
  

นโยบายการกํากบัดูแลองค์การที่ดี 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

คํานํา 
นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารทีด่ ี

กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณชิย์ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
อันจะทําให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบาย
หลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ค่านิยมร่วม
สําหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 

 
 

 
         (ลงช่ือ).............................................................. 

                                                                            (นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์) 
                                                                       อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

                                                                   วันที่  22  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕8 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

ประกาศเจตนารมณ ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติภารกิจหลัก     

ในด้านการให้บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ        

โดยการกํากับดูแลให้ธุรกิจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงผลักดันให้ธุรกิจนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้   

ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน 

ในฐานะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นสมควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับ      
ดูแลองค์การท่ีดีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีระบบ    
การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้าง
ความมีศักด์ิศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน 
ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดไป 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รวบรวมหลักการนโยบาย
การปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะสามารถนํานโยบาย
การกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ี เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตาม
หลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับน้ี 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
เป็นประจํา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาระหว่าง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและบุคลากรของกรม จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่จะต้องศึกษาทําความเข้าใจ
พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการต่อไป 
 
 
 

(ลงช่ือ)............................................................ 
                 (นางสาวผ่องพรรณ  เจียรวิริยะพันธ์) 

        อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
        วันที่  22  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558   

 
 
 
 
 



 
 

 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

๑.๑ ข้อมูลองค์การ 

วิสัยทัศน์ 
“มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย” 

พันธกิจ 
1. บริการจดทะเบียน และข้อมูลธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ 

ค่านิยมหลักขององค์การ 
“ย้ิมแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 

ย้ิมแย้ม             หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี มีอัธยาศัยไมตรี   
ที่เป็นมิตรต่อผู้รับบริการ เพ่ือนร่วมงาน หน่วยงาน 
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือสร้างให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 

โปร่งใส             หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการโดยยึดมั่นความถูกต้อง   
ตามกฎ ระเบียบ มีมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติและ    
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

ใส่ใจบริการ หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี รวดเร็ว ด้วยความรู้ 
และทักษะที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 
มุ่งผลสําเร็จต่อการปฏิบัติหน้าที่และผู้รับบริการ 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
โครงสร้างองคก์าร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นองค์กรหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริม
พัฒนาภาคธุรกิจในประเทศให้มีศักยภาพและเข้มแข็ง และร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการ
เติบโตอย่างย่ังยืน โดยได้แบ่งงานหลักออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยงานด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 
งานด้านส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจบริการและสถาบันการค้า งานด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
และงานด้านบริหารทั่วไป ดังน้ี 

1. งานด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ มีหน่วยงานในอํานาจหน้าที่ และ               
ความรับผิดชอบ ดังน้ี 

1) กองทะเบียนธุรกิจ  
งานบริการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด การวิเคราะห์และติดตามปัญหาและข้อพิพาท

ด้านการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด การกํากับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย์ และการพัฒนาการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2) กองข้อมูลธุรกิจ 
งานบริการออกหนังสือรับรอง และสําเนาเอกสารทางทะเบียน การบริการรับงบการเงิน 

พัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็นคลังข้อมูลธุรกิจ และการถอนทะเบียนร้าง 
3) กองบริการจดทะเบียนธุรกิจ  

งานบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด สมาคมการค้าและหอการค้า การให้
คําแนะนํา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด รวมถึงการบริหารจัดการ
ช่ือนิติบุคคล 

4) กองธุรกิจการค้าภูมิภาค 
งานส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนภูมิภาค รวมทั้งวินิจฉัยข้อพิพาท ข้ออุทธรณ์การจดทะเบียนธุรกิจของภูมิภาค 
2. งานด้านส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจบริการ และสถาบันการค้า มีหน่วยงาน      

ในอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 
1) กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

งานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 
ธุรกิจบริการ และธุรกิจเป้าหมายอ่ืนๆ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเช่ือมโยงและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ 

2) กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
งานวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมพัฒนาการใช้

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ พัฒนาศักยภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสร้างความ
น่าเช่ือถือให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 

 
 
  



 
 

 
 

3) กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ 
งานพัฒนาและให้คําปรึกษาด้านบริหารจัดการและการตลาดอย่างครบวงจรให้แก่ธุรกิจ 

พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นนักการค้าและนักการตลาด ส่งเสริมและเช่ือมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ รวมทั้ง
สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทของสถาบันการค้า   

3. งานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ มีหน่วยงานในอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ 

งานกํากับดูแลและตรวจสอบการจัดทําบัญชีของธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการจัดทํางบการเงิน 
ของนิติบุคคล 

2) กองกํากับบัญชีธุรกิจ 
งานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การส่งเสริมจัดทําบัญชีธุรกิจและ

ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2543 

3) กองบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ 
งานการอนุญาตและออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 

วิเคราะห์แนวโน้มการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ มาตรการทางเศรษฐกิจการค้า กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ทางการค้าของประเทศคู่ค้า เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และดําเนินการเกี่ยวกับงาน
เลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 

4) กองธรรมาภิบาลธุรกิจ 
งานกํากับดูแลและตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ       

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติเก่ียวกับการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบธุรกิจและการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ  

4. งานบริหารทั่วไป มีหน่วยงานในอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) สํานักงานเลขานุการกรม 

งานบริหารจัดการด้านสารบรรณ การบริหารงานด้านบุคคลและพัฒนาบุคลากร 
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

2) สํานักกฎหมาย 
งานด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 

บริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการกําหนดความผิดเกี ่ยวกับ      
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า
หอการค้า และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ ยกร่าง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาส คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆท่ีเก่ียวกับกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) กองคลัง 
งานบริหารจัดการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี  และการบริหารงบประมาณ                   

การกํากับดูแล และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทําบัญชี การจัดเก็บรายได้ทุกประเภทตามที่         
กฎหมายกําหนด การจัดหาพัสดุ บํารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 

4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
งานกํากับ ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

สื่อสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า งานบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย รวมทั้งบริหารจัดการตรวจสอบฐานข้อมูลกรมให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

5) กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
งานศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ บริหารจัดการระบบการจดทะเบียน   

การบริการข้อมูลธุรกิจ และระบบงานด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลธุรกิจให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
  6)  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

งานวิเคราะห์ เสนอแนะ ให้คําปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การปรับปรุง 
ภารกิจ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน  
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํารับรองการปฏิบัติราชการ นโยบายรัฐบาล รัฐธรรมนูญ และ     
การวิเคราะห์ จัดทํายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ทางราชการ

กําหนด ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนงาน ความประหยัดและ
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

 
 
 
 



 
 

 
 

๑.๒ หลักการและแนวคิดในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นการตอบสนอง        

ต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้องค์กรมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  
คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนร่วมกันพัฒนา
ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีภาพรวม ดังน้ี 

๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕7 มาตรา 27 
ให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่างๆ โดยการบริหารราชการ
แผ่นดิน เป็นด้านหน่ึงที่ต้องดําเนินการปฏิรูป 

เป้าหมายของการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน เพ่ือให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกต้ังที่สุจริตและเป็นธรรม    
มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ทําให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

สาระสังเขป ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูป
ระบบราชการได้นําหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารงานภาครัฐ   
แนวใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีเป็นหลักในการนํามาปกครอง
ประเทศให้เกิดความสงบสุข โดยยึดหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ   

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับเป็นตามกฎหมาย     
โดยคํานึงสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมของประชาชน สามารถบังคับ กับทุกคนเสมอกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม เป็นธรรมถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

3. หลักความโปร่งใส หมายถึง สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในประเทศ             
โดยมีการปรับปรุงกลไกการทํางานของทุกองค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ แสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจในปัญหาสําคัญของประเทศโดยการแสดงความคิดเห็นต่อการตัดสินใจในปัญหาสําคัญของประเทศ
การตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ การทําประชาพิจารณ์ รวมท้ังการทําประชามติโดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจ
ปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
และความคิดที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตนเอง 

 



 
 

 
 

6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด                    
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีความประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์คุณภาพสินค้า และบริการ 
อย่างมีคุณภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

2) การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี เป็นส่วนหน่ึงของการนําหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนใน มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ    
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

3) คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเม่ือ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557  
ตามหลักการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการ

ปกครองทุกระดับ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืน รวม 11 ด้าน โดยด้านที่ 10 เน้นการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ    

ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ที่มีอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ให้ทันสมัยโดยนํา
เทคโนโลยีมาใช้ กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยเร็ว ประหยัดและ
สะดวก ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรุปแบบการ
เพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง เสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
เพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ และส่งเสริม สนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆท่ีจัดต้ังขึ้นเพ่ือสอดส่อง      
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



 
 

 
 

๑.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์

กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สําคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังต่อไปน้ี 

1) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเช่ือถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้น  
กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

หมวดที่ ๒ 
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี

เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า        
ได้จัดทํา นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วย (๑) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม (๒) 
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๓) นโยบายด้านองค์การ (๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

1) นโยบายดา้นรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก   

มุ่งมั่นรักษาประโยชน์ของรัฐไว้สูงสุด 

แนวทางปฏิบัติ   

1) ส่ง เสริมและกํากับดูแลธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่อ ยู่ ในความรับผิดชอบ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) กําหนดแนวทางในการประหยัดพลังงาน  

3) กํากับดูแลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการตามงบประมาณที่ได้รับ 

2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก  

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านบริการ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

แนวทางปฏิบัติ  
1) สํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อคุณภาพ

การให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2) สร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
3) มีช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก  

สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการให้เกิด 

ผลสัมฤทธ์ิ และผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา    

 

 

 



 
 

 
 

แนวทางปฏิบัติ  

มีเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดําเนินงานและมีการรายงานผลการดําเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง 

4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก  
ส่งเสริม สนับสนุนให้ม ีระบบแลกเปลี ่ยน เร ียนรู ้ ประสบการณ์และความรู ้ ในการ

ปฏิบัติงานทุกระดับ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  
แนวทางปฏิบัติ  
1. สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และ

ปราศจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Zero Corruption) 
2. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเป็นมืออาชีพด้านบริการ 
4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร (Employee Engagement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

หมวดที่ ๓ 
แนวทางส่งเสริมและผลกัดันการปฏิบัตติามนโยบายการกํากับดแูลองค์การทีด่ ี

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า        
จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญ ดังน้ี 

๑. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

๒. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การ
ที่ดีฉบับน้ีอย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหน่ึง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมคนใด
กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับน้ี 

3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ   
ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับน้ี ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูงหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยข้อมูลที่ให้น้ัน
ให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล และให้คําแนะนํา
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การ
ที่ดีฉบับน้ี 

4. นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับน้ีจะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
ทุกปีโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย   
การกํากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

6. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเก่ียวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเก่ียวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๗-๔๔๘๑ โทรสาร ๐๒-๕๔๗-๔๔๘0 
 

 
 
 
 



ความเชื่อมโยงของนโยบายการกาํกับดแูลองค์การที่ดีสูก่ารปฏบิัต ิ

นโยบายดา้น นโยบายหลกั แนวทางปฏบิตั ิ มาตรการ/โครงการ 
1 . รั ฐ  สั ง ค ม  แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 
มุ่งมั่นรักษาประโยชน์ของรัฐ  
ไว้สูงสุด 

 ส่งเสริมและกํากับดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล 
 แนะนํานิติบุคคลตั้งใหม่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ตรวจสอบนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 

   กําหนดแนวทางในการประหยัด
พลังงาน 

 

 มาตรการลดการใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศในสํานักงานโดย
อนุญาตให้เปิดในช่วงเช้า (09.00 – 11.30 น.) และช่วงบ่าย 
(13.30 - 16.00 น.) 

 มาตรการลดการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง โดยการควบคุมการใช้น้ํามัน 
เชื้อเพลิงและการวางแผนการเดินทาง กําหนดเส้นทาง และการใช้
ระบบการใช้รถร่วมกัน 

 มาตรการลดการใช้กระดาษและส่งเสริมการใช้กระดาษที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

   กํากับดูแลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/
โครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับ 

 มาตรการติดตามการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน 

2 .ผู้ รั บบ ริ ก า ร และ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วม
ในการพัฒนางานด้านบริการ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 สร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

 การสํารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ 
 การกําหนดแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมงานด้าน

บริการ ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ และสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 

   มี ช่องทางการสื่อสาร รวมทั้ งการ  เว็บไซต์ www.dbd.go.th 



 
 

 
 

นโยบายดา้น นโยบายหลกั แนวทางปฏบิตั ิ มาตรการ/โครงการ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 สายด่วน 1570 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 

3.องค์การ 
 

สร้างระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการให้เกิดผล
สัมฤท ธิ์  และผลัก ดัน ให้ทุ ก
หน่วยงานมุ่งเน้นในการพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา 

 มีเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม
ผลการดําเนินงานและมีการรายงาน 
ผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 ใช้ดัชนีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกําหนดไว้อย่าง
ชัดเจน เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน 
รวมทั้งติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 

4.ผู้ปฏิบัติงาน 
 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
และความรู้ในการปฏิบัติงานทุก
ระดับเพื่อยกระดับมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน 

 สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(Zero Corruption) 
 

 ประกาศเจตนารมณ์เ พื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero 
Corruption) 

   สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

   พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเป็น
มืออาชีพด้านบริการ 

 พัฒนาบุคลากรตามปรัชญาองค์กร “Smart DBD”  
Service mind มีจิตบริการที่อบอุ่นและมีไมตรี 
modern ใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 
                          ที่ก้าวล้ํา นําสมัย 
active บริการด้วยความกระตือรือร้น ปราดเปรียว  



 
 

 
 

นโยบายดา้น นโยบายหลกั แนวทางปฏบิตั ิ มาตรการ/โครงการ 
ว่องไว 

reliable สร้างการยอมรับ ความเชื่อถือ ไว้วางใจ 
จากผู้รับบริการ 

transparent ยึดมั่นคุณธรรม ความโปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบได้ 

 พั ฒ น า ขี ด ส ม ร ร ถ น ะ ข อ ง
บุคลากรให้มีศักยภาพ สามารถ
ปรับ ตัวไ ด้ ดี กับสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลง 

 จัดทํ าแผนพัฒนาบุคลากรอ ย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
(Employee Engagement) ในทุก
ระดับ 

 สร้างการมีส่วนร่วมของกลุม่ข้าราชการรุ่นใหม่ (Gen Y) และ
ข้าราชการรุ่นกลาง (Gen X) 

 

 
 
 
 
 


