
  

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ค าน า 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี ้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบาย
หลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ค่านิยมร่วม
ส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง 

 
 

 
         (ลงชื่อ) .............................................................. 

                                                                            (นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ) 
                                                                       อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

                                                                        วันที่         เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

ประกาศเจตนารมณ ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติภารกิจหลัก    
ในด้านการให้บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยการ
ก ากับดูแลให้ธุรกิจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงผลักดันให้ธุรกิจน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน 

ในฐานะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแล          
องค์การที่ดีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของ
การเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดไป 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รวบรวมหลักการนโยบาย
การปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะสามารถน านโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตาม
หลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
เป็นประจ า เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย  รวมทั้ง เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาระหว่าง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและบุคลากรของกรม จึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่จะต้องศึกษาท าความเข้าใจ
พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการต่อไป 
 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................................ 
                 (นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ) 

      อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

        วันที่         เดือน    มีนาคม   พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

หมวดที ่๑ 
บททั่วไป 

๑.๑ ข้อมูลองค์การ 

วิสัยทัศน์ 
  “เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายใน 5 ปี และมุ่งมั่น
พัฒนา SMEs ให้ขับเคลื่อน ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม” 

พันธกิจ 
1. บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้ 

ค่านิยมหลักขององค์การ “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 
ยิ้มแย้ม             หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี มี อัธยาศัยไมตรี   

ที่เป็นมิตรต่อผู้รับบริการ เพ่ือนร่วมงานหน่วยงาน 
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างให้เป็นองค์กรแห่ง
ความสุข 

โปร่งใส             หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการโดยยึดมั่นความถูกต้อง   
ตามกฎ ระเบียบ มีมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติและ    
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

ใส่ใจบริการ  หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี รวดเร็ว ด้วยความรู้ 
และทักษะที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งผลส าเร็จต่อการปฏิบัติหน้าที่และผู้รับบริการ 

ปรัชญาองค์กร “Smart DBD” 
    Service mind   มีจิตบริการที่อบอุ่นและมีไมตรี 

    Modern         ใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยี 

        ที่ก้าวล้ า น าสมัย 

   active            บริการด้วยความกระตือรือร้น ปราดเปรียว ว่องไว  

   reliable   สร้างการยอมรับ ความเชื่อถือ ไว้วางใจ 

       จากผู้รับบริการ 

   Transparent      ยึดมั่นคุณธรรม ความโปร่งใส   
       สามารถตรวจสอบได ้



 
 

 
 

โครงสร้างองค์การ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นองค์กรหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
พัฒนาภาคธุรกิจในประเทศให้มีศักยภาพและเข้มแข็ง และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการเติบโต
อย่างยั่งยืน โดยได้แบ่งงานหลักออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วยงานด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 
งานด้านส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจบริการและสถาบันการค้า งานด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
และงานด้านบริหารทั่วไป ดังนี้ 

1. งานด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ มีหน่วยงานในอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

1) กองทะเบียนธุรกิจ  
งานบริการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตอบข้อหารือ วิเคราะห์ ให้ความเห็น 

ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการพัฒนาการจดทะเบียนบริษัทจ ากัดและห้างหุ้นส่วน ให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

2) กองข้อมูลธุรกิจ 
งานบริการออกหนังสือรับรอง และส าเนาเอกสารทางทะเบียน การบริการรับงบการเงิน 

พัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นคลังข้อมูลธุรกิจ  
3) กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ 

งานบริการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด ธุรกิจที่มีกฎหมายควบคุมพิเศษ สมาคมการค้า
และหอการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์ และวิสาหกิจเพ่ือชุมชน วิเคราะห์ ติดตามปัญหาและข้อพิพาท                  
ด้านการจดทะเบียน รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ รวมถึงการถอนทะเบียนร้าง 

4) กองธุรกิจการค้าภูมิภาค 
งานส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนภูมิภาค รวมทั้งวินิจฉัยข้อพิพาท ข้ออุทธรณ์การจดทะเบียนธุรกิจของภูมิภาค  
2. งานด้านส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจบริการ และสถาบันการค้า มีหน่วยงาน 

ในอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

งานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 
ธุรกิจบริการ และธุรกิจเป้าหมายอ่ืนๆ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ 

2) กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
งานวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมพัฒนาการใช้

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ พัฒนาศักยภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสร้างความ
น่าเชื่อถือให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 

3) กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ 
งานพัฒนาและให้ค าปรึกษาด้านบริหารจัดการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ สร้างความเข้มแข็ง

และส่งเสริมบทบาทของสถาบันการค้า รวมทั้งส่งเสริมและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ  



 
 

 
 

4) กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน 
งานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม ศึกษา วิเคราะห์แนวทาง

การพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายใหม่ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ 
 5) กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ 

งานจดทะเบียน ออกหลักฐานสัญญาหลักประกัน ออกใบอนุญาตให้ความรู้ผู้บังคับ
หลักประกัน รวมถึงปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการรับจดทะเบียน พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการเป็นผู้บังคับหลักประกัน รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกนทางธุรกิจ                                                                                                                                                     

3. งานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ มีหน่วยงานในอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) กองก ากับบัญชีธุรกิจ 

งานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส านักงานบัญชี การส่งเสริมจัดท า
บัญชีธุรกิจและด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี            
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2543 

2) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
งานการอนุญาตและออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ วิเคราะห์

แนวโน้มการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ มาตรการทางเศรษฐกิจการค้า กฎระเบียบ ข้อบังคับทางการค้าของ
ประเทศคู่ค้า เพ่ือสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว      
พ.ศ. 2542 

3) กองธรรมาภิบาลธุรกิจ 
งานสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ก ากับดูแลและตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงการพัฒนาหลักเกณฑ ์มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ  
4) กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ 

งานก ากับดูแลและตรวจสอบการจัดท าบัญชีของธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท างบการเงิน 
ของนิติบุคคล 

4. งานบริหารทั่วไป มีหน่วยงานในอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ส านักงานเลขานุการกรม 

งานบริหารจัดการด้านสารบรรณ การบริหารงานด้านบุคคลและพัฒนาบุคลากร 
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

2) ส านักกฎหมาย 
งานด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 

บริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการก าหนดความผิดเกี ่ยวกับ       
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ



 
 

 
 

ของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า
หอการค้า กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ ยกร่าง 
และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายของ     
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) กองคลัง 
งานบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณ การก ากับ

ดูแล และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดท าบัญชี การจัดเก็บรายได้ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด 
การจัดหาพัสดุ บ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 

4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
งานก ากับ ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

สื่อสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า งานบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย รวมทัง้บริหารจัดการตรวจสอบฐานข้อมูลกรมให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

5) กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
งานศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ บริหารจัดการระบบการจดทะเบียน   

การบริการข้อมูลธุรกิจ และระบบงานด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ  ให้มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลธุรกิจให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
  6)  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

 งานวิเคราะห์ เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ การปรับปรุง 
ภารกิจ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงาน    
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค ารับรองการปฏิบัติราชการ นโยบายรัฐบาล รัฐธรรมนูญ และ       
การวิเคราะหจ์ัดท ายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
งานตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับที่ทางราชการ

ก าหนด ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนงาน ความประหยัดและ
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๑.๒ หลักการและแนวคิดในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นการตอบสนอง        

ต่อการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้องค์กรมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
คุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และกระตุนใหบุคลากรทุกคนรวมกันพัฒนา
ประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยมีภาพรวม ดังนี้ 

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

เป้าหมายของการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน เพ่ือให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม
มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม 

สาระสังเขป ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูป
ระบบราชการได้น าหลักธรรมาภิบาล หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบราชการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดีเป็นหลักในการน ามาปกครองประเทศ    
ให้เกิดความสงบสุข โดยยึดหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ   

1. หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็นธรรม การบังคับเป็นตามกฎหมาย     
โดยค านึงสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมของประชาชน สามารถบังคับกับทุกคนเสมอกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

3. หลักความโปร่งใส หมายถึง สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในประเทศ โดยมี     
การปรับปรุงกลไกการท างานของทุกองค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

4. หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ แสดงความคิดเห็น
ตัดสินใจในปัญหาส าคัญของประเทศโดยการแสดงความคิดเห็นต่อการตัดสินใจในปัญหาส าคัญของประเทศ  
การตรวจสอบการท างานของภาครัฐ การท าประชาพิจารณ์ รวมทั้งการท าประชามติโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน          
มีส่วนร่วม 

5. หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจ
ปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
และความคิดที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตนเอง 

 



 
 

 
 

6. หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีความประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์คุณภาพสินค้า และบริการ 
อย่างมีคุณภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลก และมีการรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2) การก าหนดให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการน าหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนใน มาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 

“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ    
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

3) ค าแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเม่ือ วันที ่12 กันยายน พ.ศ. 2557  
ตามหลักการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครอง

ทุกระดับ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน รวม 11 ด้าน โดยด้านที่ 10 เน้นการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ    

ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 
และท้องถิ่น ที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ให้ทันสมัยโดย      
น าเทคโนโลยีมาใช้ กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยเร็ว ประหยัดและ
สะดวก ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ      
การเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง เสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ในภาครัฐ   
ทุกระดับ และส่งเสริม สนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่องเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



 
 

 
 

๑.3 วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์

กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้น    
กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

หมวดที่ ๒ 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า        
ได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วย (๑) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม (๒) นโยบาย
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (๓) นโยบายด้านองค์การ (๔) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

1) นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก   
มุ่งม่ันรักษาประโยชน์ของรัฐไว้สูงสุด 
แนวทางปฏิบัติ   
1) สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ  
2) ก าหนดแนวทางในการประหยัดพลังงาน  
3) ก ากับดูแลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/โครงการตามงบประมาณที่ได้รับ 

2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก  
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ          

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
แนวทางปฏิบัติ  
1) ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อคุณภาพการ ให้บริการ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
2) สร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
3) มีช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) นโยบายด้านองค์การ 
นโยบายหลัก  
สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิด  

ผลสัมฤทธิ์ และผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา    
แนวทางปฏิบัติ  
มีเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการด าเนินงานและมีการรายงานผลการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง 
4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก  
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์และความรู้  ในการปฏิบัติงาน

ทุกระดับ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  



 
 

 
 

แนวทางปฏิบัติ  
1. สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล และปราศจาก

การทุจริตคอร์รัปชั่น  
2. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
4. สร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

หมวดที่ ๓ 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การทีด่ี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า        
จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

๒. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมคนใด
กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ    
ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ให้นั้น
ให้ถือปฏิบัติ เป็นข้อมูลลับ  ทั้งนี้  ผู้บังคับบัญชาเองก็มีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแล  และให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การ
ที่ดีฉบับนี ้

4. นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  
ทุกปีโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย   
การก ากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

6. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับ
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท ์๐๒-๕๔๗-๔๔๘๑ โทรสาร ๐๒-๕๔๗-๔๔๘0 
 

 
 
 
 



ความเชื่อมโยงของนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีสู่การปฏิบัติ 
 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ 
1.รัฐ  สั งคม และ

สิ่งแวดล้อม 
มุ่งม่ันรักษาประโยชน์ของรัฐไว้สูงสุด  สร้างธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (Business Ethics) 

 
 สร้างองค์ความรู้ให้นิติบุคคลปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
 ก ากับดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
 ส่งเสริมธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลที่ดี 

  
 

 ก าหนดแนวทางในการประหยัดพลังงาน 
 

 มาตรการลดการใช้ไฟฟ้า โดยการเปิดใช้ไฟฟ้าให้ความสว่าง   
เวลา 08.30 – 12.00 และ เวลา 13.00 – 16.30 น. 

 มาตรการลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง โดยการควบคุมการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงและการวางแผนการเดินทาง ก าหนดเส้นทางและ   
การใช้ระบบการใช้รถร่วมกัน 

 มาตรการลดการใช้กระดาษและส่งเสริมการใช้กระดาษ            
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   ก ากับดูแลการเบิกจ่ายตามแผนงาน/
โครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับ 

 มาตรการติดตามการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายเดือน 

2. ผู้รับบริการและ      
    ผู้มีส่วนได้ 
    ส่วนเสีย 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
งานด้านบริการของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

 ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/    
ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภ า พ         
การให้บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 ส ารวจความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ 
 

   สร้างการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ก าหนดแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมงาน        
ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ และสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 

   มีช่องทางการสื่อสาร รวมทั้งการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและบริการของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

 เว็บไซต์ www.dbd.go.th 
 สายด่วน 1570 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

http://www.dbd.go.th/


 
 

 
 

นโยบายด้าน นโยบายหลัก แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ 
3. องค์การ 
 

สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผลักดันให้         ทุก
หน่วยงานมุ่งเน้นในการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา 

 มีเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม 
ผลการด าเนินงานและมีการรายงาน 
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ใช้การตรวจติดตามการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
  การจัดท าแผนการควบคุมภายใน 

4. ผู้ปฏิบัติงาน 
 

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีระบบ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์และความรู้ในการ
ปฏิบัติงานทุกระดับ 

 สนับสนุนการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล และ
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 ประกาศการเป็นองค์กรโปร่งใสไร้คอร์รัปชั่น (DBD Say No 
Corruption) 

 รณรงค์ Motto กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพ่ือสร้างเป้าหมาย
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรในองค์กร  
“พค. : บริการข้อมูลธุรกิจ สุจริตต่อหน้าที่ พัฒนา SME ให้
เข้มแข็งและแข่งขันได”้ 

 แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

   จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 

 โรงเรียนนายทะเบียน  
 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มี

ศั กยภาพ สามารถปรั บตั ว ได้ ดี กั บ
สถานการณท์ีเ่ปลี่ยนแปลง 

 สร้างความผูกพันในองค์กร  
(Employee Engagement) 

 จัดท าแผนสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement) 



 
 

 
 

 


