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รางวัลองค�กรดีเด�น

รางวัลบัญชีภาครัฐดีเด�น

ความน�าเชื่อถือ สร�างความสำเร็จ
ของเว็บไซต�ร�านค�าออนไลน�

Smart DBD 
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วันวานที่พากเพ�ยร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ

                                            13,391 วัน

  • บนเสนทางเดินที่ยาวไกล  เหนื่อยหนักแคไหน ไมสำคัญ
 อุปสรรคที่มากมาย ไมเคยทำใหฉันไหวหวั่น  ฝาฟน ดวยความภาคภูมิใจ
  • ฉันก็คือ ผูชายคนหนึ่ง  ที่จะยอม มอบรัก เธอหมดหัวใจ
 ถึงแมวาเธอ จะไมมีใจ ก็ไมเปนไร ใหฉันมีเธอก็พอ
  • สักวันหนึ่ง เธอจะรูเอง  วาคนที่รักเธอมากมาย
 คนที่รักเธอ ดวยหัวใจ คือฉันคนนี้ นี่เอง
  • วันนี้ ถึงเวลาจาก  ฉันเพียงขอฝาก ใหเธอทำดีตอไป
 ค่ำคืนบนฟา ดวงตาฉันคือดวงดาว เฝาดู ดวยรัก และความหวงใย
  • DBD คือบาน  เดนสถาน โดดเดนงามตา
 สีมวง เฉิดโฉมสงา สมคำวา ขาราชการไทย
 จงภาคภูมิใจ ในเกียรติยศ ศักดิ์ศรี
 ตอบแทน เติมเต็มสิ่งดี เพื่อบานหลังนี้ เจริญกาวไกล 
  • เกิดเปนคน ชั่วดีที่ตัวสราง  มีแบบอยางใหเห็น เปนสักขี
 คาของคน ผลงานสานความดี เลือกเสนทาง แหงศักดิ์ศรี ยอมมีชัย
 แมหนาวเหน็บ เจ็บบาง หนทางแย ไมคิดยอม ยอมไมแพ แมขื่นขม
 ขมความเจ็บ เก็บความกลัวระทม แบกความกลา ฝาคม ขวากหนามไป
  • ไมตองเดน ตองดัง  แคอยากจะสรางความดี
 ตามสติปญญาที่มี ทุมเท ใหสุดหัวใจ
  • แมตองจากกัน ก็เพียงกาย  สิ่งสุดทายที่ยังคงอยู
 ปณิธานที่รวมกัน ผูกพันจนเปนวันนี้
 ประทับใจ ไมมีวันลืมเลือน และหัวใจฉัน จะอยูตรงนี้ ที่ DBD

ดวยรักและหวงใย ครอบครัว DBD ทุกคน
 

 

( นายบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ )
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
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 30 ก ันยายน ของทุกป   เป นว ันท ี ่ส ิ ้นส ุดอาย ุราชการ
ของผู ที ่มีอายุครบวาระ หรือวันเกษียณในกรมพัฒนาธุรกิจการคา
มีขาราชการที่ถึงกำหนดเกษียณรวม 10 ทาน บุคคลสำคัญหลายทาน
ได ฝากผลงานอ ันเป นท ี ่ประจ ักษ ไว ก ับองค กร ไม ว าจะเป น
ทานอธิบดีบรรยงค ลิ ้มประยูรวงศ  รองอธิบดีอ ิทธิพล ชางหลำ 
ผู เช ี ่ยวชาญธวัชชัย พันธุร ัตน   ผู เช ี ่ยวชาญอนุจิต แกวรวมวงศ
ตลอดจนพี่ ๆ อีกหลายทานที่ไมไดกลาวถึง 
 ราชการเปนอาชีพที่กำหนดเอาการรับใชแผนดิน ทำงาน
เพ่ือความสุขของประชาชน มุงสรางความเจริญใหประเทศชาติเปนสำคัญ 
การไดมีโอกาสรับใชชาติในระยะเวลาหน่ึง แลวเดินจากไปอยางสงาผาเผย 
บริสุทธ์ิ ไรมลทิน เปนส่ิงท่ีนาภาคภูมิใจ และเปนเกียรติอยางหาท่ีเปรียบ
ไมได ส่ิงท่ีทานอธิบดีบรรยงคฯ และพ่ี ๆ ไดสรางไวจะคงอยูในความทรงจำ
ของพวกเราที่อยูขางหลัง และจะถือเปนแบบอยางที่ดีในการดำเนิน
รอยตาม ในโอกาสนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง
ศักดิ ์สิทธิ ์ทั ้งหลายไดโปรดอภิบาล ใหทุกทานใชชีวิตหลังเกษียณ
อยางมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ยืนหยัดเปนรมโพธ์ิรมไทรของลูกหลาน 
และเปนแบบอยางที่ดีแกนองๆ รุนหลังอยางยาวนานตลอดไป 

 ในปนี ้ ผู ที ่เกษียณอายุราชการหลายคนเปนเพื ่อนที ่เคย
รวมทุกขรวมสุขกันมา  ผานประสบการณหลากหลาย ทั้งดี และราย 
ทั ้งนาชื ่นชม และขมขื ่น  แตสุดทายทานก็สามารถฝาฟนอุปสรรค 
และปญหาตางๆไดจนถึงวันเกษียณอายุราชการ  เพื ่อนคนแรก 
ผชช.อนุจิต  เปนคนที่มีจิตใจดี  มีความซื่อสัตยตอตนเอง และในหนาที่
ราชการ  ยึดมั่นในกฎระเบียบ ขยันเรียนรูในสิ่งใหมๆ  มีความละเอียด
ถี่ถวน สมกับเปนนักบัญชี  
 ซ ึ ่งผ ู ท ี ่ทำงานรวมดวย จะมีความสบายใจวาสามารถ
ปฏิบัติงานอยางถูกตอง  สิ่งที่ประทับใจมากคือเปนคนที่มีความคิด
ดานบวกตลอด แมจะเจอกับปญหาและอุปสรรคตางๆ ทาน ผชช.ธวัชชัย 
เปนผู ที ่ตั ้งใจทำอะไรก็จะตองทำใหสำเร็จ เปนเพื ่อนที่คอยแนะนำ
ในหลายๆสิ่ง สำหรับทานรองอิทธิพล ทานเปนคนใจดี มีความคิด
นอกกรอบ เขาใจและปรับปรุงพัฒนางานดานการใหบริการ โดยนำ
เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาใช  ซึ่งดิฉันเสียดายที่มีโอกาสทำงานรวมกับ
ทานนอยมาก ในโอกาสนี้ ดิฉันขออวยพรใหทุกทานประสบความสุข 
ความเจริญ  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรงตลอดไป

ความภาคภูมิใจของขาราชการ
 ในวาระ 30 กันยายนของทุกป ขาราชการผูมีอายุ 60 ป ทุกทาน 
จะสิ้นสุดภาระหนาที ่ทางราชการ แมวาหลายทานยังคงมีพลังกาย 
พลังความคิด ที่จะทำคุณประโยชนใหประเทศชาติอีกมากมายก็ตาม
 เมื่อเวลาที่กำหนดไวมาถึง หลายทานคงภาคภูมิใจที่ไดสราง
ผลงานที่มีคุณคามากมายตอสังคมมาตลอดชีวิตราชการ หลายทาน
คงตองการพักผอนใชชีวิตนอกราชการอยางมีความสุขและเสรี
 ตลอดระยะเวลา 3 ป (1 กย.53 - 30 กย.56) ที่ดิฉันไดมีโอกาส
ปฏิบัติราชการที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายใตการนำของทานอธิบดี
บรรยงค  ล้ิมประยูรวงศ ไดทำงานรวมกับ ทานรองธิบดีอิทธิพล  ชางหลำ  
ผชช.ธวัชชัย  พันธุรัตน  และผูเกษียณอีกหลายทานนับเปนชวงเวลาทองของ
ชีวิตราชการที่ไดรวมกันทำงานอยางสรางสรรคที่สุด เปนที่ประจักษวา
ทานไดทุมเทแรงกาย  แรงใจ ในการสรางสิ่งดีดี  สรางคุณคาผลงานที่
มากมายฝากไวในองคกร  โดยเฉพาะอยางยิ ่งทานไดสรางศักดิ ์ศรี 
ความเปนขาราชการของแผนดิน ใหเปนเยี่ยงอยางแกนอง ๆ ใน DBD 
ดิฉันเชื่อมั่นวาตำนานที่ทานสรางจะไมสูญสลายไปเปลา แตเปนความ
ภาคภูมิใจของพวกเรา DBD Family

พิกุล  ทักษิณวราจาร
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

วิชัย  โภชนกิจ 
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

นันทนา  ทัศนวิจิตรวงศ
นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ
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 ในป 2556 มีผูเกษียณอายุราชการหลายทาน ตั้งแตระดับ
อธิบดีลงมา แตมีทานหนึ่งที่เปนอดีตขาราชการสำนักกำกับบัญชีธุรกิจ
ท ีผ่มในฐานะผู อำนวยการสำนักกำก ับบัญชีธ ุรก ิจขอกลาวถ ึง 
คุณอนุจิต แกวรวมวงศ นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ ที่ผมเรียกวา
พี่หนอย เมื่อผมพบพี่หนอยที่กรมทะเบียนการคา ตลอดเวลาสามสิบ
กวาปท่ีผานมา ผมเห็นถึงความต้ังใจทุมเททำงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
มีอารมณขัน สนุกสนานกับพี่นองในสำนักกำกับบัญชีธุรกิจอยูเสมอ 
และดำรงตนเปนแบบอยางท่ีดีของขาราชการไทยอยางแทจริง และนองๆ 
สำนักกำกับบัญชีธุรกิจฝากขอบคุณพี่หนอยที่เปนตนแบบในการทำงาน 
และการปฏิบัติตน รวมทั้งเปนพี ่ที ่นารักของนองๆ ทุกคนตลอดมา 
และพี่หนอยจะอยูในดวงใจของนองๆ สำนักกำกับบัญชีธุรกิจตลอดไป
  ในโอกาสที่พี ่หนอยจะเกษียณอายุราชการ ผมและนองๆ
สำนักกำกับบัญชีธุรกิจขอใหคุณงามความดีที่พี่หนอยไดทำไวจงดล
บันดาลใหพ่ีหนอยมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตแข็งแรง  มีทรัพยสินเงินทอง
ใชไมขาด และมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

 วันที่ 30 กันยายน  ไดเวียนมาครบวาระอีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งถือเปน
วันแหงความสำเร็จในชีวิตสำหรับขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ราชการ
มายาวนานจนครบวาระ และในป 2556  กรมพัฒนาธุรกิจการคา
มีผูเกษียณอายุราชการอยูหลายทานดวยกัน ทุกทานลวนปฎิบัติงาน
ใหกับองคกรดวยความรักความผูกพันมาอยางตอเนื ่องยาวนาน 
เปรียบเสมือนเปน“บานหลังที่สอง”ที่คอยไวเปนที่พักอาศัยและพักพิง
 ผมเชื ่อวา คุณงาม ความดีที ่ทุกทานไดสรางและสั่งสมมา
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหนาที่ดวยความวิริยะอุตสาหะทุมเท
กำลังกายและกำลังใจในการสรางสรรคผลงานที่มีคุณคาตามบทบาท
หนาที ่ของตนนั ้น ไดนำมาซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงและนำพาองคกร
ใหกาวหนาพัฒนาขึ้นตามลำดับถือเปนแบบอยางที่ดีในการทำงาน
ใหแกนองๆ รุนหลัง
 อยางไรก็ตาม คุณประโยชนตางๆ ที่ทุกทานไดมอบไวใหกับ
องคกรแหงนี ้ผมจะธำรงรักษาและพัฒนาใหเจริญมากยิ ่งๆ สืบไป
สุดทายนี้ ในวาระแหงการเกษียณอายุราชการ ขออำนาจคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลใหทุกทาน 
มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณและประสบแตความสุขในชีวิตตลอดไป

 การเกษียณของขาราชการกรมในปนี้ มีทั้งผูบังคับบัญชา
ในอดีต(ผชช.ธวัชชัย) และปจจุบัน(ทานอธิบดีและทานรองฯ)และพี่สาว
ใจดีอยางพี่หนอย (ผชช.อนุจิต) รวมถึงหัวหนาสพค.จังหวัด อีก 3 ทาน 
ซ่ึงเปนพ่ีท่ีผมสนิทคุนเคยและนับถือ สำหรับผมน้ันตลอดระยะเวลาเกือบ 
4 ป ที่ผานมาผมคิดวาเปนความโชคดีของกรมเปนอยางยิ่งที่มีอธิบดี  
ซึ่งรูและเขาใจงานของกรมเปนอยางดี ทานไดสรางความเปลี่ยนแปลง  
พัฒนาทั้งในเรื่องของงานใหมีความโดดเดน และในเรื่องของคนใหมี
ความรอบรู รวมถึงสถานท่ีท้ังในสวนกลางและภูมิภาคใหมีความทันสมัย 
จนทำใหกรมล้ำหนาเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับเปนอยางมาก โดย
สวนตัวตองถือวาโชคดียิ่งกวาที่มีโอกาสทำงานใกลชิด  ทานเปนทั้งนาย
และครู  คอยสั่งสอนและใหความรูมาโดยตลอด สำหรับรองอิทธิพลนั้น 
ทานเปนนายใจดีคอยใหการสนับสนุนการทำงาน  แถมยังเปนเพื่อน
รวมกวนกอลฟ ที่รวมเลนดวยแลวมีแตความสุข โอกาสนี้ขออนุญาต
อำนวยพรใหทุกทานรวมถึงพี่ขาราชการอีก 2 ทานและลูกจางประจำอีก 
1 ทาน ที่มิไดกลาวถึงในตอนตน ซึ่งจะเกษียณราชการในปเดียวกัน 
ประสบแตความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง ตลอดไปครับ

พูนพงษ  นัยนาภากรณ
ผูอำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจ

 เน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการของทานอธิบดีและพ่ี ๆ ทุกคน 
ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจง
ดลบันดาลใหทุกทาน  จงประสบแตความสุข  ปราศจากทุกขภัย ไรโรคา 
สุขภาพแข็งแรง สุขสมหวัง คิดสิ่งใดสัมฤทธิ์ผลทุกประการ

รัตนา  เธียรวิศิษฎสกุล
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมพัฒนาธุรกิจ

ทวีป  ชินะประยูร
ผูอำนวยการสำนักกำกับบัญชีธุรกิจ

ชัยณรงค  โชไชย
ผูอำนวยการสำนักขอมูลธุรกิจ
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 ในวาระเกษียนอายุราชการในปนี้ กรมเรามีผูเกษียณทั้งสิ้น
จำนวน 10 คน ซ่ึงใน 10 คน น้ัน มีผูใหญท่ีเคารพรักและทำคุณประโยชน
ใหกรมเราอยางมากอยู 2 ทาน คือ ทานอธิบดีบรรยงค ลิ้มประยูรวงศ 
ซึ่งทานเปนผูที่ทำใหกรมพัฒนฯ ของเราเปนที่รูจักและเปนแถวหนาของ
บรรดากรมตางๆในกระทรวงพาณิชย แมลักษณะการทำงานของทาน
จะเปนไปอยางจริงจัง ลวงลึก และตามงานอยางถึงลูกถึงคน ซ่ึงบางคร้ัง
ก็ดุมาก แตพวกเราเขาใจดีวาที่ทานทำนั้นก็เพื่อที่จะสอนใหพวกเรา
มีหลักในการคิด และวางแผนการทำงานใหเปนระบบ โดยถือคติ 
“หลักแนน แมนเปา เขาถึง” จึงสงผลใหกรมมีผลงานเปนที่ประจักษ
และยอมรับของหนวยงานตางๆ ซึ่งการันตีไดจากการมาขอดูงานจาก
หนวยงานที่มีชื่อเสียง เชน ผูบริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร และ
ธนาคารแหงประเทศไทย สวนผูใหญที่เคารพรักอีกทานหนึ่งคือทาน
รองอธิบดีอิทธิพล ชางหลำ ทานเปนรองอธิบดี ที่ทำงานเอาจริง เอาจัง  
ใจดี เขาใจลูกนอง แตอาจจะดุบางเปนบางเวลา ดวยลักษณะทาน
เปนคนใจดี เปนกันเอง เมื่อลูกนองมีปญหาก็จะกลาไปขอคำปรึกษา
ทั้งปญหาเรื่องงานและเรื่องสวนตัว ซึ่งก็ทำใหปญหาตางๆ สำเร็จลุลวง
ดวยดี สวนอีก 8 คน ท่ีเหลือก็เปนเหมือนฟนเฟองท่ีชวยกันขับเคล่ือนงาน
ตามนโยบายของกรมใหสำเร็จและเปนสวนหนึ่งที่สรางชื่อเสียงใหกับ
กรมของเรา ขอใหทานที่เกษียณทั้ง 10 คน ทราบวาแมทานจะเกษียณ
อายุราชการไปแลว แต “กรมพัฒนฯ ยังถือวาทานเปนสมาชิกในครอบครัว 
DBD ตลอดไป”

 คนที่รับราชการมาจนถึงเกษียณอายุจะตองผานอะไรตางๆ 
ในชีวิตราชการมามากมาย  ท้ังเร่ืองดีและราย ผมจึงขอยกยองผูท่ีเกษียณ
อายุราชการในปน้ีท้ัง 10 ทาน ท่ีฝาฟนอุปสรรคตางๆ มาไดจนถึงวันสุดทาย
ของชีวิตราชการ สำหรับผูท่ีผมอยากพูดถึงมากท่ีสุดซ่ึงเปนหน่ึงในผูเกษียณ
ในปน้ี คือ ทานอธิบดีบรรยงค ล้ิมประยูรวงศ  เพราะทานเปนผูบังคับบัญชา
ท่ีเปนท้ังพ่ีท้ังเพ่ือนและท่ีสำคัญท่ีสุดทานเปนครูของผม แมลูกศิษยคนน้ี
จะรับเอาส่ิงท่ีทานสอนมาไดไมถึงคร่ึง  แตก็พอท่ีจะทำใหผมอยูในระบบ
ราชการไดอยางมีศักด์ิศรี  ทานเปนคนดุ แตดุแลวทานจะแนะนำใหพวกเรา
ทำในสิ่งที่ถูกที่ควร  ผมจะไมพูดวาทานไดทำอะไรไวใหกับกรมนี้เพราะ
มากมายเกินกวาที่จะกลาวถึงในที่นี้ และพวกเราทุกคนก็ทราบกันดี   
ผมจะไมพูดวาจะสานตอปณิธานของทาน เพราะเปนหนาที่ของผมและ
พวกเราชาว DBD ทุกคนอยูแลว  เวลาจะเปนเคร่ืองพิสูจนไดดีกวาคำพูดใดๆ  
ขอใหทานสบายใจไดครับ

 30 กันยายน ของทุกป เปนเดือนที่ครบวาระการปฏิบัติหนาที่
ของขาราชการที่ครบเกษียณอายุราชการ เปนเดือนแหงความหดหู 
อาลัยยิ่งสำหรับผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ที่รวมทุกขรวมสุข 
ฟนฝาปญหา อุปสรรคนานัปการ ในการสรางสรรคพัฒนางานในการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการรวมกับผูที่จะเกษียณในเดือนกันยายน 2556 นี้  
ในหวงเวลา 4 ปท่ีผานมา กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเกิดการเปล่ียนแปลง
ครั้งยิ่งใหญในวงการระบบราชการ โดยการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ
สถานที่ใหบริการ เครื ่องแบบขาราชการและเจาหนาที ่ผู ใหบริการ 
สรางความเปนเอกลักษณโดดเดน พัฒนางานและพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรของกรม จนมีชื ่อเสียงเปนที่ยอมรับจากภาคราชการและ
ภาคเอกชนโดยทั่วไป 
              การเปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดำเนิน
ไปไดเพราะเรามีผูนำการเปล่ียนแปลงอยางอธิบดี บรรยงค ล้ิมประยูรวงศ 
ทานเปนผูนำท่ีคิดกวาง มองไกล นโยบายและเปาหมายชัดเจน สามารถ
ขับเคล่ือนใหบรรลุเปาหมายได ดวยวิธีการบริหารท่ีใชความรูความสามารถ 
ความกลาหาญ ไมกลัวปญหาและอุปสรรคใด ๆ บางคร้ังผูใตบังคับบัญชา
อาจคิดวาทานเปนผูบริหารที่ดุดัน  แตดวยวัฒนธรรมขององคกรระบบ
ราชการท่ียึดติดกันมาเปนเวลาชานานกลัวการเปล่ียนแปลง ยึดติดแนวคิด
และวิธีปฏิบัติแบบเดิม ๆ แตทานสามารถพลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกรมได
จนเปนท่ียอมรับ นอกจากน้ีผูท่ีมีสวนสำคัญในการพัฒนาเปล่ียนแปลงกรม
คือทานรองอิทธิพล ชางหลำ ทานสามารถขับเคลื่อนหนวยงานที่ทาน
กำกับดูแลใหบรรลุนโยบายและเปาหมายของกรมไดอยางดียิ่ง พวกเรา
ผูใตบังคับบัญชาจะยึดแนวทางการปฏิบัติ ขอแนะนำ คำส่ังสอนของทาน
อธิบดีบรรยงค และรองอธิบดีอิทธิพล เปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่
ราชการตลอดไป

               “เปรียบองคกรเหมือนตนไม ขาราชการในองคกรเหมือน
รากแกวและรากฝอยตามลำดับ ผูบริหารเปรียบเปนเพียง “ไมค้ำยัน” 
ตนไมใหญเทานั้น..”
               นั่นเปนคำกลาวของทานอธิบดีที่พวกเราชาว DBD มักจะ
ไดยินเสมอแทบทุกครั้งที่มีการประชุมรวมกับคณะผูบริหารของกรม  
เปนการบอกกลาวใหพวกเราไดมีการปรับปรุงพัฒนาความรู ความสามารถ
เพื่อใหมีศักยภาพและมีความพรอมอยูเสมอ สามารถขับเคลื่อนภารกิจ
ขององคกรกาวไปขางหนาตามความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน
ไดอยางมั่นคง
               ในโอกาสท่ีทานอธิบดีบรรยงค  ล้ิมประยูรวงศ  ทานรองอธิบดี
อิทธิพล  ชางหลำ  ขาราชการและเจาหนาท่ีของกรม ไดเกษียณอายุราชการ
ในปนี้  พวกเราชาว DBD มีความสำนึกในคุณูปการที่ยิ่งใหญของทาน
ที่มีตอพวกเราชาว DBD และขอตั้งปณิธานวาจะทำตัวเปน รากแกว
และรากฝอยที่เขมแข็ง  เพื่อพยุงตนไมใหญคือองคกร  DBD แหงนี้  
ใหสามารถยืนตนไดอยางมั่นคง ตามแนวทางและเจตนารมณของทาน
อธิบดีและคณะผูบริหารตลอดไป

ประชา  วีระชาติกุล
เลขานุการกรม

ดิเรก  บุญแท
ผูอำนวยการสำนักธุรกิจการคาภูมิภาค

ไชยา  สุปรียาวรรณชัย
ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำรวย  แดงดวง
ผูอำนวยการสำนักกฎหมาย
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 เปนเวลาเกือบ 11 ป นับแตวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ที่มีการ
ปฏิร ูประบบราชการซึ ่งไดโอนงานสงเสริมพัฒนาธุรกิจ จากกรม
การคาภายใน มารวมกับกรมทะเบียนการคา และปรับเปลี่ยนเปน 
“กรมพัฒนาธุรกิจการคา” 
 ตลอดระยะเวลาดังกลาว ไดสรางโอกาสใหดิฉันไดทำงาน
กับเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ และผูบริหารระดับสูง ไดเรียนรูในหลากหลายมิติ 
ทั้งสภาพแวดลอมในการทำงาน รูปแบบวิธีการ และแนวคิด โดยเฉพาะ
จากผูบริหารระดับสูง ซึ่งคลุมรวมถึงผูที่เกษียณอายุในปนี้ดวย สิ่งที่
ประทับใจและไดเรียนรูคือ ความหมายที่แทจริงของคำวา CEO
 ผูบริหารระดับสูง Chief Executive Officer หรือ CEO ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไมเพียงแตเปน CEO ตามตำแหนง แตไดทำ
หนาท่ีของ CEO เพ่ือใหบทบาทภารกิจของกรมฯ บรรลุผลตามเปาหมาย 
และมีศักยภาพ CEO  ซึ่ง “ศักยภาพ CEO” ในที่นี้ก็คือ
 C คือ Co – Operation  สรางความรวมมือทั้งภายในองคกร 
และระหวางองคกรท่ีเก่ียวของ กอเกิดสังคม/ครอบครัว DBD (DBD Family) 
และเครือขายพันธมิตรในการทำงานรวมกัน
 E คือ Efficiency ประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเปนหัวใจของ
การบริหารงานเพ่ือใหการดำเนินบทบาทภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุเปาหมาย กอเกิดนวัตกรรมใหม ๆ และ
 O คือ Orderly & Organize & Orientation มีการสั่งการ
และจัดระเบียบภายในองคกร เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยถูกตอง 
โปรงใส เปนระเบียบเรียบรอย พรอมทั้งมีการกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน       
 สิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งใดคือ “ศักยภาพ CEO” นี้ไดถูกนำไปใช
ในการแกไขปญหา ปรับปรุงการใหบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงาน นำมาซึ่งการบริหารจัดการที่เปนระบบ และประสิทธิภาพของ
องคกร กอเกิดภาพลักษณที่ดี ดังจะเห็นไดจากรางวัลอันทรงเกียรติที่
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดรับอยางตอเน่ือง ซ่ึงดิฉันคิดวา แมทานเหลาน้ี
จะเกษียณไปแลว แตแนวคิดท่ีไดปลูกฝงไวจะยังคงอยูและเปนแนวทาง
ใหกับ DBD Family ไดระลึกถึงและนำไปใชสืบไป

 ในโอกาสวันเกษียณอายุราชการนี ้  ดิฉันขอเปนตัวแทน
สำนักบริหารคลัง แสดงความรู ส ึกขอบคุณตอผู เกษียณทุกทาน 
ที่ไดมีสวนรวมในการพัฒนา  DBD ของเรา จนกาวเปนองคกรแถวหนา
ของกระทรวงพาณิชย  พวกเราภาคภูมิใจมากที่ทุกทานไมวาจะอยูใน
ตำแหนงใด ตางเปนสวนเติมเต็มให DBD ของเรากาวหนา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ทานอธิบดีบรรยงค  ลิ้มประยูรวงศ  ซึ่งทุมเทแรงกายแรงใจ 
เพียรสรางครอบครัว DBD ดวยความรัก ความเสียสละอยางเต็มหัวใจ  
ทานมีมาตรฐานการทำงานสูง มุงมั่นพัฒนาคนใหเปนทีมงานมืออาชีพ
และเปนแบบอยางของการปฏิบัติราชการที่ทำหนาที่เพื ่อประโยชน
ของสังคม ของประชาชนอยางมั่นคง 
 สิ้นสุดกันยายน 2556 นี้ สุดแสนเสียดาย ที่ทานตองจากไป
ตามวาระหนาท่ี แตแนวทางท่ีทานวางไวใหพวกเรารุนหลังจะตองสานตอ   
เพื่อสรางความยั่งยืนสูครอบครัว DBD ตอไป 
 ทานบรรยงค  คงอยูยั้ง ยืนยง
 ลิ้ม  เจริญวงศนำพา  คาล้ำ
 ประยูร  หนุนเพียรสราง  สิ่งดี
 วงศ  ลือไกล..ชื่อกอง..เกียรติงาม

หวัดดีครับ  พี่เกษียณอายุราชการทุกทาน
 ผมขอแสดงความยินดีและดีใจดวยครับ ที ่พ ี ่ท ุกทาน
ไดประสบความสำเร ็จในการรับราชการจนเกษียณอายุราชการ
ดวยความวิริยะอุตสาหะ อดทน อดกล้ันจนพนพงหนาม เพราะการทำงาน
ในระบบราชการนั ้น มันไมงายอยางที ่คิดเหมือนในสมัยอดีตกาล 
เพราะสังคมมองวาการรับราชการคือ “การรับราชการแลวจะเปน
เจาคนนายคน”  แตในปจจุบัน การรับราชการเปนขารับใชแผนดิน 
ตองเปนคนเกง คนดี  และอยู ภายใตกฎระเบียบของทางราชการ 
สุมเสี่ยงตอการทำความผิดไดตลอดเวลา
 ผมตองขอชื่นชมพี่ๆ ทุกทานที่ไดกาวพนการเกษียณอายุ
ราชการอยางสงางามครับ และมีความประทับใจในตัวพี ่ทุกทาน
ที่ผานมาไดมีสวนรวมในการพัฒนาคนพัฒนางานและใชทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ ตามบทบาทหนาที่และโอกาสที่จะเอื้ออำนวย
ของแตละทาน ไมทอถอยไมยอมเหนื ่อยแมแตนอย แมออนลา
พี่ทุกทานก็ยอมเพื่อความกาวหนาขององคกรอยางมั่นคง
 วันนี ้พวกเราชาว DBD Family ขอตั้งปณิธานจะสานตอ
เจตนารมณของพี่ จะไมทอตอสิ่งไหนไมวาวันขางหนาจะเปนอยางไร
จะกาวไปตามแนวคิดของพี่ครับ

สยาม  ลิขิตพงศธร
ผูอำนวยการสำนักธรรมาภิบาลธุรกิจ

 เวลานึกถึงวันเกษียณอายุที่ทุกปตองเวียนมาถึง สวนตัวแลว
มีอยู 3 ประเด็นที่เห็นวาเปนวันสำคัญ เพราะเปนวันที่  

1.  ขาราชการ ลูกจางประจำทุกระดับ ทุกตำแหนงตองมาถึงวันนี ้
อยางเทาเทียมกัน
2.  ทุกคนเปนคนสำคัญไดข้ึนไปยืนบนเวทีเดียวกัน ไดรับเกียรติเสมอกัน  
3.  นอง ๆ ไดมีโอกาสขอบคุณพี่ทุกทานที่รวมกันสรางสรรคผลงาน 
เพื่อประชาชนมาเปนเวลานับสิบปกวาที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาซึ่ง
กอกำเนิดมาจากกรมทะเบียนการคาจะเติบโต  พัฒนากาวหนาเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปอยางที่เราภูมิใจกันทุกวันนี้  ทุกทานคงตระหนักเปน
อยางยิ่งวาสิ่งเหลานี้เกิดจากแนวคิด แนวนโยบาย แนวการบริหารงาน
ของผูบริหาร  โดยมีแรงขับเคล่ือน  แรงสนับสนุนของผูปฏิบัติ  ซ่ึงลวนเปน
ผูอาวุโสท่ีไดเสียสละแรงใจ แรงกายดวยประสบการณท่ีสรางสมมานาน
และการเผชิญปญหามาอยางมากมาย  วันนี้ทานจะไดหยุดพักจากงาน
ราชการประจำ แตทานยังคงตองเปนท่ีปรึกษาท่ีเราหวังพ่ึงพาและส่ังสอน
ใหนองทั้งหลายสรางความเจริญกาวหนาใหองคกรตอไป และเราจะ
มุงม่ันเจริญรอยตามในการรับใชราชการอยางเต็มกำลังจนถึงวันเกษียณ
เชนกัน

ศุฑารา  เชาวนสุขุม
ผูอำนวยการสำนักพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

สุภารัตน  ฮุนพงษสิมานนท
ผูอำนวยการสำนักบริหารคลัง

ภารดี  อินทชาติ
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาบัญชีธุรกิจ
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“ขอบคุณ” ที่ไดรับโอกาสทำงานรวมงานกัน
“ขอบคุณ” ทุกคำสอน บทเรียน ประสบการณที่มีคา 
“ขอบคุณ” ทุกแรงผลักดัน พลังในการทำงาน ที่รวมกันพัฒนา DBD
 “ขอบคุณ” ที่สุดจากใจ

          30 กันยาเวียนมาถึง
เปนวันหนึ่งที่สำคัญวันเกษียณ
พวกพี่พี่ทำงานอยางพากเพียร
จนถึงวันที่เกษียณอยางภาคภูมิ
 
         คุณความดีของพี่พี่เห็นประจักษ
งานราชหนักก็ทำไดอยางสุขุม
เรงพัฒนาสรรคสรางงานทดแทนคุณ
ใหอบอุนดวยความรักสามัคคี 
 
         DBD วันนี้ที่เขมแข็ง 
ดวยเรี่ยวแรงรวมพลังทุมเต็มที่
ของผูชายชื่อบรรยงคอธิบดี
ทานสรางบาน DBD ใหมั่นคง

          วันเกษียณผานเขามาพนหนาที่
DBD ไดบรรลุวัตถุประสงค
พวกนองนองจะสานตอเจตจำนงค
ให DBD มั่นคงตราบเทานาน
 
         ขออวยพรใหทุกทานพบความสุข
หลังเกษียณอยาไดทุกขมีสุขสันต
พระไตรรัตนคุมครองและปองกัน
ใหทานนั้นสุขกายสบายใจ
 
         และขอฝากใหทุกทานที่เกษียณ
ไดแวะเวียนบาน DBD อยาไดหาย
คนขางหลังตองการกำลังใจ
ขอสัญญาวาจะไมลืมเลือนเลย

 ปนี ้กรมพัฒนาธุรกิจการคามีข าราชการเกษียณถึง 10 คน ประกอบดวย
ขาราชการชั้นผูนอยจนถึงผูบริหารสูงสุดของกรม จะเห็นไดวาไมวาจะอยูในตำแหนงใด
เม่ือถึงเวลาก็ตองจากกันจะเหลือไวแตความทรงจำซ่ีงกันและกัน อาทิ คุณดำรงค  คลายทอง 
เปนพนักงานขับรถที่สุภาพ  คุณสรอยทอง  เหรียญทอง ความสามารถพิเศษรองเพลง
ไดไพเราะ คุณจินดารัตน  สวัสด์ิเวช ขาราชการผูเงียบขรึม หัวหนาสุรินทร สุขญาติเจริญ 
เปนพ่ีท่ีใจดี หัวหนาวิโรจน  สอนโยธา เปนพ่ีทีมีน้ำใจขอความรวมมือไมเคยขัดและยังเปน
นักแตงเพลงชั้นเตยของกรมดวย หัวหนาอัญชลี  ทิพยโยธา เปนพี่ที่ราเริง แจมใส อยูใกล
แลวไรทุกข  ผชช.อนุจิต  แกวรวมวงศ เปนผูบังคับบัญชาตนแบบสั่งสอนลูกนองทุกคน
ดวยความรักและเมตตาทั้งยามสุขและทุกข  ผชช.ธวัชชัย  พันธุรัตน เปนผูบังคับบัญชา
ท่ีเปรียบเสมือนอาจารยท่ีส่ังสอนลูกศิษย ทานรองอธิบดีอิทธิพล ชางหลำ เปนผูบังคับบัญชา
ท่ีอบอุน ใหกำลังใจ ไกลเกล่ียใหหนักเปนเบา สำหรับทานสุดทายเปนผูบริหารสูงสุดของกรมคือ
ทานอธิบดีบรรยงค  ลิ้มประยูรวงศ เปนผูบังคับบัญชาที่นากลัว เปนยักษที่มาปลุกให
พวกเราต่ืน ไดยินเสียงแลวหวาดผวา แตทานผูน้ีแหละเปนผูนำการเปล่ียนแปลงและพัฒนากรม
ใหกาวหนาแบบกาวกระโดด สรางผลงานตางๆ มากมาย ทานพิสูจนใหพวกเราไดเห็นวา
ทานเปนผูบริหารที่มีวิสัยทัศน ผูเสียสละ รักลูกนอง แมวาการสอนของทานคอนขางจะ
นากลัวก็ตาม ในเวลาเดียวกันทานก็มีความออนนอมกตัญูตอผูมีพระคุณ ทานมักพูดเสมอวา
ทานเปนไมค้ำยันใหพวกเรา บัดนี้ไมค้ำยันจะปลอยตนไมตนนี้แลวใหยืนตนอยูไดดวยตนเอง 
อยากจะขอเรียนทานวาตนไมตนนี้จะอยูใหไดอยางสงางามเพราะทานไดสรางภูมิคุมกัน
พวกเราไวอยางดีแลว

                                               ใจถึงใจ
ความในใจในวัน “ทานเกษียณ”  อยากมีมนตเปลี่ยนวันเวลาได
เสกคาถาโอมเพี้ยง ! ไดดั่งใจ เดือนกันยา ตัดออกไป ไมตองมี
ไมชอบใจกาลเวลาเปนยิ่งนัก สรางความรักความผูกพันไปทุกที่
ทั้งออก-ตก-เหนือ-ใต ทั่ว DBD  แลวทำไมใหมีวันจากกันไป
สามสิบกันยาปหาหก เหมือนกระจกสะทอนวารอันชัดใส
วันเวลาที่ “ทาน” เพียรเวียนใสใจ สรางเธอ-ฉัน มั่นใน “มาตรฐาน DBD”
โปรงใส ทันสมัย รับใชชาติ บริการราษฎรประชารวดเร็วรี่
สมศักดิ์ศรี “ขาราชการน้ำดี” เปน “SMART DBD” ที่ภาคภูมิ
เสกคาถาเปลี่ยนเวลากันไมได ความในใจจึงสงผานตัวอักษร
จะกตัญุตาตอทานและองคกร เสกขอพรสุขกายสบายใจใหทาน...เพี้ยง !!
ความในใจไมไดมีเพียงเทานี้  แตจำกัดดวยพื้นที่การสงผาน
ตอจากนี้จะสง         สื่อสารกัน  ถึงทานตลอดไปใน         มวง DBD

ปรารถนา  หัสมินทร
ผูอำนวยการสำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

อารีพร จงวัฒนานุกูล   
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

สลิลา  เทพเกษตรกุล
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร

วรรณา  คงเจริญจิตติกุล
ผูอำนวยการสำนักพัฒนาผูประกอบธุรกิจ
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 กรมพัฒนาธุรกิจการคา จัดโครงการ “ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเดน ประจำป 2555”  เพื่อสงเสริมใหธุรกิจ
ไทยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ  สรางความนาเชื่อถือและยกระดับมาตรฐานใหกับธุรกิจไทยใหสามารถ
แขงขันไดในเวทีการคาโลก   ตั้งเปาสรางธรรมาภิบาลใหกับธุรกิจทั่วประเทศ 1 จังหวัด 1 ธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจ
ที่ไดรับรางวัลเปนแบบอยางใหธุรกิจอื่นๆ ในจังหวัด 

 ธุรกิจท่ีสมัครเขารวมโครงการตองมีคุณสมบัติ 2 ขอ 
คือ เปนบริษัทจำกัด ท่ีดำเนินกิจการมาแลวไมนอยกวา 
5 ป และ ตองนำสงงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
ตอเน่ืองทุกปี  โดยมีเกณฑท่ีใชประเมินธุรกิจ 6 หลัก ไดแก  
 หลักนิติธรรม ธุรกิจตองปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย 
เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย,พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543,ประมวลรัษฎากรและพระราชบัญญัติ
กองทุนประกันสังคมและพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน 
 หลักคุณธรรม ธุรกิจตองมีความซ่ือสัตยสุจริตในการ
ดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีความซื่อสัตย 

ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด�น ประจำป� 2555

 หลักความโปรงใส ธุรกิจมีความโปรงใสในการ
ดำเนินงาน มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร และสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอง
 หลักการมีสวนรวม เปดโอกาสใหลูกคา ผูถือหุน
และพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
 หลักความรับผิดชอบ ธุรกิจตองมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมชุมชน และสิ่งแวดลอม  
 หลักความคุมคา ธุรกิจมีการบริหารจัดการและใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
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 ขั้นตอนการพิจารณา  3 ขั้นตอน ประกอบดวย
 ข้ันตอนท่ี 1 ผูสมัครประเมินตนเองเก่ียวกับธรรมา
ภิบาลธุรกิจในองคกรจากใบสมัคร
 ขั้นตอนที่ 2  ตรวจสอบขอมูลและประเมินผลโดย
ผูเชี่ยวชาญ
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการตัดสินพิจารณาและ
ตัดสินผูไดรับรางวัล  ซึ่งอธิบดีใหเกียรติเปนประธาน โดยมี
ผูแทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสรรพากร สำนักงาน
ประกันสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สถาบันการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ รวมเปน
กรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลดวย

   มีผูสมัครท้ังส้ิน จำนวน 282 ราย จาก 77 จังหวัด
ท่ัวประเทศ ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 267 ราย
ผานข้ันตอนการประเมินจนไดรับรางวัลท้ังส้ิน 112 ราย 
จาก 59 จังหวัด โดยแบงประเภทธุรกิจ ตามทุนจดทะเบียน 
4 ประเภท ดังนี้
 ประเภท 1 ทุนจดทะเบียนไมถึง 1 ลานบาท จำนวน 
1 รางวัล
 ประเภท 2  ทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท แตไมถึง 
5 ลานบาท  จำนวน 37 รางวัล
 ประเภท 3  ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท แตไมถึง 
10 ลานบาท  จำนวน 12 รางวัล
 ประเภท 4 ทุนจดทะเบียน ต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป
จำนวน 62 รางวัล
 จำแนกธุรกิจที่ไดรับรางวัลตามภาคไดดังนี้
 1. ภาคเหนือ 13 จังหวัด จำนวน  20 ราย
 2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัด จำนวน 
16 ราย
 3. ภาคตะวันออก 6 จังหวัด จำนวน 17 ราย
 4. ภาคกลาง 17 จังหวัด จำนวน 40 ราย
 5. ภาคใต 11 จังหวัด จำนวน 19 ราย
 ธุรกิจที่ไดรับการคัดเลือกไดเขารับรางวัลพรอมโล
ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
(นายณัฐวุฒิ  ใสยเก้ือ) เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย
ฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา  



สมาคมการค�าดีเด�น ประจำป� 2556
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 กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมมือกับสภาหอการคาแหงประเทศไทย จัดโครงการ “ประกวดสมาคมการคา
ดีเดน ประจำป 2556” เพ่ือยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมการคาไทย
ใหสามารถแขงขันไดกับนานาประเทศในเวทีการคาระดับโลก 

 การประกวดสมาคมการคาดีเดนประจำป 2556 
ใชเกณฑการประเมินตามหลัก Balanced Score Card 4 มิติ 
ไดแก มิติท่ี 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ มิติท่ี 2 ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ มิติที่ 3 คุณภาพการใหบริการ และ
มิติท่ี 4 การพัฒนาองคกร โดยแบงกลุมการประกวดออกเปน 
3 กลุม คือ 1) กลุมจดทะเบียนจัดต้ังต้ังแต 1-5 ป 2) กลุมจด
ทะเบียนจัดต้ังเกินกวา 5 -15 ป  3) กลุมจดทะเบียนจัดต้ังเกินกวา
15 ปข้ึนไป โดยแบงรางวัลออกเปน 3 ประเภท ประกอบดวย 
รางวัลสมาคมการคายอดเย่ียม เปนรางวัลสูงสุด สำหรับสมาคม
การคา ท่ีมีความเปนเลิศในทุกดาน รางวัลสมาคมการคาดีเดน
รายมิติ สำหรับสมาคมการคาท่ีมีความโดดเดนในแตละดาน
และรางวัลผูบริหารสมาคมการคาดีเดน สำหรับผูบริหาร
สมาคมการคาท่ีมีความมุงม่ัน ทุมเท และเสียสละ ทุมเททำงาน
ใหแกสมาคม และเปนที่ยอมรับจากผูเกี ่ยวของทุกฝาย
โดยมีผู แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา สภาหอการคา
แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
ผูทรงคุณวุฒิรวมเปนกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
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 ในปนี้ มีสมาคมการคาสมัครเขารวมประกวด 35 
สมาคม มีสมาคมฯ ที่สงแบบประเมินตนเอง 25 สมาคม 
และผานการคัดเลือกรอบแรก 21 สมาคม ซึ่งผลการตัดสิน
มีสมาคมการคาท่ีไดรับรางวัล ท้ัง 3 กลุม จำนวน 17 รางวัล 
ดังนี้
 กลุมที่ 1 : สมาคมการคาที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ตั้งแต 1-5 ป
 สมาคมการคายอดเย่ียม ไดแก สมาคมขนสงสินคา
และโลจิสติกสไทย สมาคมการคาดีเดนรายมิติ มิติที่ 1 
ผลสำเร็จตามพันธกิจ ไดแก สมาคมพัฒนาผูประกอบการ
ธุรกิจคาปลีกทุนไทย มิติท่ี 2 ความสามารถในการบริหาร
จัดการ ไดแก สมาคมการคาผู ประกอบการเคเบิ ้ลทีวี 
มิติท่ี 3 คุณภาพการใหบริการ ไดแก สมาคมอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มไทย มิติที่4 การพัฒนาองคกร ไดแก สมาคม
ธุรกิจคลังสินคา ไซโล และหองเย็น ผูบริหารสมาคมการคา
ดีเดน ไดแก นายวรวิทย  เจริญวัฒนพันธ นายกสมาคมขนสง
สินคาและโลจิสติกสไทย

 กลุมที่ 2 : สมาคมการคาที่จดทะเบียนจัดตั้ง
เกินกวา 5 - 15 ป
 สมาคมการคายอดเย่ียม ไดแก สมาคมอุตสาหกรรม
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมไทย สมาคมการคา
ดีเดนรายมิติ มิติท่ี 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ ไดแก สมาคม
ตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มิติที่ 2 ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ (ไมมีผูไดรับรางวัล) มิติท่ี 3 คุณภาพ 
การใหบริการ ไดแก สมาคมธุรกิจรับสรางบาน มิติที่ 4 
การพัฒนาองคกร ไดแก สมาคมรถเชาไทย ผูบริหารสมาคม
การคาดีเดน ไดแก ดร.ขัติยา ไกรกาญจน นายกกิตติมศักด์ิ 
สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคมไทย

 กลุมที่ 3 : สมาคมการคาที่จดทะเบียนจัดตั้ง
เกินกวา 15 ปขึ้นไป 
 สมาคมการคายอดเยี ่ยม ไดแก สมาคมไทย 
ธุรกิจการทองเที่ยว  สมาคมการคาดีเดนรายมิติ มิติที่ 1 
ผลสำเร็จตามพันธกิจ ไดแก สมาคมธุรกิจไม มิติที่ 2 
ความสามารถในการบริหารจัดการ ไดแก สมาคมชางเหมา
ไฟฟาและเครื่องกลไทย มิติที่ 3 คุณภาพการใหบริการ 
ไดแก สมาคมผูสงออกขาวไทย มิติท่ี 4 การพัฒนาองคกร 
ไดแก สมาคมประกันชีวิตไทย ผูบริหารสมาคมการคาดีเดน 
ไดแก นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย

 ผูชนะการประกวดไดเขารับมอบโลประกาศเกียรติคุณ
จากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ) 
ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม 2556
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 กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนหนวยงานภาครัฐที่ไดดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาอยางตอเนื่อง
และยาวนาน  โดยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนและผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว  ทั้งนี้ ภายใตแผนงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส  ขอมูลดานทะเบียนธุรกิจไดรับการจัดเปนกลุมขอมูลสำคัญท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางดานขอมูลของประเทศ
ซ่ึงหลายหนวยงานมีความจำเปนตองใชขอมูลเหลาน้ีไปเปนขอมูลหลัก หรือใชเปนขอมูลประกอบการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ดานตาง ๆ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงไดพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลนิติบุคคลใหกับหนวยงานราชการตางๆ ดวย
ระบบ VPN (Visual Private Network) ซึ่งเชื่อมตอระหวางเครือขาย 2 เครือขายที่อยูตางที่กัน ผานระบบ Internet โดยผู
สงขอมูลตองใสรหัสของขอมูลกอนท่ีจะสงออกไป และผูรับขอมูลตองทำการถอดรหัสขอมูลกอนนำไปใช เพ่ือใหขอมูลน้ันๆ 
มีความปลอดภัย โดยระบบดังกลาวสามารถปองกันการดักจับขอมูลระหวางทางไดเปนอยางดี  และหนวยงานที่เชื่อมตอ
ดวยระบบ VPN จะสามารถเขามาใชระบบงานภายในของกรมพัฒนาธุรกิจการคาในลักษณะแบบอานไดอยางเดียว  
(Read Only) ซึ่งเปนการใหบริการขอมูลแบบทันทีทันใด  (Real Time) 

รางวัลองค�กรดีเด�น
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 ประโยชนของการเช่ือมโยงขอมูลนิติบุคคลดวยระบบ
คอมพิวเตอรระหวางหนวยงานราชการ มีดังนี้
 • ลดระยะเวลา และคาใชจายในการเดินทางไป
ติดตอราชการระหวางหนวยงาน  
 • หนวยงานภาครัฐสามารถนำขอมูลไปใชประโยชน
ไดทันตอความจำเปนในการปฏิบัติงานตามภารกิจแบบทันที 
(Real Time) ทันตอสภาวการณอยางมีประสิทธิภาพ   

 ปจจุบันหนวยงานราชการตางๆ ที่กรมฯ ไดใหการ
สนับสนุนและใหความรวมมือในการเช่ือมโยงขอมูลนิติบุคคล
ดวยระบบ VPN ผานเครือขาย Internet  เชน สำนักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานศาล
ยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 
สำนักขาวกรองแหงชาติ  สำนักงานปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กรมสรรพากร  สำนักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาด (กลต.) เปนตน

 ผลจากการสนับสนุนใหขอมูลทะเบียนธุรกิจและ
ใหความรวมมือทางดานเทคนิคในการเชื่อมโยงขอมูลดวย
ระบบคอมพิวเตอรแกสำนักงาน ป.ป.ส. มาอยางตอเนื่อง 
สำนักงาน ป.ป.ส. จึงพิจารณาคัดเลือกใหกรมพัฒนาธุรกิจ
การคาไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติ เขารับโลประกาศ
เกียรติคุณใหเปนองคกรที่มีผลงานดีเดน ประเภทองคกร 
ดานการสงเสริม สนับสนุนและบริหารจัดการ การแกไข
ปญหายาเสพติด ประจำป 2556  จากการใหความรวมมือ
และสนับสนุนขอมูลแกสำนักงาน ป.ป.ส.  ซึ่งเปนประโยชน
อยางย่ิงตอการปฏิบัติงานดานการขาวของสำนักงาน ป.ป.ส.
ใหมีประสิทธิภาพ  สามารถปราบปรามผูกระทำความผิด
เกี่ยวกับคดียาเสพติดและสืบสวนขยายผลไปยังผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับคดียาเสพติดไดงาย รวดเร็ว และมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

รางวัลองค�กรดีเด�น ด�านการส�งเสร�ม สนับสนุน 
และบร�หารจัดการ การแก�ไขป�ญหายาเสพติด 

ประจำป� 2556
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รางวัลบัญชีภาครัฐดีเด�น

 ชวงระยะเวลา 4 ป ที่ผมมาเปนอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา เปาหมายสำคัญของผม คือ ตองทำใหกรมนี้
มายืนอยูแถวหนาใหได โดยพัฒนา 2 ทางพรอมกัน ดังนี้
 ภายนอก  หนาตาดี คือ “สวย” ผมพลิกโฉมใหกรมน้ี
มีความทันสมัย สถานที่ทำงานสะอาด  มีอุปกรณพรอม
อำนวยความสะดวกในการใหบริการ และขณะเดียวกัน
ผมเนนไปที่ทีมงาน เพราะผมตองการใหเกิดความมีน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกัน ใหรูวาเราเปนครอบครัว DBD สีมวง “ชุดทำงาน
สีมวงท่ัวประเทศ” ตองการใหเกิดแรงผลักดันใหเกิดความรัก
องคกร และทุมเททำงานใหกรม ภายใตคานิยมองคกร 
“ยิ้มแยม โปรงใส ใสใจบริการ”

 ภายใน คือ “สติปญญาดี” มีกึ๋น มีดีเอาไวอวดได 
งานตองเดน โดยเฉพาะงานดานบัญชี ผมถือวาสำคัญมาก
เพราะเปนเคร่ืองมือของผูบริหารท่ีใชในการตัดสินใจ โดยรวม
ประชุมวิเคราะหปญหาและติดตามงานอยางใกลชิดเปนระบบ 
มีกำหนดเวลารายงานผลการดำเนินงานตรงตอผูบริหารทุก
สองสัปดาห และผมนำเทคโนโลยีมาชวยเสริมนอกเหนือจาก
ระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง เชน โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 
ระบบติดตามการเบิกจายเงินงบประมาณ 78 หนวยเบิกจาย 
ระบบการบริหารจัดการพัสดุ ระบบการจัดเก็บรายได เปนตน  
 สำหรับ “สุขภาพดี” หมายถึง องคกรตองมีฐานที่
มั่นคงแข็งแรง ซึ่งตัวองคกรกับตัวมนุษยที่อยูในองคกรนั้น
สำคัญมาก ไมวาระบบซอฟตแวรไอทีหรือกระบวนการทำงาน
จะดีแคไหนก็ตาม หากองคกรกับคนท่ีใชงานเรารักษาไวไมอยู
ก็ไรความหมาย ดังน้ัน ผมจึงใหความสำคัญกับคนเปนหลัก 
มุงพัฒนาคนใหมีความรู เพราะเปนกลไกสำคัญในการ
ขับเคลื่อนองคกร
 ผมสอนลูกนองเรื ่องหลักการทำงานไว 3 คำ คือ 
“หลักแนน แมนเปา เขาถึง” 
 “หลักแนน” คือ ระเบียบทางดานการเงินการคลัง
ตองแมน ตองรอบรู คุณธรรมตองยึดมั่น
 “แมนเปา” หมายถึง ตองรูวาเปาหมายเราจะไป
ทางไหน ไมใชตั้งตนโดยไมรูทิศทาง
 “เขาถึง” แปลวา รูเขารูเรา ขอมูลตองชัด ตองเพียงพอ
ถึงจะทำอะไรสำเร็จ
 ทั้งนี้ ผูบริหารหนวยงานควรใหความสำคัญในการ
บริหารจัดการ และกำหนดแผนงานดานบัญชีของภาครัฐ
ใหมีประสิทธิภาพ การทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เราเนนเรื่องความโปรงใส เปนธรรม ทำใหเราไดรับรางวัล
องคกรโปรงใส และรางวัลบัญชีภาครัฐดีเดน ซึ่งรางวัลนี้
ผมภูมิใจมาก เพราะเราทำสำเร็จตามเปาที่เราวางไว
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  กรมบัญชีกลาง ไดจัดทำโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2555  โดยมีวัตถุประสงคใหหนวยงานตนสังกัดระดับกรม 
มีการกำกับ  ดูแล  และชวยเหลือหนวยเบิกจายภายใตสังกัด  
ใหจัดทำบัญชีไดอยางถูกตอง ครบถวน เพื่อเปนตัวผลักดัน
ใหสวนราชการเรงตรวจสอบ แกไขขอมูลทางบัญชี  อันจะ
สงผลใหงบการเงินระดับกรม และระดับกระทรวง มีความ
ถูกตอง เชื่อถือได 

 ในปนี้ กรมบัญชีกลางไดพิจารณาคัดเลือกสวน
ราชการที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานดานบัญชีดีเดน
เขารับประกาศเกียรติคุณเพื่อเปนขวัญกำลังใจ และเปน
ตัวอยางท่ีดีใหกับหนวยงานอ่ืน ๆ โดยเกณฑการประเมินผล
วัดจากจำนวนเร่ืองของขอมูลทางบัญชีท่ีสวนราชการสามารถ
ดำเนินการไดตามเกณฑ 6  เร่ือง ประกอบดวย 1) งบทดลอง
ในภาพรวมถูกตองตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี  2) ไมมีบัญชี
พักเงินนำสง หรือพักเงินสดรับคงคางในระบบ GFMIS 
3) ไมมีบัญชีพักสินทรัพยคงคางในระบบ GFMIS 4) มียอด
คงเหลือของบัญชีเงินสดในมือถูกตอง ตรงตามรายงานเงิน
คงเหลือประจำวันท่ีจัดทำนอกระบบ GFMIS 5) มีการจัดทำ
กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือนทุกบัญชี 
และ 6) มีการบันทึกปรับปรุงบัญชีตามเกณฑคงคาง ณ วัน
สิ้นปงบประมาณ แลวเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นป
งบประมาณ 7) สงรายงานการเงินประจําป ใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ และสําเนารายงานการเงิน
ดังกลาวใหกรมบัญชีกลางทราบ ภายใน 60 วันนับแตวัน
สิ้นปงบประมาณ

 ในปงบประมาณ 2555 นี้ มีหนวยงานระดับกรม 
จังหวัด และกลุมจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 6 หนวยงาน 
จากหนวยงานราชการกวา 300 แหงทั่วประเทศ ไดรับการ
พิจารณาคัดเลือกใหไดรับรางวัลบัญชีภาครัฐดีเดนประจำป
งบประมาณ 2555 โดย 1 ใน 6 หนวยงานน้ัน คือ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา ซึ่งเปนหนวยงานเดียวในกระทรวงพาณิชย
ที่ไดรับรางวัลนี้ถึง 2 ปติดตอกัน โดยมี นางสาวสุภารัตน  
ฮุนพงษสิมานนท ผูอำนวยการสำนักบริหารคลัง เปนผูแทนกรมฯ 
เขารับมอบโลประกาศเกียรติคุณจากนายมนัส แจมเวหา 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพ
มหานคร  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556
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ความน�าเชื่อถือ สร�างความสำเร็จ
ของเว็บไซต�ร�านค�าออนไลน�
 “อินเทอรเน็ตเปนโลกเสมือนจริงที่ใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร เปนชองทางการคาที่ไมมีขอบเขตจำกัด 
ผูคนสามารถทองโลกอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลาและทุกสถานที่ เปน Social Network ที่ใหญที่สุด เราไมสามารถทราบ
ไดเลยวาใครเปนใครบนโลกออนไลน หรือใครคนน้ันใชตัวตนท่ีแทจริงของเขาหรือไม “ความนาเช่ือถือ” จึงเปนประตูสำคัญ
ที่จะสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นแกผูที่ติดตอสื่อสารดวย และเปนสิ่งที่จะผลักดันใหธุรกิจประสบผลสำเร็จ ฉะนั้น ไมวาคุณ
จะเปนผูประกอบการ e-Commerce หรือ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต คุณตองใหความสำคัญและคำนึงถึงความนาเชื่อถือ
มากที่สุด”  

 หลายคนคงเคยคนหาขอมูลตางๆ เชน การทองเท่ียว
การเลือกซื้อสินคา/บริการ หรือติดตามขาวสารที่กำลังเปน
ประเด็นรอนในปจจุบันผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะ
ธุรกิจท่ีไมตองการตกยุคหรือลาหลัง จะตองติดตามขาวสาร
หรือสถานการณตางๆ ใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา รวมถึง
แสดงความคิดเห็นของตนผานทางโลกออนไลน แนนอนวา 
“เว็บไซตพันทิปดอทคอม” ตองเปนจุดหมายแรกๆ ที่นัก
ทองโลกอินเทอรเน็ตคนหาและเลือกคลิก ปจจุบันพันทิป
มี 4 เว็บไซต เรียกรวมๆ วา “Pantip Network” ประกอบดวย 
Pantip.com เปนเว็บบอรด PantipMarket.com เปน 
e-Marketplace ตอมาคือ BlogGang.com ท่ีเนนความเปน
เครือขายเน็ตเวิรคในเร่ืองตางๆ และสุดทายคือ Pantown.com 
สังคมชุมชนออนไลน 

 คุณวันฉัตร ผดุงรัตน ผูกอตั้งเว็บไซต “พันทิป
ดอทคอม” เลาใหฟงวา เว็บไซตของพันทิปเร่ิมมา 18 ปแลว 
เร่ิมจาก พันทิปดอทคอม ท่ีเปนเว็บบอรดแรกๆ ของประเทศไทย 
ปจจุบันมีผูโพสตตอวันประมาณ 1.2 ลานคน และมีสมาชิก
ประมาณ 8.5 แสนราย ซ่ึงถือวาสูงมาก ท้ังน้ี ผูท่ีเขามาโพสต
ตองมีตัวตนจริงยืนยันได เนื่องจากเว็บไซตใหความสำคัญ
ทั้งตอตัวผูที ่เขามาโพสตขอความและตอความเห็นที่ได
โพสตข้ึนบนเว็บไซตแบบเปนปจจุบัน เพ่ือใหขอมูลท่ีเผยแพร
ออกไปไมขัดตอกฎหมาย หรือสรางความเดือดรอนเสียหาย
แกผูอื่น โดยเฉพาะขาวหรือเรื่องที่กำลังเปนประเด็นรอน
และยังไดกลาวตอไปอีกวา การขายสินคาบน facebook 
หรือ Instragram ผูบริโภครูสึกวาคนที่เขามาติดตามใน 
facebook หรือ Instragram เปนกลุมเพ่ือนกลุมเดียวกับตน 
จึงมีความนาเชื่อถือ เพราะเชื่อวามีตัวตนจริง ทำใหกลา
ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการผานเครือขายนั้นๆ สุดทาย
เม่ือมีการฉอโกงเกิดข้ึน เรียกวา “การฉอโกงบนความนาเช่ือถือ
ซ่ึงเปนปญหาท่ีพบบอยในธุรกิจบนโลกออนไลนท่ียากจะแกไข

คุณวันฉัตร ผดุงรัตน�
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 ฉะนั้น ธุรกิจ e-Commerce ซึ่งสวนใหญเปน SME 
ท่ีมีขอเสียเปรียบท้ังดานเงินทุน และความนาเช่ือถือ จำเปน
ตองปรับตัวและสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับเว็บไซต
ของตนใหได โดยสิ่งที่ตองดำเนินการเปนอันดับแรก คือ 
การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหถูกตองตามกฎหมาย 
และขอใชเครื่องหมาย DBD Registered กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา เพื่อยืนยันความมีตัวตนของเว็บไซต และยัง
เห็นดวยอยางยิ่งที่กรมฯ เพิ่มระดับความนาเชื่อถือ ดวยการ
ออกเครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือ DBD Verified ซึ่งมี
มาตรฐานเทียบเทาเครื่องหมาย Trustmark ระดับสากล 
ทั้งนี้เครื่องหมายดังกลาวยังเปนตัวชวยดานการตลาดแก
ธุรกิจดวย เมื่อคูคาเห็นเครื่องหมายที่ปรากฎอยูบนหนา
เว็บไซต จะเกิดความนาเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะรวม
ทำธุรกรรมมากขึ้น
 ขณะเดียวกันผูบริโภคก็จะซื้อสินคาหรือบริการทาง
อินเทอรเน็ตไดอยางสบายใจมากขึ้นดวยเชนกัน เว็บไซต
ท่ีจะประสบความสำเร็จน้ัน นอกจากการทำการตลาดท่ีเปน
มืออาชีพ เว็บไซตมีความสวยงามและเขาถึงไดงาย มีระบบ
การชำระเงินที่สะดวกสบายแลว ความนาเชื่อถือนับเปน
หัวใจสำคัญที่สุดที่จะขาดไมไดเลย มิฉะนั้นอาจสงผลตอ
ความลมเหลวคอนขางมาก 

 สวนคุณอภิศิลป ตรุงกานนท Product Development 
Manager ของพันทิป ไดใหขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
 ส่ิงสำคัญท่ีสุดในธุรกิจ e-Commerce คือ การสราง
ความนาเชื่อถือ ความไววางใจและความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้น
แกลูกคา ผนวกกับการบริการหลังการขายที่ดี ก็จะยิ่งทำให
ลูกคาตองการซื้อสินคาจากเว็บไซตของคุณมากยิ่งขึ้น
 สำหรับผูบริโภค หรือผูที่ซื ้อสินคา ก็มีการตื่นตัว
ในการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ตมากขึ้น แตสิ่งที่ยังคงเปน
อุปสรรคที่ทำใหผูบริโภคยังไมกลาตัดสินใจซื้อสินคาทาง
ออนไลน ก็คือ ความไมมั่นใจกลัวถูกฉอโกง ทำใหผูบริโภค
สวนหน่ึงเขาไปซ้ือสินคาใน facebook (FB) และ Instragram (IG) 
เพราะคิดวารูจักกันเปนเพื่อนกัน ผมมองวา FB และ IG 
เปนเหมือนสิ่งลี ้ลับที่ไมรู วาคนๆ นั้นมีตัวตนจริงหรือไม 
และจะใชเขาคนน้ันหรือเปลา เม่ือตองการขายสินคาก็เขามา
โพสตขาย หากไมตองการขายสินคาก็ออกไปแบบไรตัวตน 
ตามหาลำบาก สำหรับผูซื้อหากซื้อแลวไดสินคาที่ดีถูกตอง
ตามที่ตองการก็ดีไป แตในกรณีที่ไมไดสินคา หรือสินคา
ไมมีคุณภาพ ก็ไมรูจะตามไปที่ใคร หรือหากตามคนๆ นั้น
จนเจอ ก็ไมแนใจวาจะใชผู ขายที่แทจริงหรือไม ฉะนั้น 
การซ้ือสินคาบนอินเทอรเน็ตจึงควรซ้ือบนเว็บไซตเทาน้ัน 
และย่ิงเห็นเคร่ืองหมาย               หรือเคร่ืองหมาย 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคาดวยแลว ยิ่งสรางความ
นาเชื่อถือไดมากยิ่งขึ้น   

คุณอภิศิลป� ตรุงกานนท�www.pantipmarket.com
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Smart DBD 
สร�างพลังสู�ความเป�นเลิศ

 นับต้ังแตป 2553 เปนตนมา กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ไดดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DBD Get Together 
ใหแกบุคลากรของกรมฯ ทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค
มาอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางและกระตุนใหเจาหนาที่
เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และทีมงาน
อยางมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองตอคานิยมขององคกร คือ
“ยิ้มแยม โปรงใส ใสใจบริการ” ที ่มุ งเนนใหบุคลากร
มีจิตมุงบริการ ทันสมัย  ปราดเปรียว วองไว  และไดรับความ
เชื่อถือไววางใจจากประชาชนผูติดตอขอรับบริการตาง ๆ 
จากกรมฯ 

 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนหนวยงานบริการภาครัฐ ท่ีมีความพรอมสนองตอบความตองการของภาคธุรกิจ 
และประชาชนท่ัวไป ผานการใหบริการอยางมืออาชีพ โดยนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสรางสรรคมาใชอำนวย
ความสะดวกในการทำงาน เพื่อบรรลุเปาหมายในการสรางธุรกิจใหเขมแข็ง แขงขันได
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 ในป 2556 น้ี กรมฯ ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภายใตหัวขอ DBD Get Together 2013 : Smart DBD 
สรางพลังสูความเปนเลิศ ข้ึนเม่ือวันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2556  
ณ  โรงแรมเดอะซายน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  เพ่ือสรางพลัง
สูความเปนเลิศใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนกลาง
และหัวหนาสำนักงานธุรกิจการคาในสวนภูมิภาคทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ  โดยใหความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับ พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื ่อสนับสนุนให
การดำเนินงานของกรมฯ มีความนาเชื่อถือ โปรงใส และ
ตรวจสอบได  และมุงหวังใหเจาหนาที่เกิดความสามัคคี  
มีสัมพันธภาพและความไววางใจ  เรียนรูและเขาใจความ
แตกตางระหวางกัน เห็นคุณคาซึ่งกันและกัน ตลอดจนมี
ทัศนคติในเชิงบวก อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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ทั้งกายและใจระหวางบุคลากรของกรมฯ ผานการระดม
ความคิดเห็น การศึกษาสภาพปญหาของสังคม และกลุม
ผูดอยโอกาส เพื่อเขาไปปฏิบัติภารกิจใหความชวยเหลือ
อยางจริงจัง โดยที่ไมมีผลประโยชนใด ๆ เขามาเกี่ยวของ
เปนการใหและบริการสังคมอยางแทจริง หวังใหเกิดการ
ตอยอด พัฒนาและกระจายสูสังคมอื่น ๆ ทั่วประเทศตอไป  

 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมท่ีไดดำเนินการควบคูกับการ
จัดอบรมสัมมนาฯ คือ “กิจกรรมการมีสวนรวมรับผิดชอบ
ตอสังคม”  Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่ง
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดดำเนินการมาอยางตอเนื่องทุกป 
เพ่ือสรางคุณคาและประโยชนตอสังคมและชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 
แวดลอมกระทรวงพาณิชย  เปนการสรางความรวมมือรวมแรง

 • “DBD Family สานฝน ปนสุข เพื่อชุมชน”  
เปนการระดมเงินทุนจากการขาย และประมูลสินคามือสอง 
คุณภาพดี  จากผูบริหาร และเจาหนาท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เพื่อนำรายไดไปจัดซื้ออุปกรณกีฬา เครื่องออกกำลังกาย 
และปรับปรุงพ้ืนท่ีลานกีฬาชุมชนวัดนอยนอก จังหวัดนนทบุรี
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 • “DBD Get Together I Love Library 2013”  เปนการรับบริจาคหนังสือ อุปกรณการเรียน และเงินทุนเพ่ือนำไปพัฒนาปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนวัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี

 • “มอบแสงสวางสูดวงตา  ดวยจิตอาสากับ DBD” 

ดวยการบริจาคเงิน ส่ิงของ เพ่ือนำไปจัดทำส่ือการสอนใหกับ

ผูพิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร



นายนิวัฒนธำรง บุญทรงไพศาล  รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
มอบนโยบายแกผูบริหารกระทรวงพาณิชย โดยมี รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงพาณิชย  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ  นายยรรยง พวงราช 
และผูบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย เขารวม
ณ หองกิติยากรวรลักษณ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556

นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานเปดงานสัมมนาเสริมสรางความเขมแข็งธุรกิจ
คาสงคาปลีกไทย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 
และใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางธุรกิจคาสงคาปลีก 
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด พรอมทั้งลงพื้นที่
เยี่ยมรานคาปลีกตนแบบและมอบสติกเกอร "โชวหวย โชวสวย 
ทั่วไทย รวมใจชวยสังคม" แกรานศรีชัย และรานสหกรณ
บานโนนสวรรค จ.ขอนแกน เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556

นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
แถลงขาวขอมูลการจดทะเบียนธุรกิจ เดือนกรกฎาคม 2556  
ณ หอง KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันพุธที่ 
14 สิงหาคม 2556 

นายบุญนริศร  สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
ครั้งที่ 7/2556  ณ หองมวงเทพรัตน ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556

ภาพกิจกรรม
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา จัดสัมมนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ
ของธุรกิจบริการสาขาเรงรัดเปดเสรีภายใต AEC” 
เพื่อสรางความตื่นตัวและความตอเนื่องในการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพของผูประกอบธุรกิจบริการ 
ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จัดงาน "สรางพันธมิตรธุรกิจสูตลาด
อาเซียน+6" โดยการบูรณาการกิจกรรมสรางเครือขายและขยาย
ชองทางการใหบริการธุรกิจใหบริการโลจิสติกส และกิจกรรม
สรางนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุมธุรกิจรองรับ AEC 
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลมบีช โฮเต็ล แอนดรีสอรท จ.ชลบุรี 
เมื่อวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556
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นายชัยณรงค  โชไชย ผูอำนวยการสำนักขอมูลธุรกิจ 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหสัมภาษณออกอากาศสดในรายการ 
SME ตอบโจทย ในประเด็นนโยบายการอำนวยความสะดวก
แกภาคธุรกิจของกรมฯ ซึ่งเผยแพรทางสถานีโทรทัศนชอง 25 ทรูวิชั่น 
เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 20.00-21.00 น.

นายธวัชชัย  พันธุรัตน นิติกรเชี่ยวชาญ 
เปนผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 
12 สิงหาคม 2556 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง 
เมื่อวันจันทรที่ 12 สิงหาคม 2556



วันวาน  ก�อร�างสร�างฐาน  มั่นคง

วันนี้  พัฒนาต�อยอด  ยืนยง

วันหน�า  แข็งแกร�งยั่งยืน  ธำรง

สมคำ  “ต�นสายปลายทางธุรกิจ”  ของไทย

บรรยงค� ลิ�มประยูรวงศ�
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า


