
ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2551 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

2.บริการขอมูลธุรกิจรวดเร็ว ทันสมัย ใชประโยชนได

3.จดทะเบียนธุรกิจถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส

4.กํากับดูแลธุรกิจใหมีธรรมาภิบาล

มีความเปนเลิศในการใหบริการ และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ

1.พัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจใหมีความเขมแข็ง ย่ังยืน

กระทรวงพาณชิย

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

436,073,800                

454,345,200                



1.3 ความเช่ือมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

ความเช่ือมโยงระดับหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 1. เศรษฐกิจ

ประเด็นนโยบายที่ 1. นโยบายปรับ

โครงสรางภาคการตลาด การคา

และการลงทุน

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1. ยุทธ

ศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

ใหขยายตัวอยางสมดุล

1. เปาหมายกระทรวง : ธุรกิจและผู

ประกอบการมีความม่ันคงแขงขันได

1. เปาหมายหนวยงาน : ธุรกิจมีความ

เขมแข็งและสามารถแขงขันได

1. พัฒนาผูประกอบการและธุรกิจ

เปาหมายอยางครบวงจร

2. เปาหมายหนวยงาน : บริการจด

ทะเบียนสะดวกตอการประกอบธุรกิจ

และเปนแหลงบริการขอมูลธุรกิจ

1. พัฒนาฐานขอมูลใหตรงความ

ตองการภาคธุรกิจ

2. ลดขั้นตอนและอํานวยความ

สะดวกการจดทะเบียนธุรกิจดวย

ระบบ IT

3. เปาหมายหนวยงาน : ธุรกิจมีการ

จัดทําบัญชีและปฎิบัติตามกฎหมายที่

ถูกตอง

1. สงเสริมใหธุรกิจจัดทําบัญชีมาตร

ฐานและปฎิบัติตามกฎหมาย



3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

หนวย : ลานบาท

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมา เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

ณ/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          454.3452                  -

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1. :ยุทธ

ศาสตรการปรับโครงสราง

เศรษฐกิจใหขยายตัวอยางสมดุล

         454.3452                  -

1. แผนงาน : ปรับโครงสราง

เศรษฐกิจภาคการตลาด การคา 

และการลงทุน

         454.3452                  -

1. เปาหมายกระทรวง : ธุรกิจและผู

ประกอบการมีความมั่นคงแขงขันได

         454.3452                  -

1. เปาหมายหนวยงาน : ธุรกิจมี

ความเขมแข็งและสามารถแขงขันได

         108.5488                  -

ผลผลิตที่ 1 : การสงเสริมและ

พัฒนาธุรกิจ

       108.5488                -

2. เปาหมายหนวยงาน : บริการจด

ทะเบียนสะดวกตอการประกอบ

ธุรกิจและเปนแหลงบริการขอมูล

ธุรกิจ

         249.0583                  -

ผลผลิตที่ 1 : บริการจด

ทะเบียนและขอมูลธุรกิจ

       249.0583                -

3. เปาหมายหนวยงาน : ธุรกิจมี

การจัดทําบัญชีและปฎิบัติตาม

กฎหมายที่ถูกตอง

           96.7381                  -

ผลผลิตที่ 1 : การกํากับดูแล

ธุรกิจ

         96.7381                -



หนวยนับ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554

 ราย 5750 5940 8120 9620

 ราย 1000 1000 1000 1000

 ราย 366700 382500 394800 407800

 ราย 2027000 2061800 2077000 2092300

 รอยละ 99.50 99.50 99.50 99.50

 รอยละ 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80

 ราย 340400 350200 364000 378500

 รอยละ 85 85 85 85

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. ธุรกิจมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันได

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผูประกอบการไดรับการสงเสริมและ

พัฒนา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนธุรกิจเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาใหมี

การบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน

2. บริการจดทะเบียนสะดวกตอการประกอบธุรกิจและเปนแหลงบริการ

ขอมูลธุรกิจ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คําขอจดทะเบียนที่ไดรับการพิจารณาการ

ถอนทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทราง

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: คําขอใชบริการขอมูลทะเบียนธุรกิจและการ

ตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคคล

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของจํานวนขอมูลทางทะเบียนธุรกิจที่

ใหบริการถูกตองและเปนปจจุบัน

�����วชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของธุรกิจเปาหมายที่จัดทําบัญชีเปน

ไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในระดับที่ยอมรับได

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับ

บริการที่มีตอการใหบริการ

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของการใหบริการจดทะเบียนที่แลวเสร็จ

ภายในเวลาที่กําหนด

3. ธุรกิจมีการจัดทําบัญชีและปฎิบัติตามกฎหมายที่ถูกตอง

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กํากับดูแลแนะนําสงเสริมธุรกิจ ผูทําบัญชี

และผูที่เกี่ยวของมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี



4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

หนวย :ลานบาท 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

รวมทั้งสิ้น 436.0738         454.3452         919.5101         994.1459         972.6848         

รวมเงินงบประมาณ 436.0738         454.3452         919.5101         994.1459         972.6848         

รวมเงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

1. ธุรกิจมีความเขมแข็งและสามารถแขงขันได          111.7955          108.5488          319.2400          386.1859          450.6398

 เงินงบประมาณ 111.7955         108.5488         319.2400         386.1859         450.6398         

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

2. บริการจดทะเบียนสะดวกตอการประกอบธุรกิจ

และเปนแหลงบริการขอมูลธุรกิจ

         239.0256          249.0583          473.1901          465.2200          360.9509

 เงินงบประมาณ 239.0256         249.0583         473.1901         465.2200         360.9509         

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

3. ธุรกิจมีการจัดทําบัญชีและปฎิบัติตามกฎหมาย

ที่ถูกตอง

          85.2527           96.7381          127.0800          142.7400          161.0941

 เงินงบประมาณ 85.2527           96.7381           127.0800         142.7400         161.0941         

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจท่ีไดตั้งงบประมาณในป 2552ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จําแนกตามแผนงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

งบประมาณรายจาย ป 2551 436,073,800 บาท

งบประมาณรายจาย ป 2552 454,345,200 บาท

1. แผนงาน ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคการตลาด การคา และการลงทุน         454,345,200 บาท



7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 246.1905      150.1552      20.8805       -               37.1190       454.3452      

1. แผนงาน :  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

ภาคการตลาด การคา และการลงทุน

246.1905      150.1552      20.8805       -               37.1190       454.3452      

ผลผลิตที่ 1 : การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ        47.6455        29.5693         0.1150              -        31.2190      108.5488

ผลผลิตที่ 2 : บริการจดทะเบียนและขอมูล

ธุรกิจ

     134.0095        93.1856        19.9632              -         1.9000      249.0583

ผลผลิตที่ 3 : การกํากับดูแลธุรกิจ        64.5355        27.4003         0.8023              -         4.0000        96.7381

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย



8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

     กิจกรรม บาท

บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 5750 5940 8120 9620 9620

 ( 835 )

ราย 1000 1000 1000 1000 1000

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

111.7955      108.5488    319.2400     386.1859     450.6398     

111.7955      108.5488    319.2400     386.1859     450.6398     

43.9910        47.6455     50.5406      53.5731      56.7875      

30.5990        29.5693     61.7094      78.6128      93.8523      

6.8055         0.1150      -               -               -               

-                -             -               -               -               

30.4000        31.2190     206.9900     254.0000     300.0000     

-                -             -               -               -               

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2552 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

เชิงคุณภาพ : จํานวนธุรกิจเปาหมายที่ไดรับการพัฒนา

ใหมีการบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐาน

หนวย : ลานบาท 

เชิงปริมาณ : จํานวนผูประกอบการไดรับการสงเสริม

และพัฒนา

                 108,548,800

1) การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ                  108,548,800

ตัวช้ีวัด

8.1 แผนงาน : ปรับโครงสรางเศรษฐกิจภาคการตลาด การคา และการลงทุน                  454,345,200

8.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ                  108,548,800



กรมพัฒนาธุรกิจการคา 454,345,200       บาท

ผลผลิต  การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ 108,548,800       บาท

1. งบบุคลากร 47,645,500             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 45,734,600             บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,910,900              บาท

2. งบดําเนินงาน 29,569,300             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 26,487,000             บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 3,082,300              บาท

3. งบลงทุน 115,000                บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 115,000                บาท

3.1.1 คาครุภัณฑ 115,000                บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 115,000                บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 115,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หนวย)

4. งบรายจายอ่ืน 31,219,000             บาท

1) คาใชจายตามโครงการพัฒนาโลจิสติกส 9,000,000              บาท

2) คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบการและสงเสริมธุรกิจครบวงจร 18,219,000             บาท

3) คาใชจายเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ 4,000,000              บาท



บาท

     กิจกรรม บาท

บาท

บาท

บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 366700 382500 394800 407800 421500

 ( 178191 )

ราย 2027000 2061800 2077000 2092300 2107900

 ( 852228 )

รอยละ 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50

 ( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

เชิงเวลา : รอยละของการใหบริการจดทะเบียนที่แลว

เสร็จภายในเวลาที่กําหนด

เชิงคุณภาพ : รอยละของจํานวนขอมูลทางทะเบียนธุรกิจ

ที่ใหบริการถูกตองและเปนปจจุบัน

เชิงคุณภาพ : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับ

บริการที่มีตอการใหบริการ

เชิงปริมาณ : คําขอจดทะเบียนที่ไดรับการพิจารณา การ

ถอนทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทราง

เชิงปริมาณ : คําขอใชบริการขอมูลทะเบียนธุรกิจ การ

ตรวจรับและติดตามงบการเงินของนิติบุคค

3) จัดการฐานขอมูลและบริการขอมูลธุรกิจ                    8,692,000

ตัวช้ีวัด

                 249,058,300

1) การจดทะเบียนธุรกิจ                  152,098,100

2) บริการขอมูลทะเบียนธุรกิจ                   88,268,200

8.1.2  ผลผลิตที่ 2 :  บริการจดทะเบียนและขอมูลธุรกิจ                  249,058,300



8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

239.0256      249.0583    473.1901     465.2200     360.9509     

239.0256      249.0583    473.1901     465.2200     360.9509     

119.9634      134.0095   142.4768     151.0251     160.0867     

84.3002        93.1856     158.7733     184.6749     190.8642     

27.2570        19.9632     169.9400     122.5200     -               

-                -             -               -               -               

7.5050         1.9000      2.0000        7.0000        10.0000      

-                -             -               -               -               

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2552 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

เงินนอกงบประมาณ

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*



ผลผลิต การบริการจดทะเบียนและขอมูลธุรกิจ 249,058,300       บาท

1. งบบุคลากร 134,009,500           บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 110,532,400           บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 23,477,100             บาท

2. งบดําเนินงาน 93,185,600             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 79,867,100             บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 13,318,500             บาท

3. งบลงทุน 19,963,200             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 19,963,200             บาท

3.1.1 คาครุภัณฑ 19,963,200             บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 3,970,000              บาท

(1) ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,830,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หนวย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่น่ัง 2 คัน 2,140,000              บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 15,993,200             บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 7,993,200              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 311 หนวย)

(2) พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลธุรกิจอัตโนมัติ 1 ระบบ 8,000,000              บาท

4. งบรายจายอ่ืน 1,900,000              บาท

1) คาจางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกรมพัฒนาธุรกิจการคา 1,900,000              บาท



บาท

     กิจกรรม บาท

บาท

บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 340400 350200 364000 378500 393100

 ( 107666 )

รอยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555

85.2527        96.7381     127.0800     142.7400     161.0941     

85.2527        96.7381     127.0800     142.7400     161.0941     

57.4858        64.5355     68.6918      72.8133      77.1821      

22.4989        27.4003     53.0262      64.5637      83.9120      

0.9930         0.8023      -               -               -               

-                -             -               -               -               

4.2750         4.0000      5.3620        5.3630        -               

-                -             -               -               -               

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2552 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

เงินนอกงบประมาณ

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

เชิงปริมาณ : กํากับดูแล แนะนําสงเสริมธุรกิจ ผูทําบัญชี

และผูที่เกี่ยวของมีการปฎิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน

บัญชี

เชิงคุณภาพ : รอยละของธุรกิจเปาหมายที่จัดทําบัญชีเปน

ไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในระดับที่ยอมรับได

2) กํากับการปฎิบัติตามกฎหมายและสงเสริมการจัดทําบัญชีธุรกิจ                   75,496,600

ตัวช้ีวัด

                  96,738,100

                  96,738,100

1) กํากับดูแลการประกอบธุรกิจของคนตางดาว                   21,241,500

8.1.3  ผลผลิตที่ 3 :  การกํากับดูแลธุรกิจ



ผลผลิต  การกํากับดุแลธุรกิจ 96,738,100         บาท

1. งบบุคลากร 64,535,500             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 49,900,000             บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 14,635,500             บาท

2. งบดําเนินงาน 27,400,300             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 22,377,000             บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 5,023,300              บาท

3. งบลงทุน 802,300                บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 802,300                บาท

3.1.1 คาครุภัณฑ 802,300                บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 802,300                บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 802,300                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 30 หนวย)

4. งบรายจายอ่ืน 4,000,000              บาท

1) คาจางที่ปรึกษาศึกษากฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 4,000,000              บาท
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