
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
Department of Business Development 

แผนปฏิบัติราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 



แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แผนงาน/โครงการ ปี 2557 งบประมาณ (บาท)

1. พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย 3,000,000

    

2. ส่งเสริมธุรกิจให้มีความรู้และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย - -

3. กํากับดูแลและผลักดันให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล - -

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เพิ่มศักยภาพการกํากับดูแล

และบังคับใช้กฎหมาย 

เพื่อสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

กลยุทธ์

    

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ปรับโครงสร้างการค้าและส่งเสริม

การดําเนินธุรกิจไทย

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2550

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555 – 2559)

ยุทธศาสตร์ประเทศ 

(Country Strategy)

นโยบายรัฐบาล

และนโยบายสําคัญ

ยุทธศาสตร์

กระทรวงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. กํากับดูแลและผลักดันให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล - -

1. พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 1.1 สร้างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC 17,025,000

       (CS : ยุทธฯ 1 ประเด็น 6 นโยบาย 6.4)

1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความพร้อมสู่สากล 9,000,000

1.3 พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล 10,700,000

1.4 สร้างความเข้มแข็งธุรกิจในระบบแฟรนไชส์สู่สากล 12,827,500

1.5 สร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 15,100,000

1.5 พัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่สากล 12,000,000

      (CS : ยุทธฯ 1 ประเด็น 6 นโยบาย 6.1)

2. บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาธุรกิจ - -ยุทธศาสตร์ที่ 4 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้ผู้ประกอบการรายย่อย

เพื่อสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ

    

หมวดที่ 5 

แนวนโยบาย

    

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

สู่การเติบโต

เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง 

(Growth & Competitiveness)

ประเด็น 2  

ด้านอุตสาหกรรม  

นโยบาย 2.3 

การเพิ่มขีดความสามารถ

ให้ SME และ OTOP 

สู่สากล

ประเด็น 6 

การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค 

นโยบาย 6.1 

ข้อ 1.
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปีแรก 

1.6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์
และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานา

ประเทศ

ข้อ ๓. 
นโยบายเศรษฐกิจ  

๓.๓ นโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจ  

ในต่างประเทศ โดยเชื่อมโยง

และใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน

และภูมิภาค

กลยุทธ์ 1.2

 การส่งเสริมการค้าการลงทุน และขยาย

ธุรกิจในอาเซียน

และภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างเสริมโอกาสและความสามารถ

ในการแข่งขันผู้ประกอบการ

ขนาดกลางขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชน

CS :  ยุทธฯ 1 ประเด็น 2  
นโยบาย 2.3

3. สร้างและผลักดันธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โครงการที่ 1.3 - 1.6

    

4. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในประเทศ โครงการที่ 1.1 - 1.6

    และต่างประเทศ

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้ทันสมัยเป็นสากล - -

ให้ผู้ประกอบการรายย่อย

และยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพ

แนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐ  

ส่วนที่ 3  

แนวนโยบาย

ด้านการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  

มาตรา 78 (5)  

มาตรา 84 (6) 

มาตรา 84 (13)

สู่การเติบโต

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 
เศรษฐกิจขยายตัวอย่าง

มีคุณภาพและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

สู่การพัฒนา

ที่มีคุณภาพและยั่งยืน

นโยบาย 6.1 

การเสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของสินค้า บริการ 

และการลงทุนเพื่อเชื่อมโอกาส

จากอาเซียน

นโยบาย 6.4  

การเสริมสร้างสัมพันธ์และ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน

เศรษฐกิจ  

๓.๓.๔ การตลาด การค้า 
และการลงทุน

ข้อ 8.
นโยบายการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

๘.๑ ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการแผ่นดิน

8.1.2 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพของระบบการ

บริหารงานแบบ

และวิสาหกิจชุมชน

กลยุทธ์ 2.1 

การยกระดับมาตรฐาน

และเพิ่มผลิตภาพของ SMEs 

และวิสาหกิจชุมชน

กลยุทธ์ 2.4 

การเสริมสร้างการรวมกลุ่มเครือข่ายทาง

ธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้ทันสมัยเป็นสากล - -
2. เชื่อมโยงการจดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงานในและต่างประเทศ - -

3. นําเทคโนโลยีมาใช้ในการจดทะเบียนธุรกิจ

4. ลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวก ในการจดทะเบียนธุรกิจ

1. นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการข้อมูลธุรกิจ

2. ลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกในการบริการข้อมูลธุรกิจ

3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามสายงาน

2. พัฒนาทักษะในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

3. สร้างและถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้สู่บุคลากรทุกระดับ การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) -

4. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) -

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาองค์กรแห่ง

การเรียนรู้

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 3,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างคลังข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์เพิ่มความ

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

พัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ปี 2557 - 2559)

29,610,000

พัฒนาระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Filing)  (ปี 2556 - 2559)

7,029,800

บูรณาการ

นโยบายสําคัญ 

ข้อ 7.  
การเพิ่มผลผลิต SME  

ข้อ 9. 
โลจิสติกส์ (Logistic)

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสร้างความสมดุลและปรับ

ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

(Internal Process)

ประเด็น 24 

การปรับโครงสร้าง

ระบบราชการ 

 นโยบาย 24.3 

การเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการประชาชน

ด้วยระบบ E-service

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมและพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า 

(Infra Shift)

กลยุทธ์  5.2 

การอํานวยความสะดวก

ทางการค้า และระงับข้อพิพาท

ทางการค้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนาระบบบริการจด

ทะเบียนธุรกิจให้ทันสมัย

CS :  ยุทธฯ 4 ประเด็น 24 
นโยบาย  24.3

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ตุลาคม 2556  
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บทนํา  

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรง ต้ังแต่การบริการจัดต้ังธุรกิจ 
การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรก ิจเข้มแข็งสามารถแข่งข ันได้ และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ                   
เพื่อจัดระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจเอง ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นส่วนรวม จนถึงการจดทะเบียนให้ธุรกิจส้ินสภาพ 
สะท้อนการเป็นองค์กร “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” โดยมีการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ “มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และ
มาตรฐานธุรกิจไทย” ภายใต้บทบาทภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความสําคัญกับการปฏิรูปการให้บริการภาครัฐมาอย่างต่อเน่ือง โดยนําเทคโนโลยีมา
ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ การให้บริการข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน การเช่ือมโยงข้อมูลนิติบุคคลระหว่าง
หน่วยงาน การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่มช่องทางบริการเชิงรุก เพื่ออํานวยความสะดวก 
ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการ และยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ  

  นอกจากน้ี ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม ทั้งการพัฒนาในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่                  
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ การทํางานเป็นทีม รวมถึงการพัฒนา
บุคลิกภาพ ตลอดจนมุ่งเน้นการเป็นมืออาชีพด้านบริการภาครัฐที่ทันสมัย ภายใต้ค่านิยม “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 
รวมถึงสร้างปรัชญาองค์กร “Smart DBD”  

   Service Mind    จิตมุ่งบริการ 
   modern   ก้าวลํ้า นําสมัย 
   active    ปราดเปรียว ว่องไว 
   reliable   เช่ือถือ ไว้วางใจ 
   transparent   โปร่งใส ตรวจสอบได ้

2. ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพ และการส่งเสริมธุรกิจให้มีมาตรฐาน
คุณภาพ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาด และเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ธุรกิจไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้กลยุทธ์ “บันได 3 ข้ัน” ได้แก ่

• ขั้นที่ 1 สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ 

• ขั้นที่ 2  ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล 

• ขั้นที่ 3 สร้างโอกาสทางการตลาดและเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล 

แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
ประจําปีงบประมาน พ.ศ. 2557 
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  ทั้งน้ี ได้กําหนดธุรกิจเป้าหมาย ประกอบด้วย ธุรกิจ SMEs สาขาธุรกิจที่มีการเช่ือมโยงและอยู่ภายใต้กรอบ    
ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ได้แก่ บริการที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ บริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว บริการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และสาขาบริการอ่ืนๆ 
ได้แก่ ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก และธุรกิจแฟรนไชส์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังให้ความสําคัญกับสมาคมการค้าและการรวมกลุ่มธุรกิจ โดยเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร
สถาบันการค้า ผลักดันให้สมาคมการค้ามียุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม บ่มเพาะให้สมาคมการค้าจัดทํามาตรฐานธุรกิจ (Business Standard) รวมถึงส่งเสริมการสร้างกลุ่มเครือข่าย 
Cluster สมาคมการค้าในประเทศและเช่ือมโยงกับสมาคมการค้าต่างประเทศ เพื่อขยายการค้าและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การแข่งขันใน AEC   

นอกจากน้ี ได้มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาธุรกิจ e - Commerce สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการไทย นําระบบ e – Commerce ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนการดําเนินงาน และเพิ่มช่องทาง
การตลาด โดยสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจ e – Commerce และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ประกอบธุรกิจ          
e – Commerce ไทย  ที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจ e – Commerce สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ (DBD Verified) ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตร             
เพื่อขับเคล่ือนธุรกิจ e – Commerce ไทย  

3. ด้านสร้างธรรมาภบิาลธุรกิจ 

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ จํานวน      
9 ฉบับ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการตรวจสอบและกํากับดูแลนิติบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้กระทําผิด ผลักดันให้ธุรกิจนําหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมให้            
ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความตระหนัก และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ รวมถึงยกระดับ
คุณภาพการให้บริการของสํานักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ให้มีการจัดทําข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี ทําให้ธุรกิจมีงบการเงินที่มีความน่าเช่ือถือ สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุน        
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหเ้ศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป 

 
  การดําเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทําธุรกิจ 
(Ease of Doing Business) ในระดับ Top Ten ของโลก รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
เพื่อยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล ที่สร้างอนาคตให้กับระบบเศรษฐกิจและภาคสังคมอย่างแท้จริง 
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แผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  เช่ือมโยงและสอดคล้องกับ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) นโยบายรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนและนโยบายสําคัญ ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 – 2559                 
และแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2555 – 2558 ดังน้ี 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
1.1 หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

1.1.1 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

มาตรา 78 (5) จัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทําและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.1.2 ส่วนที่ 7 แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
มาตรา 84 (6) ดําเนินการให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ส่งเสริม และขยายโอกาสในการ

ประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินและ          
ภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า บริการ และการประกอบอาชีพ 

มาตรา 84 (13) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถ่ินให้มีความเข้มแข็ง 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  

การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้มีการกําหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผน โดยคํานึงถึงการเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ     
ทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็วและซับซ้อนมากย่ิงข้ึนเป็นท้ังโอกาสและความเส่ียงต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะข้อผูกพันท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันใน
ประเทศให้เข้มแข็งข้ึนมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว   
รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ย่ังยืน   
ของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้งน้ี ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนการดําเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน แนวทางการพัฒนา
ที่ 1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ    สู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง
และแข่งขันได ้

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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3. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ในปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการนํายุทธศาสตร์ประเทศมาเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการ
ดําเนินงาน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  
(Growth & Competitiveness)   

� ประเด็นที ่2  ด้านอุตสาหกรรม   
  นโยบาย 2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 

� ประเด็นที ่6 การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค 
  นโยบาย 6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 

� ประเด็นที ่24 การปรับโครงสร้างระบบราชการ   
  นโยบาย 24.3  การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e-Service 

4. นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)  

จากคําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา       

เม่ือวันที ่23 สิงหาคม 2554 ไดแ้บ่งการดําเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก และระยะการ

บริหารราชการ ๔ ปีของรัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีส่วนเก่ียวข้องและผลักดันการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ดังน้ี 

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก  
ประเด็นนโยบายที่ 1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน 
ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง
ภายในและภายนอกภูมิภาค 

นโยบายที่ 3  นโยบายเศรษฐกิจ  
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  
หัวข้อย่อย ๓.๓.๔ การตลาด การค้า และการลงทุน (6) พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการ      

หารายได้ การผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ที่ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะขยายโอกาสในการส่งออก ลดต้นทุน
จากการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตท้องถิ่นไปสู่ตลาดในทุกระดับ  โดยให้ความสําคัญในการเช่ือมโยงให้
ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและบริการ
ระหว่างประเทศและศูนย์กลางการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลในโลก 
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นโยบายที่ 8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
ประเด็นนโยบายที ่๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน   
หัวข้อย่อย ๘.๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง ยกระดับ

สมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความ
ยืดหยุ่นคล่องตัวสูง และปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจร                 
ที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายข้ึน และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบมุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 รัฐบาลประกาศนโยบายสําคัญ 9 ข้อ เพื่อนํามาเป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับประเด็นนโยบายสําคัญ           
ข้อ 7. การเพิ่มผลผลิต SME และ ข้อ 9. โลจิสติกส์ (Logistic) 

5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

รัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อเป็นเครื่องมือ
ในการบริ หารราชการแ ผ่น ดินในปี งบประมาณ พ .ศ .2557 ใ ห้สอดค ล้องกั บแนวนโยบายพื้ นฐานแห่ งรั ฐ            
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยกําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณที่ให้
ความสําคัญกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558  

ทั้งน้ี  ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ได้กําหนดไว้ 8 ยุทธศาสตร์และ 
1 รายการ ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดการพัฒนาประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       
ยุทธศาสตร์ที่ 2     ความมั่นคงแห่งรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยนื 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่7 การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
รายการที่ 9  ค่าดําเนินการภาครัฐ 

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรร 
งบประมาณ 

ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน 

เป้าหมายการให ้
บริการกระทรวง 

เป้าหมายการให ้
บริการหน่วยงาน 

กลยุทธ์ 
หน่วยงาน 

ผลผลิต/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
เร่งรัดการพฒันา
ประเทศ และเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

� เศรษฐกิจการคา้     
การลงทุนของไทย 
ได้ประโยชน์จาก
อาเซียนเพิ่มขึ้น 

� ธุรกิจไทยมีความ
พร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

� พฒันาศักยภาพ    
ผู้ประกอบธุรกิจ   
และส่งเสริมการ
รวมกลุ่มธุรกิจสร้าง
โอกาสทางการค้า    
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

โครงการเตรยีมความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
กิจกรรม : ค่าใช้จ่าย
ในการสร้างนักการ
ตลาดและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มธุรกิจ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจ 

17,025,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
การสร้างความ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 

� มูลค่าการส่งออก
สินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
� ผู้ประกอบการ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและอํานวย
ความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจเพิ่ม
มากขึ้น 

� เพ่ิมความสามารถ
ทางการแขง่ขันให้
ธุรกิจไทย 
 

� เพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการจด
ทะเบียน และข้อมูล
ธุรกิจให้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัด 
� เพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจไทย 
� สร้างธรรมาภิบาล
ธุรกิจ ให้ธุรกิจมีความ
น่าเช่ือถือ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ธุรกิจไทยมีมาตรฐาน  
คุณภาพ เขม้แข็ง 
แข่งขันได้ 
กิจกรรมที่ 1 : 
ส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 2 : 
สร้างธรรมาภิบาล
ธุรกิจ 
กิจกรรมที่ 3 : 
บริการจดทะเบียน
และข้อมูลธุรกิจ 

546,826,400 
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6. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2556 – 2559  ซึ่งได้กําหนดไว้ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ปรับโครงสร้างการค้าและส่งเสริมการดําเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศโดย เช่ือมโยงและ 

ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างเสริมโอกาส และความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม 

และวิสาหกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการค้าให้เกิดการแข่งขัน และเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 รักษาและขยายตลาดเดิม เจาะตลาดใหม่และพัฒนาช่องทางการค้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง และส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ด ี

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย ์พ.ศ. 2556 – 
2559 ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    ปรับโครงสร้างการค้าและส่งเสริมการดําเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศโดยเช่ือมโยง และ        
ใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและภูมิภาค 
กลยุทธ์  1.2 การส่งเสริมการค้าการลงทุน และขยายธุรกิจในอาเซียนและภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างเสริมโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม 
                  และวิสาหกิจชุมชน 

กลยุทธ์  2.1 การยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มผลิตภาพของ SMEs และวิสาหกิจชุมชน 
2.4 การเสริมสร้างการรวมกลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า (Infra Shift) 
 กลยุทธ์  5.2 การอํานวยความสะดวกทางการค้า และระงับข้อพิพาททางการค้า 
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7. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตริาชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

����  วิสัยทัศน์ (Vision) 
มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานธุรกิจไทย 

���� พันธกิจ (Misssions) ประกอบด้วยงาน 3 ด้าน ดังน้ี 
ด้านที่ 1 บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส  
ด้านที่ 2   สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ด้านที่ 3   พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได ้

���� ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Strategies) ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจให้ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างคลังข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์ และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มศักยภาพการกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการรายย่อยและยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

���� แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2555 – 2558  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีแผนงาน/โครงการ   
       มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังน้ี 

 

 

 
 

ความเช่ือมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการจดทะเบียนธุรกิจให้ทันสมัย 

เป้าประสงค์ 

 

���� ยกระดับเป็นประเทศที่ง่ายต่อการทําธุรกิจในระดับ Top Ten ของโลก 
����  ธุรกิจไทยมีมาตรฐานคุณภาพ เข้มแข็ง แข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  

� ประเด็น 24   การปรับโครงสร้างระบบราชการ   

  นโยบาย 24.3   การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e-Service 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 

 

 

 

 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า (Infra Shift) 

เป้าประสงค์ : ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าได้รับการพัฒนาและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจมากข้ึน 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวช้ีวัด 
5.2 การอํานวยความสะดวกทางการค้าและระงับข้อพิพาท 
      ทางการค้า 

 5.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการจดทะเบียน 
    ให้ทันสมัยเป็นสากล 

- - 

2. เช่ือมโยงการจดทะเบียนธุรกิจกับหน่วยงาน 
    ในประเทศและต่างประเทศ 

- - 

3. นําเทคโนโลยีมาใช้ในการจดทะเบียนธุรกิจ พัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  
(วงเงินรวม 197.4 ล้านบาท ดําเนินการ 

ปี 2557 – 2559) 

29,610,000 
4. ลดข้ันตอนและอํานวยความสะดวกในการ 
    จดทะเบียนธุรกิจ 

 

 

 

นโยบายรัฐบาลที่ 8  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
� ประเด็นนโยบายที่ 8.1   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นย่อยที ่8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง 

ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบ 
โครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงและปรับปรุง 
ระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจร 
ที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายขึ้น และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ 
ศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบมุ่งเน้นการจัดการความรู้ 
และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้าง 
นวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
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ความเช่ือมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

 

 

 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 

 

 

 

 

 
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า  

เป้าประสงค์ : ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าได้รับการพัฒนาและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจมากขึ้น 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 
5.2 การอํานวยความสะดวกทางการค้าและระงับข้อพิพาท 
      ทางการค้า 

 5.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มข้ึน 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคลังข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ ์และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  

� ประเด็น 24   การปรับโครงสร้างระบบราชการ 

  นโยบาย 24.3   การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e-Service 

นโยบายรัฐบาลที่ 8  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
� ประเด็นนโยบายที่ 8.1   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นย่อยที ่8.1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเน่ือง 

ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบ 
โครงสร้าง และระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูงและปรับปรุง 
ระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากข้ึน ทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์บริการครบวงจร 
ที่ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายข้ึน และการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ 
ศูนย์บริการร่วมและระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบมุ่งเน้นการจัดการความรู้ 
และพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้มีการสร้าง 
นวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. นําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการข้อมูลธุรกิจ พัฒนาระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)      
(วงเงินรวม 88 ล้านบาท ดําเนินการ 

ปี 2556 – 2558) 

 

7,029,800 
 2. ลดข้ันตอนและอํานวยความสะดวกในการ 

    บริการข้อมูลธุรกิจ 
3. เช่ือมโยงฐานข้อมูลธุรกิจเพื่อประโยชน์ 
    ต่อการพัฒนาธุรกิจ 

 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. พัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการ 
    ประกอบธุรกิจ 

พัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ธุรกิจไทย   

3,000,000 

2. ส่งเสริมธุรกิจให้มีความรู้และปฏิบัติให้เป็นไป 
    ตามกฎหมาย 

- - 

3. กํากับดูแลและผลักดันให้ธุรกิจมีธรรมาภิบาล - - 

 

 

ความเช่ือมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการกํากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการรายย่อยและยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  

(Growth & Competitiveness)  

� ประเด็น 2.  ด้านอุตสาหกรรม   
  นโยบาย 2.3  การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 

� ประเด็น 6.  การเช่ือมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค 
นโยบาย 6.1  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน 
                 เพื่อเช่ือมโอกาสจากอาเซียน 
นโยบาย 6.4   การเสริมสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับโครงสร้างการค้าและส่งเสริมการดําเนินธุรกิจไทยในต่างประเทศ 
โดยเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนและภูมิภาค 

เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจการค้าไทยได้ประโยชน์จากอาเซียน โดยมูลค่าการค้าและการลงทุน 
ระหว่างไทยกับกลุ่มสมาชิกอาเซียนขยายตัวเพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 
1.2 การส่งเสริมการลงทุน และการขยายธุรกิจ 
      ในอาเซียนและภูมิภาค 

1.2 จํานวนธุรกิจและผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 
      และสามารถดําเนินธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียนได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน 

เป้าประสงค์ : ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
และขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 

กลยุทธ์หลักที ่ ตัวชี้วัด 
2.1 การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลิตภาพของ SMEs  
      และวิสาหกิจชุมชน 
2.4 การเสริมสร้างการรวมกลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจ 

2.1 จํานวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา 
      ศักยภาพและทักษะการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 
2.3 มูลค่าการส่งออกของ SMEs เพิ่มขึ้น 

นโยบายรัฐบาลที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมดําเนินการในปีแรก  

� ประเด็นนโยบายที ่1.6   เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

นโยบายรัฐบาลที่ 3  นโยบายเศรษฐกิจ  

� ประเด็นนโยบายที ่3.3   นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ประเด็นย่อยที่ 3.3.4 การตลาด การค้า และการลงทุน  (6) พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ 
ในการหารายได้ การผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก 
ซ่ึงพัฒนาจากแนวคิดระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะขยายโอกาสในการส่งออก ลดต้นทุน 
จากการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตท้องถิ่นไปสู่ตลาดในทุกระดับ  
โดยให้ความสําคัญในการเช่ือมโยงให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ตลาดโลกของภูมิภาค  
รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าและบริการ 
ระหว่างประเทศและศูนย์กลางการผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลในโลก 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ 1.1 สร้างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม  

      ธุรกิจรองรับ AEC 
17,025,000 

 1.2 พัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจเตรียมความ 
      พร้อมสู่สากล 

9,000,000 

 1.3 สร้างความเข้มแข็งธุรกิจในระบบแฟรนไชส์   
      สู่สากล 

12,827,500 

 1.4 สร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 15,100,000 

 1.5 พัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 
      สู่สากล 

12,000,000 

 1.6 พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล 10,700,000 
2. บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาธุรกิจ - - 

3. สร้างและผลักดันธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐาน โครงการที ่1.3 – 1.6  
    คุณภาพ 
4. สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจในประเทศ 
    และต่างประเทศ 

โครงการที ่1.1 – 1.6  

หมายเหตุ : โครงการ 1 โครงการ มีส่วนเกี่ยวข้องและสอดรับกับกลยทุธก์รมพฒันาธรุกิจการค้า ไดม้ากกวา่ 1 กลยทุธ ์

 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญตามสายงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล 

ในการปฏิบัติงาน      
3,000,000 

 2. พัฒนาทักษะในการให้บริการอย่างมืออาชีพ 
3. สร้างและถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู ้
    สู่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเน่ือง 

การบริหารจัดการความรู้  
(Knowledge Management) 

- 

4. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร 
    ให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

- 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 



 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

Department of Business Development 

44/100 ถนน นนทบุรี 1 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
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