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 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็น

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีนโยบายเชิงรุกและมุ่งมั่นที่จะแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การ

ปฏิบัติ โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรับปรุงนโยบาย วิธีการปฏิบัติ กฎหมาย และ

กฎระเบียบ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย ตามแนวทางประชารัฐ ผ่านการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ           

เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)   

ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนพัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้ารองรับ

เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล 

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

1. ด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจดทะเบียนและข้อมูลนิติบุคคล
เพื่อสนับสนุนเพื่อยกระดับการเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
พ.ศ. 2560-2564  คือ “เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเต็มรูปแบบภายใน ปี 2564  และมุ่งมั่นพัฒนา SME           
ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม”  โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย รองรับการบูรณาการให้บริการภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล  

                     ในปัจจุบัน  กรมยังได้พัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐใหม่ๆ เพื่อให้บริการประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน/ 
องค์กรต่างๆ อาทิ การให้บริการยื่นงบการเงินผ่านระบบ e-Filing และสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ภายใต้แนวคิดหลักคือ “ธุรกิจโปร่งใส ประเทศไทยมั่นคง ด้วยงบการเงินชุดเดียว” การพัฒนา 
“คลังข้อมูลธุรกิจ” ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของนิติบุคคล เพื่อการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ รวมถึงการให้บริการ
ข้อมูลหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) ด้วยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการน าร่อง
ผลักดันให้หน่วยงานรัฐพัฒนาการบริการธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้น  
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2. ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME และ MSME (เช่น OTOP และวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นต้น) ซึ่งถือเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยเปลี่ยนจากผู้ประกอบการ SME ดั้งเดิม (Tradition SME) ไปสู่
ผู้ประกอบการที่เน้นนวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น (Smart Enterprise/Tech Startup) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์
และธุรกิจบริการ ขยายโอกาสทางการตลาด รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ 
SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และการใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจให้มากขึ้น ตลอดจนเร่งส่งเสริมการค้าผ่านระบบ
ออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนการท าธุรกิจ e-Commerce รองรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ทั้งนี ้กรมยังคงส่งเสริมธุรกิจบริการเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพฐานบริการ
เดิมตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจ
บริการสุขภาพ (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ (ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน) ธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับท่องเที่ยว 
(ร้านอาหาร บริการที่พักที่มิใช่โรงแรม โฮมสเตย์) และธุรกิจบริการที่สามารถลดข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจและสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานระดับสากล  

3. ด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ จ านวน                       

10 ฉบับ  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตได้
อย่างยัง่ยืน โดยการก ากับดูแลธุรกิจไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความตระหนัก และมี
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและ
ส านักงานบัญชีอย่างครบวงจร ตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยการการพัฒนาสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 
(Young & Smart Accountants) ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต พร้อมทั้งได้จัดท าระบบ DBD e-Accounting for SMEs เข้ามา
ช่วยในการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SME ให้สามารถจัดท าบัญชี ผ่านทางออนไลน์ และสามารถน าส่ง            
งบการเงินได้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ให้มีการ
จัดท าข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี ท าให้ธุรกิ จมีงบการเงินที่มีความ
น่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้เศรษฐกิจของ
ประเทศมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป  

  การด าเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการท าธุรกิจ 
(Ease of Doing Business) ในระดับ Top Ten ของโลก รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SME ไทย
พร้อมเข้าสู่ตลาดสากล  
 
 

 
 



3 

 

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มุ่งสร้างความสมดุลการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยเตรียมความพร้อมด้านการบริหารก าลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามนโยบายส่งเสริมการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Employee Engagement) ด้วยการให้บุคลากรในทุกระดับ มีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการ
องค์กรและก ากับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจอย่างเต็มความสามารถ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
สร้างภาวะผู้น า สร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ตลอดจนมุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพด้านบริการ
ภาครัฐที่ทันสมัย ภายใต้ค่านิยม  “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” รวมถึงสร้างปรัชญาองค์กร “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.2562 เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ   
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาล 
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561              
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2560 – 2564 ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น  
จึงจ าเป็นจะต้อง ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน
สังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ             
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน                     
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต                 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ทั้งนี ้ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที ่2 ยทุธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และยทุธศาสตร ์ 
ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

ห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะ
กระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจากัดต่อการพัฒนา 
ที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อน
การพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ที่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้านแต่การแข่งขันใน 
โลกรุนแรงขึ้นมาก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติสังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ าสูง 
โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่อยหรอเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิง
เศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความ
โปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทายที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาคส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว               
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศต้องเร่งเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็น 
ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญขณะเดียวกันการพัฒนา
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่และเมืองมากขึ้นเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและรายได้จากพื้นที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันจากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู ่

ทั้งนี้ ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนการด าเนินงานใน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองได้ และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน (เป้าหมายที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และเป้าหมายที่ 8 ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น)  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย               
(เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ และเป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น)   

 
3. นโยบายรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา)  

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  เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุน
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 
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ประเด็นนโยบายที่ 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิต
และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคม
ดิจิทัล รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจน
การใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ                     
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

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 านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ                
ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐ                             
ที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมาย  
เอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 

4. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท าขึ้น โดยให้ความส าคัญกับ

ความสอดคล้องและการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (พ.ศ. 2558 – 2573) 
กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) นโยบายของรัฐบาล 
และแผนแม่บทอื่นๆ มาเป็นกรอบการด าเนินงานของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้น้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
มาเป็นแนวทางในการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณโดยค านึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความ             
มั่งคั่ง อยา่งยั่งยืน  

 

ทั้งนี้  ได้ก าหนดยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้ทั้งหมด 6 ยทุธศาสตร ์           
และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ  โดยกรมพัฒนาธุรกจิค้ามีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับยทุธศาสตร ์ ดังนี ้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง       
ยุทธศาสตร์ที่ 2     ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

                     แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SME  
                                    สู่สากล (บูรณาการ) 

 แผนงาน : การพัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้าและ 
                การลงทุน (ยุทธศาสตร์) 
 แผนงาน : การด าเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 

      ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พ้ืนฐาน) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3     ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการน้ าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                        อย่างยัง่ยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  แผนงาน : การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ (บูรณาการ)  

 

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ   

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาธุรกจิการค้า ได้รับจดัสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 462.7001  ล้านบาท  ประกอบด้วย 

 งบบุคลากร  202.5544 ล้านบาท (44%) 
 งบด าเนินงาน     94.5571 ล้านบาท (20%) 
 งบลงทุน    41.1336 ล้านบาท   (9%) 
 งบรายจ่ายอ่ืน  124.6550 ล้านบาท (27%) 
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สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป้าหมายกระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร 

งบประมาณ ปี 62 
แผนงาน 

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน 

เป้าหมายการให ้
บริการกระทรวง 

เป้าหมายการให ้
บริการหน่วยงาน 

รายการ/ผลผลิต/ 
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :        
การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

 แผนงานพื้นฐาน 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  

 ศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางการค้าไทย
เพิ่มข้ึน 

เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้ธุรกิจ
ไทย 

 ผลผลิตธุรกิจไทย               
มีมาตรฐานคุณภาพ 
เข้มแข็ง แข่งขันได้ 
กิจกรรม : ส่งเสริม 
พัฒนาธุรกิจ 
กิจกรรม : บริการจด
ทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 
กิจกรรม : สร้างธรรมา        
ภิบาลธุรกิจ 
กิจกรรม : พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

61.8412 

 แผนงานยุทธศาสตร ์
พัฒนาประสิทธิภาพ
และมูลค่าเพิ่มของ
ภาคการผลิต บริการ 
การค้าและการลงทุน 

 ศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางการค้าไทย
เพิ่มข้ึน 

เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้ธุรกิจ
ไทย 

 โครงการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

62.1099 

 แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาผู้ประกอบการ
และเศรษฐกจิชุมชน 
และพัฒนา SME สู่
สากล 
 

 มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น  ผู้ประกอบการ SME 
และผู้ประกอบการ
ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
เติบโตอย่างเข้มแข็งและ
ได้รับการยกระดับเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

 โครงการยกระดับ               
ผู้ประกอบการ SME                 
และผู้ประกอบการที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
(Smart Enterprise) 
กิจกรรม : สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันให้ธุรกิจ SME 
กิจกรรม : เพิ่มโอกาส
การค้าด้วย e-Commerce  
กิจกรรม : พัฒนา
ศักยภาพและสร้างโอกาส
ทางการตลาดธุรกิจแฟรน
ไชส์สู่สากล 
กิจกรรม : ส่งเสริม SME 
เข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 
 

115.6450 
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ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร 

งบประมาณ ปี 62 
แผนงาน 

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน 

เป้าหมายการให ้
บริการกระทรวง 

เป้าหมายการให ้
บริการหน่วยงาน 

รายการ/ผลผลิต/ 
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

    กิจกรรม : พัฒนาผู้ประกอบการ
ชุมชนด้านการบริหาร
จัดการและการตลาด 
กิจกรรม : พัฒนาผู้ประกอบการ
ให้มีธรรมาภิบาล 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : 
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 แผนงานบูรณาการ
พัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

 ศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางการค้าไทย
เพิ่มข้ึน 

 เพิ่มประสิทธิภาพการ
อ านวยความสะดวก           
ในการประกอบธุรกิจ 
 

 โครงการพัฒนาระบบ
อ านวยความสะดวก            
ทางธุรกิจ 
กิจกรรม : พัฒนาการ
อ านวยความสะดวก                 
ในการประกอบธุรกิจ 
 

16.1916 

รายการค่าด าเนินการ
ภาครัฐ 

 แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ 
  
 
 
 

 ศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางการค้าไทย
เพิ่มข้ึน 

เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันให้ธุรกิจ
ไทย 

รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ 

206.9124 

รวมงบประมาณ ปี 2562 ได้รับจัดสรรท้ังส้ิน 462.7001 
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5. ยทุธศาสตร์กระทรวงพาณชิย์ พ.ศ. 2561 – 2564  ซึ่งได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  
     โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร ์ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1   เพิ่มศกัยภาพผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์  1.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลย ี

                   ความคิดสร้างสรรค์ และปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมถึงมีธรรมาภิบาลธุรกิจ        

1.2 สร้าง Smart SMEs 

1.5 ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

1.6 ขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ให้ผู้ประกอบการทุกระดับ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2   สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
กลยุทธ์   2.2 สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย 

2.4 ส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการชุมชน และพัฒนาแหล่งการค้าชุมชน 

      เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

2.6 ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 

2.11 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน        

ยุทธศาสตรท์ี่ 3   ยกระดับการใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกทางการค้ารองรบัยุคดิจิทัล 
 กลยุทธ์  3.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบให้ทันสมัยและเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ  

  3.2 พัฒนาการให้บริการข้อมูลและอ านวยความสะดวกทางการค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
        ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล       

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการคา้ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 พฒันาการบรหิารจัดการองค์กรเชงิรุกและมีธรรมาภบิาล 
กลยุทธ์   5.1 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย  

                   และเกิดความคุ้มค่า 

                                           5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ  

                                                  และเป็นมืออาชีพ 

5.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6. วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เปา้ประสงค์ ยทุธศาสตร ์และแผนปฏิบัติราชการของกรมพฒันาธุรกิจการค้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  วิสัยทศัน์ (Vision)  (ปี 2560 – 2564) 
เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 และมุ่งมั่นพัฒนา SME ให้ขับเคลื่อน 
ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 

 พนัธกิจ (Misssions)  
1. บริการจดทะเบียน และขอ้มูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส  
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได ้

 เป้าประสงค์ (Goal) ดังนี ้ 
1. บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

    2. ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 

 ยุทธศาสตร์ของกรมพฒันาธุรกิจการค้า (Strategies) ปี 2560 – 2564  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พฒันาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม 

 1.1 พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านทะเบียนให้ทันสมยั  
 1.2 พัฒนาคลังข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อถือได้ 
 1.3 พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ 
 2.1 สร้างแรงจูงใจ ให้น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคธรุกิจ 
 2.2 พัฒนาศกัยภาพการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบการปฏิบัติตามกฎหมายของภาคธุรกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs 
           3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) 
           3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล (Enhance to International Standard) 
           3.3 สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่ายโซ่อุปทาน และเช่ือมโยงธุรกิจสู่สากล     
                 (Cluster and Networking) 

3.4  พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  พฒันาศกัยภาพองคก์รให้มีขดีสมรรถนะสงู 

 4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
                     4.2 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT 
                     4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นเลิศ  
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7. สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการส าคัญของกรมพฒันาธุรกจิการค้า ประจ าปีงบประมาณ        
    พ.ศ. 2562  ดังนี ้

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ระทรวงพาณชิย์ พ.ศ. 2561 - 2564 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการดว้ยนวัตกรรมและความคดิสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ : เกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายทีไ่ด้รบัการส่งเสริมพฒันาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
                ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยสีมัยใหมท่ีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยทุธ์หลกัทีเ่กี่ยวข้อง ตัวชี้วดัทีเ่กี่ยวข้อง 
1.1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับให้   
      ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลย ีความคิด 
      สร้างสรรค์ และปรับตัวสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมถึง 
      มีธรรมาภิบาลธุรกิจ 
1.2 สร้าง Smart SMEs 
1.5 ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
1.6 ขยายช่องทางการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                      
      (e-Commerce) ให้ผู้ประกอบการทุกระดับ 

1.1 ร้อยละของมูลค่าการค้าสินค้าและบริการของกลุ่มเป้าหมาย  
     ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
1.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลคา่การค้าผ่าน e-Commerce  
      (ร้อยละ) 
1.5 จ านวนผู้ประกอบการ/เกษตรกรรายใหม่ที่ได้รับการส่งเสรมิ 
      การด าเนนิธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ราย) 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยทุธศาสตรก์รมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2560 - 2564 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภบิาลของภาคธุรกิจ 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
2.1 สร้างแรงจูงใจ ให้น าหลักธรรมาภิบาลไปใช ้
      ในภาคธุรกิจ 

1. สร้างและยกระดับธุรกิจ SMEs  
    ให้มีธรรมาภิบาล   
 
  

8,400,000 
 
 2.2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อจัดระเบียบ 

     การปฏิบัติตามกฎหมายของภาคธุรกิจ 

 

 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนฯ 12 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแขง็ SMEs 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ(บาท) 

3.1 เพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารธุรกจิ (Business Efficiency) 2. เพิ่มศักยภาพ SME ไทย  
    ด้วยหลักประกนัทางธุรกิจ  

1,344,000 
 

3.2 ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล  
      (Enhance to International Standard) 

3. เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจให้บริการ 
     โลจสิติกส์ไทยให้แข่งขันได้ในสากล 
4. พฒันาศกัยภาพธุรกิจบรกิาร 
    ทีม่ีมูลค่าสูง 
5. พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทาง 
   การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สูส่ากล  
6. เพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce  

5,322,800 
 

25,010,000 
 

17,941,800 
 

8,399,900 
3.3  สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่าย                     
       โซ่อุปทานและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล  
       (Cluster and Networking) 

โครงการที่ 3 - 6 
7. พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็ง 
    และยั่งยืน 

 
14,172,800 

3.4 พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอือ้ต่อการ 
      ประกอบธุรกิจ 

8. ศึกษาธุรกิจบญัชีท้าย พ.ร.บ. การ 
    ประกอบ ธุรกิจของคนต่างด้าว  
   พ.ศ.2542  

2,902,000 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ระทรวงพาณชิย์ พ.ศ. 2561 - 2564 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

เป้าประสงค์ :  2.1 เพิ่มศักยภาพชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากให้มคีวามเข้มแข็ง  
                  2.2 ผู้ประกอบ/เกษตรกรมีช่องทางจ าหน่ายสินค้า/บรกิารและมีรายได้เพิ่มขึน้ 

กลยทุธ์หลกัทีเ่กี่ยวข้อง ตัวชี้วดัทีเ่กี่ยวข้อง 
2.2 สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย 
2.4 ส่งเสรมิการตลาดสินค้าและบริการชุมชน และพัฒนา 
      แหล่งการค้าชุมชนเช่ือมโยงการท่องเที่ยว 
2.6 ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
2.11 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ 
        ตลอดหว่งโซ่อุปทาน 

2.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้า/บริการชุมชน (ร้อยละ) 
2.2 จ านวนผูป้ระกอบการชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา (ราย) 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยทุธศาสตรก์รมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2560 - 2564 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 : สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs 
กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

3.3  สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือข่าย  
       โซ่อุปทานและเชื่อมโยงธุรกิจสู่สากล  
       (Cluster and Networking) 

12. เพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาด 
      ผลิตภัณฑ์ OTOP Select 
13. พัฒนาสินค้าชุมชน Offine 2 Online (B2C) 
 

20,053,700 
 

15,000,000 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ระทรวงพาณชิย์ พ.ศ. 2561 - 2564 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5  : พฒันาการบรหิารจัดการองค์กรเชงิรุกและมีธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์  :  5.1 องค์กรมีประสิทธภิาพและโปร่งใส 

กลยทุธ์หลกัทีเ่กี่ยวข้อง ตัวชี้วดัทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1 พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสทิธิภาพ  
      ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และเกิดความ 
      คุ้มค่า 
5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
      ให้มีความพร้อม มีประสทิธิภาพ และเป็น 
      มืออาชีพ 
5.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
      ประพฤตมิิชอบ 

5.1 คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน 
      ภาครฐั (รอ้ยละ) 
5.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ร้อยละ) 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยทุธศาสตรก์รมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2560 - 2564 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 : พฒันาศักยภาพองค์กรให้มีขดีสมรรถนะสูง 
กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับ 
      การปฏิบัติงาน  

14. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
      ในการปฏิบัติงาน  

3,375,300 

4.2 พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT 15. พัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
      ด้วยดิจิทัล 
16. แปลงข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นรูปแบบ 
      อิเล็กทรอนิกส์ 
17. พัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์  
18. พัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย 
      ระบบเครือข่าย 
19. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล            
      ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ 

13,749,500 
 

5,000,000 
 

4,875,100 
3,700,000 

 
1,359,400 

4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น 
      องค์กรชัน้เลิศ  

16. การบริหารจัดการความรู้  
      (Knowledge Management) 

- 
 

 17. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
      (PMQA) 

- 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ระทรวงพาณชิย์ พ.ศ. 2561 – 2564 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับการใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกทางการค้ารองรบัยุคดิจิทัล 
เป้าประสงค์ : ศักยภาพดา้นการแข่งขนัทางการค้าไทยเพิ่มขึ้น 

กลยทุธ์หลกัที ่ ตัวชี้วดั 

3.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบให้ทันสมัย 
       และเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ 
3.2 พัฒนาการให้บริการข้อมูลและอ านวยความสะดวก 
      ทางการค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับ 
      มาตรฐานสากล 

3.1 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจด้านการเริ่มต้น 
     ธุรกิจดีขึ้น 
3.2 จ านวนระบบฐานข้อมูล/การให้บริการอ านวยความสะดวก 
     ทางการคา้ที่ได้รับการพัฒนา (ระบบ) 
3.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (รอ้ยละ) 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยทุธศาสตรก์รมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2560 – 2564 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พฒันาการบรกิารสู่ความเป็นเลศิด้วยนวัตกรรม 

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 

1.1 พัฒนารูปแบบการให้บรกิารด้านทะเบียน 
      ให้ทันสมัย 

1. พัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทจ ากัด                
    คนเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์  
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบจดทะเบียน 
    สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 

11,510,800 
 

4.680,800 

1.2 พัฒนาคลงัข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อถือได้ - - 
1.3 พัฒนานวัตกรรมการใหบ้ริการข้อมูลทาง 
      อิเล็กทรอนิกส์ 

- - 

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

 

 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี ยุทธศาสตรท์ี่  6 ด้านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

แผนฯ 12 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกันการทุจรติ ประพฤติมิชอบ  
                   และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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ภาคผนวก 
แผนการด าเนินงานโครงการส าคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

เป้าหมายแผนฯ 12

2.8 การด าเนินภารกิจพืน้ฐานเพือ่สนับสนุนยทุธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์

-

ตัวชี้วดั
-

ผลสัมฤทธิ์

แผนบูรณาการ/พ้ืนฐาน/
ยุทธศาสตร์

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ -

-

เป้าหมายกระทรวง

ตัวชี้วดั
เป้าหมายกระทรวง

เป้าหมายกรม

ตัวชี้วดัเป้าหมายกรม

  - จ านวนผู้ประกอบธุรกจิได้รับการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกจิ
    ไม่น้อยกว่า 12,600 ราย (ป ี61 = 12,800 ราย)  
 - ข้อมูลเชิงลึกของธุรกจิตามบญัชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธุรกจิ
    ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 เกี่ยวกบัศักยภาพและขีดความสามารถ
    ในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย  1 เร่ือง
 - จ านวนรายงานผลการใหค้ าปรึกษาแนะน า และผลการตรวจสอบประเมิน
   ความเส่ียงด้านความมั่นคงปลอดภยัของระบบ ICT 1 เร่ือง

โครงการเทียบเท่า
ผลผลิต ปี 62

ผลผลิต : ธรุกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง 
แข่งขันได้  (ได้รบั 61.8412 ล้านบาท)

แนวทางแผนบูรณาการ -

โครงการยอ่ย ปึ  62 แผนงานยุทธศาสตร์  (โครงการส าคัญ) แผนงานพ้ืนฐาน  (โครงการส าคัญ)  - เพิม่ขีดความสามารถธรุกิจให้บริการโลจสิติกส์ไทย ให้แข่งขันได้  - เพิม่มูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select
 - ศึกษาธรุกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจ    ในสากล (5.3228 ลบ.)    (20.0537 ลบ.)
   ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  (2.9020 ลบ.)

    แฟรนไชส์  (1.3594 ลบ.)  - จดัจา้งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ  - พัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยัง่ยนื (14.1728 ลบ.)
   การส่ือสาร (1.1080 ลบ.)

 - พัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย ์(4.8751 ลบ.)

 - พฒันาระบบสร้างธรรมาภบิาลธรุกิจด้วยดิจิทัล (13.7495 ลบ.)  - งบบุคลากร        202.3544      ล้านบาท   (44 %)

 - พัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธรุกิจแฟรนไชส์  - เพิม่ศักยภาพ SME ไทย ด้วยหลักประกันทางธรุกิจ (1.3440 ลบ.)  - งบด าเนินงาน     94.5571      ล้านบาท   (20 %)
  สู่สากล (17.9418 ลบ.)  - สร้างและยกระดับธรุกิจ SMEs ให้มีธรรมาภิบาล (8.4000 ลบ.)  - งบลงทุน                                  41.1336      ล้านบาท   ( 9 %)

 - งบรายจา่ยอืน่                124.6550      ล้านบาท   (27 %)
 - งบบุคลากร (เงินเดือนและค่าจา้งประจ า,พนง.ราชการ)                                         (202.3544 ลบ.)

* ตัวอักษรสีเขียว คือ โครงการที่มีการเปล่ียนแปลงงบประมาณ - งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ค่ารถประจ าต าแหน่ง สมทบประกันสังคม)             (4.5580 ลบ.) 9 กันยายน 2561

 ผังความเชือ่มโยงเป้าหมายการให้บรกิารและโครงการส าคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ไดร้บัจัดสรร ปี 62 = 462.7001 ล้านบาท)
ยทุธศาสตร์ที ่2 การสร้างความสามารถในการแขง่ขนั ยทุธศาสตร์ที ่6 ดา้นการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนฯ 12
ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตรท์ี ่6 การบรหิารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจรติ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย3.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 3.2 การสรา้งความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น SME มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิม่มากขึ้น
ลดสัดส่วนค่าใช้จา่ยด้านบุคลากร และเพิม่ประสิทธภิาพการบริหารจดัการของภาครัฐ 

และประสิทธภิาพการประกอบธรุกิจของประเทศ

ตัวชี้วดั
เป้าหมายแผนฯ 12

 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจชองประเทศโดย IMD เล่ือนขึ้นไป  สัดส่วน SME GDP ต่อ GDP รวมภายในประเทศเพิม่ขึ้น  อันดับความยากง่ายในการประกอบธรุกิจ จดัท าโดยธนาคารโลก
   อยูใ่นกลุ่ม 1 ใน 25 ชองประเทศแรกที่ได้รับการจดัอันดับทั้งหมด    ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 45 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12    อยูใ่นอันดับ 2 ของอาเซียน เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรจ์ัดสรร 
ปี 62

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตรท์ี ่6 การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครฐั

2.1.2 การพัฒนาประสิทธภิาพและมูลค่าเพิม่ของ
ภาคการผลิต บริการ การค้าและการลงทุน 2.3.2 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs สู่สากล 6.6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

ประเทศไทยมีการด าเนินกลยุทธ์การค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ช่วย
สนับสนุนใหภ้าคการผลิตและบริการที่มีนวัตกรรมและมีศักยภาพทางเทคโนโลยี

สูง อนัจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของประเทศ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มได้รับการยกระดับเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน

พัฒนาระบบการให้บริการงานภาครัฐเพือ่อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
ในภาคธรุกิจและภาคเอกชน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคบริการเพิม่ขึ้น
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 5.6 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการพฒันา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกวา่ 120,000 ล้านบาท (ป ี61 = 90,000 ลบ.)

 อันดับความยาก - ง่ายในการประกอบ ธรุกิจ (EoDB) ไม่ต่ากวา่ อันดับที่ 35 
หรือคะแนน DTF ไม่น้อยกวา่ 75 ในรายงาน EoDB 2019 ตามการจดัล าดับของธนาคารโลก

เศรษฐกิจการค้าของประเทศ ขยายตวัอย่างตอ่เน่ือง มคีวามเขม้แขง็ และส่งผลดตีอ่ประชาชน 
ทัง้จากมลูค่าการส่งออก การค้าชายแดน และมลูค่าการค้าของผู้ประกอบการทีเ่พ่ิมขึน้

SME และ ผู้ประกอบการชมุชนมคีวามรู้และทกัษะในการประกอบธุรกิจ 
สามารถสรา้งสรรค์สินตา้และบรกิารทีม่คุีณภาพ ไดม้าตรฐาน และแขง่ขนัไดท้ัง้ในประเทศและตลาดสากล

ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครฐั 
ได้รบัการอ านวยความสะดวกในการให้บรกิารจากภาครฐั

แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาประสิทธภิาพและมูลค่าเพ่ิม
ของภาคการผลิต บรกิาร การค้าและการลงทุน

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SME สู่สากล แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชนของหน่วยงานงานภาครฐั

ประเทศไทยมีการดาเนินกลยุทธก์ารค้าและการลงทุนที่มี ประสิทธภิาพ ช่วยสนับสนุนให้
ภาคการผลิตและบริการ ที่มีนวตักรรมและมีศักยภาพทางเทคโนโลยีสูง SME และผู้ประกอบการชุมชนได้รับการยกระดับเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

ตัวชี้วดัเป้าหมายแผนบูรฯ
- SME และผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนา สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกวา่ 120,000 ล้านบาท อันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธรุกิจ (EoDB)  ไม่ต่ ากวา่อันดับที่ 3 ของอาเซียน 

(อันดับที่ 30 ของโลก) หรือคะแนน DTF ไม่น้อยกวา่ 77  ในรายงาน EoDB 2019

2. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพ่ิมขึน้ 3. มูลค่าการค้าเพ่ิมขึน้ 2. ศักยภาพด้านการแข่งขันทางการค้าไทยเพ่ิมขึน้
 - อนัดับความง่ายในการประกอบ ธุรกจิในด้านการเร่ิมต้นธุรกจิ ดีขึ้น (พค.)
 - สินค้าและบริการเป้าหมายมี ราคาสอดคล้องกบัต้นทุน (คน.)                 - จ านวนคาขอการรับจดทะเบียน ทป. เพิม่ขึ้น (ทป.)
 - บทวิเคราะห/์งานวิชาการ สารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกจิ การค้าที่เผยแพร่ ....(เร่ือง) (สนค. สวอ.)

 - มูลค่าการค้าของ SME ที่ได้รับการพัฒนา (พค. = 1,366 ล้านบาท)
 - มูลค่าการค้าชุมชน  (พค. = 808 ล้านบาท)

 - อันดับความง่ายในการประกอบธรุกิจในด้านการเร่ิมต้นธรุกิจดีขึ้น (พค.)

เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธรุกิจไทย
ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนกลุ่มเป้าหมายเติบโตอย่างเข้มแข็ง 

และได้รบัการยกระดับเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพ่ิมประสิทธภิาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจ

 - จ านวนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารที่ได้รับ
   การพัฒนา 4 ระบบ

 - จ านวนผู้ประกอบธรุกิจ SME ได้รับการพฒันาศักยภาพด้านบริหารจัดการธรุกิจเพิม่ขึ้นไม่น้อยกวา่ 18,070 ราย  (ป ี61 = 20,000 ราย) 
 - จ านวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพฒันาสร้างมูลค่าเพิม่และมีช่องทางการตลาดเพิม่ขึ้นไม่น้อยกวา่ 1,300 ราย (ป ี61 = 6,800 ราย) 
 - ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกวา่ 1,366 ล้านบาท (ป ี61 = 1,445 ล้านบาท) 
 - ผู้ประกอบการชุมชนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกวา่ 808 ล้านบาท (ป ี61 = 1,405 ล้านบาท)

 - มีระบบให้บริการที่เอื้อต่อการด าเนินธรุกิจที่สะดวกรวดเร็ว 2 ระบบ  
 - อันดับความง่ายในการประกอบธรุกิจด้านการเร่ิมต้นธรุกิจดีขึ้นไม่น้อยกวา่ 2 อันดับ

 - แปลงข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (5 ลบ.)  - พัฒนาและปรับปรุงระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธรุกิจ (4.6808 ลบ.)

โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (ได้รบั 62.1099 ล้านบาท)

โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการชุมชนสู่ผู้ประกอบการทีข่ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Smart Enterprise)  (ได้รบั 115.6450 ล้านบาท) : งบรายจ่ายอ่ืน

โครงการพัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางธรุกิจ 
(ได้รบั 16.1916 ล้านบาท) : งบลงทุน

- ส่งเสริมให้ SME กลุ่มทั่วไป (Regular) ให้มีศักยภาพมากขึ้นและ
ช่วยเหลือใหS้ME ที่ประสบปัญหาทางธรุกิจ (Turn Around)

พฒันาผู้ประกอบการชุมชน (Community-based)
 ใหม้ีความสามารถในการประกอบธรุกิจแบบมืออาชีพ

พัฒนาการบริการให้เข้าสู่ระบบดิจทิัลในการประกอบธรุกิจ 
(Digital service for Doing Business)

 - พัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทจ ากัดคนเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์ (11.5108 ลบ.)

 - พัฒนาปรับปรุงเวบ็ไซต์เผยแพร่ข้อมูลผู้ประกอบธรุกิจ  - พัฒนาศักยภาพธรุกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (25.0100 ลบ.)  - พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (15.0000 ลบ.)

ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครฐั  (ได้รบั 206.9124 ล้านบาท)

ส่งเสริม SME ที่มีศักยภาพ (Strong) ให้มีความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น

พัฒนาปัจจยัแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธรุกิจ

และการส่งเสริม SME (Ecosystem)

แผนงานบุคลากรภาครฐั

 - พฒันาระบบบริหารจัดการความปลอดภยัระบบเครือข่าย (3.7 ลบ)  - เพิม่โอกาสการค้าด้วย e-Commerce (8.3999 ลบ.)
ได้รบัจัดสรร + แปรญตัติ ปี 62 รวม 462.7001 ล้านบาท

19,370 ราย 

2,174 ล้านบาท 
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