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 
3.1 พฒันาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
       สู่ e-Service 
3.3 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบยีบเพื่อลดอุปสรรคและ 
      เอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจทกุระดบั 

3.1 อันดับความยากงา่ยในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้นธุรกิจ 
      มีล าดับดีข้ึน 
3.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุน 
      การค้าและบริการ 
3.3 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอ้ืออ านวย 
      ต่อการท าธุรกิจทุกระดับ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนให้ทันสมัย 1. พัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียน 

    นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  
     (วงเงินรวม 195 ล้านบาท ด าเนินการ 
     ปี 2557 – 2560) 

85,600,000 

1.2 พัฒนาคลงัข้อมูลให้ทันสมยั และเชื่อถือได้ 2. พัฒนาระบบรายการทางบัญชี  
    (Taxonomy) 

16,000,000 

1.3 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ 

 

 บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
  ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
 

นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

     ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล  
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย 

เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยของไทยมีความเข้มแข็งแข่งขันได้ภายในประเทศและตลาดโลก 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 
2.1 พัฒนาผูป้ระกอบการ SMEs ไทยให้เป็น Smart SMEs 
2.2  สร้างผู้ประกอบรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม IDE (Innovation  
       Driven Entrepreneur) หรือ Startup 
2.3 สร้างผู้ประกอบการ SMEs แบบบูรณาการ (SMEs Package) 
2.4 พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ 

2.1 จ านวนผู้ประกอบการที่ใชป้ระโยชน์จากนวัตกรรม 
       ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการเพิ่มขีด 
       ความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการคา้ 
2.2 จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้พัฒนาให้มีขีดความ 
      สามารถในการแข่งขัน 
2.4 จ านวนการจดทะเบียนผูป้ระกอบการ SMEs รายใหม่ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผดิชอบของกรมพัฒนาธรุกิจการค้า 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
2.1 สร้างแรงจูงใจ ให้น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคธุรกิจ 3. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจไทย 2,500,000 

 
2.2 พฒันาศักยภาพการบริหารจดัการเพื่อจัดระเบยีบการปฏิบตั ิ
      ตามกฎหมายของภาคธุรกิจ 

4. พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยสู่สากล 6,868,000 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ 

นโยบายรัฐบาลที่ 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

     ประเด็นนโยบายที่ 6.17  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                                      ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 
 

 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย 
เป้าประสงค์ : ผูป้ระกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อยของไทยมีความเข้มแข็งแข่งขันได้ภายในประเทศและตลาดโลก 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 
2.1 พัฒนาผูป้ระกอบการ SMEs ไทยให้เป็น Smart SMEs 
2.2  สร้างผูป้ระกอบรายใหม ่โดยเฉพาะกลุ่ม IDE (Innovation  
       Driven Entrepreneur) หรือ Startup 
2.3 สร้างผูป้ระกอบการ SMEs แบบบูรณาการ (SMEs Package) 
2.4 พัฒนาความพร้อมของผู้ประกอบการภาคธุรกิจบริการ 

2.1 จ านวนผู้ประกอบการที่ใชป้ระโยชน์จากนวัตกรรม 
       ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบในการเพิ่มขีด 
       ความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางการคา้ 
2.2 จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่ได้พัฒนาให้มีขีดความ 
      สามารถในการแข่งขัน 
2.4 จ านวนการจดทะเบียนผูป้ระกอบการ SMEs รายใหม่ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) 5. สร้างสังคมผูป้ระกอบการ 
    (Entrepreneur Society) 

16,500,000 

3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล  6. สร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าสง่ค้าปลีก 22,040,000 

      (Enhance to International Standard) 7. ยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ 20,564,900 

 8. ยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสตกิส์ไทยสูส่ากล 10,831,200 

 9. พัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต ้AFAS 
10. พัฒนาศักยภาพวชิาชีพบัญชีไทยสู่สากล 

10,500,000 
6,868,000 

3.3  สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่อุปทานและ 
     เชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล (Cluster and Networking) 

โครงการที่ 6 – 10 
11. ขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce 

 
8,040,000 

3.4 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอ้ือต่อการ 
      ประกอบธุรกิจ 

12. ศึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบ  
      ธุรกิจของคนตา่งดา้วและธุรกิจบัญชีทา้ย 
      พระราชบญัญัติการประกอบธุรกิจของ 
      คนต่างดา้ว พ.ศ.2542 

3,860,000 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs 

นโยบายรัฐบาลที่ 6  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

      ประเด็นนโยบายที่ 6.17  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                                      ขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ 
เป้าประสงค์ :  4.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศขยายตัวเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 
4.3 ส่งเสริมการเชื่อมตลาดโลกผ่านการค้าออนไลน์  
      (E-Commerce & E-Commerce)  
 

4.3 จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพ สามารถ              
      น าสนิค้าไทยเข้าสู่ตลาดผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ 
4.7 พัฒนาวสิาหกิจชุมชน สหกรณ์ และผู้ประกอบการ SMEs  
      ให้มีศักยภาพและแข่งขันได้จากท้องถิ่นสู่อาเซียนและ 
      ตลาดโลก 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

3.3  สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่  
        อุปทานและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล  
        (Cluster and Networking) 

13. พัฒนาสนิค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) 
14. ค้าส่ง – ปลีกสูชุ่มชน 
15. เพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด 
      OTOP ไทยสู่สากล 

50,580,600 
18,270,000 
16,514,500 

 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับ 
      การปฏิบัติงาน  

17. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล 
      ในการปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง/ภูมิภาค) 

5,819,600 

4.2 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT 18. พัฒนาระบบให้บริการ Call Center ทดแทน 3,770,800 

4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น 
      องค์กรชั้นเลิศ  

20. การบริหารจัดการความรู้  
      (Knowledge Management) 

- 

 21. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
      (PMQA) 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ                   
                  ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

      ประเด็นนโยบายที่ 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ                         
                                      ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น  
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