นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
เพื่อให้เ ป็น ไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพ และธรรมาภิบาลของของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล อันจะทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ
กรมพั ฒ นาธุร กิ จ การค้า จึ งได้ จัดท านโยบายการกากั บดูแ ลองค์ การที่ดี ซึ่งประกอบด้ว ย
นโยบายหลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ
และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ค่านิยมร่วมสาหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่าง
ทั่วถึง

(ลงชื่อ)
(นายทศพล ทังสุบุตร)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติภารกิจหลั ก
ในด้ า นการให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นและข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว โปร่ ง ใส การสร้ า งธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ
โดยการกากับดูแลให้ธุรกิจปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงผลักดันให้ธุรกิจนาหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้
ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งและมีความสามารถในการแข่งขัน
ในฐานะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เห็นสมควรให้มีการจัดทานโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรี
ของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดไป
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า ประกอบด้วย นโยบายหลัก
๔ ด้าน เพื่อมุ่งรักษาประโยชน์ของรัฐไว้สูงสุด ในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิ บัติราชการ
และมุ่งมั่นพัฒนาบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย และการใช้
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ รวมทั้ งยกระดับความเป็นมืออาชีพและคุณภาพจริยธรรมของบุคลากร
ทุกระดับ โดยบุคลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถนานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ เป็น
แนวทางยึดถือปฏิบัติในการดาเนินงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงพันธสัญญาระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และบุ ค ลากรของกรม จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรทุ ก คนที่ จ ะต้ อ งศึ ก ษาท าความเข้ า ใจพร้ อ มทั้ ง ยอมรั บ
เป็นหลักการปฏิบัติราชการต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายทศพล ทังสุบุตร)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
๑.๑ ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 และมุ่งมั่นพัฒนา
SME ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่

ค่านิยมหลักขององค์การ “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ”
ยิ้มแย้ม

หมายถึง

โปร่งใส

หมายถึง

ใส่ใจบริการ

หมายถึง

ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี มีอัธยาศัยไมตรี ที่เป็นมิตรต่อ
ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงานหน่วยงาน อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้าง
ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการโดยยึดมั่นความถูกต้อง ตามกฎ
ระเบียบ มีมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละให้ บ ริ ก ารที่ ดี รวดเร็ ว ด้ ว ยความรู้ แ ละ
ทักษะที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลสาเร็จต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และผู้รับบริการ

ปรัชญาองค์กร “SMART DBD”
Service mind
Modern
Active
Reliable
Transparent

มีจิตบริการที่อบอุ่นและมีไมตรี
ใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยีทกี่ ้าวล้า นาสมัย
บริการด้วยความกระตือรือร้น ปราดเปรียว ว่องไว
สร้างการยอมรับ ความเชื่อถือ ไว้วางใจจากผู้รับบริการ
ยึดมัน่ คุณธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

โครงสร้างองค์การ

อธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

รองอธิบดี

กองทะเบียนธุรกิจ

กองข้อมูลธุรกิจ

กองส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

สานักกฎหมาย

กองกากับบัญชีธุรกิจ

กองพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

กองบริหารการประกอบธุรกิจ
ของชาวต่างชาติ

สานักงาน
เลขานุการกรม

กองธุรกิจบริการ

กองทะเบียนบริษัท
มหาชนและธุรกิจพิเศษ

กองคลัง

กองธุรกิจภูมิภาค
และชุมชน

กองทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้ า เป็ นองค์กรหนึ่ง ของกระทรวงพาณิช ย์ ที่ มีบทบาทส าคั ญในการ
ส่งเสริมพัฒนาภาคธุรกิจในประเทศให้มีศักยภาพและเข้มแข็ง และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย งานด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูล
ธุรกิจ งานด้านส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจบริการและสถาบันการค้า งานด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
และงานด้านบริหารทั่วไป ดังนี้
1. งานด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ มีหน่วยงานในอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) กองทะเบียนธุรกิจ
งานบริการจดทะเบียนบริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด ตอบข้อหารือ วิเคราะห์ ให้ความเห็น
ระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการพัฒนาการจดทะเบียนบริษัทจากัดและห้างหุ้นส่วน ให้ทันสมัย
และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2) กองข้อมูลธุรกิจ
งานบริการออกหนังสือรับรอง และสาเนาเอกสารทางทะเบียน การบริการรับงบการเงิน
พัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นคลังข้อมูลธุรกิจ
3) กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
งานบริการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด ธุรกิจที่มีกฎหมายควบคุมพิเศษ สมาคม
การค้าและหอการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์ และวิสาหกิจเพื่อชุมชน วิเคราะห์ ติดตามปัญหาและข้อพิพาท
ด้านการจดทะเบียน รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ รวมถึงการถอนทะเบียนร้าง
4) กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน ก ากับ ติด ตามประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานตามภารกิจ ของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนภูมิภาค และพัฒ นาธุรกิจ ชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึง วินิจฉัยข้อพิพาท
ข้ออุทธรณ์การจดทะเบียนธุรกิจของภูมิภาค
2. งานด้านส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ธุรกิจบริการ และสถาบันการค้า มีหน่วยงาน
ในอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
งานส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจค้าส่ ง -ค้าปลีก ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
และธุรกิจเป้าหมายอื่นๆ สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทของสถาบันการค้าให้เป็นตัวแทนภาคธุรกิจ
ที่มีศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2) กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
งานวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมพัฒนาการใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ พัฒนาศักยภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

3) กองธุรกิจบริการ
งานพัฒนาและให้คาปรึกษาด้านบริหารจัดการให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ สร้างความ
เข้มแข็ง และผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการธุรกิจบริการสมัยใหม่ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจบริการ
4) กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
งานจดทะเบียน ออกหลักฐานสัญญาหลักประกัน ออกใบอนุญาตให้ความรู้ผู้บังคับ
หลั ก ประกัน รวมถึ งปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขกฎระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ วิธีก ารรับจดทะเบี ยน พิจ ารณาวิ นิจ ฉัยปั ญหา
ข้ อ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การเป็ น ผู้ บั ง คั บ หลั ก ประกั น รวมถึ ง การให้ ค วามรู้ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SME และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. งานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ มีหน่วยงานในอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) กองกากับบัญชีธุรกิจ
งานส่ งเสริมและพัฒ นาผู้ ประกอบวิช าชีพบัญชี และส านักงานบัญชี การส่ งเสริม
จั ดท าบั ญชี ธุร กิจ ด าเนิ น การเกี่ย วกับ งานเลขานุ การคณะกรรมการกากับ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พบั ญชี
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2543 กากับดูแลและตรวจสอบการจัดทาบัญชีของธุรกิจให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดทางบการเงินของนิติบุคคล
2) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
งานการอนุ ญ าตและออกหนั ง สื อ รั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ ของชาวต่ า งชาติ
วิเคราะห์แนวโน้มการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ มาตรการทางเศรษฐกิจการค้า กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ทางการค้า ของประเทศคู่ ค้า เพื่อ สร้ า งโอกาสทางการตลาดแก่ ผู้ ป ระกอบธุร กิจ และดาเนิ นการเกี่ ยวกั บ
งานเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2542
3) กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
งานสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ กากับดูแลและตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมถึงการพัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ธุรกิจ
4. งานบริหารทั่วไป มีหน่วยงานในอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) สานักงานเลขานุการกรม
งานบริหารจัดการด้านสารบรรณ การบริหารงานด้านบุคคลและพัฒนาบุคลากร และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2) สานักกฎหมาย
งานด้ า นกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิช ย์ ว่ า ด้ว ยหุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการกาหนดความผิด
เกี่ ย วกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น จดทะเบี ย น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด บริ ษั ท จ ากั ด สมาคม และมู ล นิ ธิ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้ว ย
สมาคมการค้า หอการค้า กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุ รกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษา
วิเคราะห์ ยกร่าง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
กฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3) กองคลัง
งานบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณ การกากับ
ดูแล และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทาบัญชี การจัดเก็บรายได้ทุกประเภทตามที่กฎหมายกาหนด
การจัดหาพัสดุ บารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานกากับ ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
สื่อสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า งานบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย งานศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาระบบงานดิจิทัล นวัตกรรมการให้บริการ รวมทั้งบริหารจัดการ
ตรวจสอบฐานข้อมูลกรมให้มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจให้แก่
หน่วยงานต่างๆ
5) กลุ่มตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับที่ทางราชการ
กาหนด ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของการดาเนินงานตามแผนงาน ความประหยัดและ
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
6) กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
งานวิเคราะห์ เสนอแนะ ให้ ค าปรึกษาด้านยุท ธศาสตร์การพัฒ นาระบบราชการ
การปรั บ ปรุง ภารกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ของกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า การกากับดูแลและติดตามผล
การด าเนิ น งานตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ นโยบายรั ฐ บาล
รัฐธรรมนูญ และการวิเคราะห์จัดทายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

๑.๒ หลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
หลักการ
การจั ดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมพัฒนาธุรกิ จการค้าเป็นการตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐบาลในภาพรวม ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สู งสุ ด เพื่อประโยชน์ สุ ขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒ นาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ มีความซื่อสั ตย์สุ จริต และ
มีทัศนคติเป็ น ผู้ ให้ บ ริ การประชาชนให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่ เลื อกปฏิบัติ และปฏิบัติห น้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐพึงดาเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจ หรือกระทาการโดยมิชอบ
ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และ
พร้ อมที่ จ ะปรั บ ตัว ให้ ทัน ต่ อการเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ต ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการนานวั ตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่ างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิช อบอย่างสิ้ นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย
มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวน การ
ยุติธ รรมมีการบริ ห ารที่มีป ระสิ ทธิภ าพ เป็นธรรม ไม่เลื อกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธ รรมตามหลั ก
นิติธรรม

3) คาแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
คาแถลงนโยบายหลั กในการบริห ารราชการแผ่นดินของรัฐ บาล ด้านที่ 11 การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการบริการของภาครัฐ และการบูรณาการ
การทางานของหน่ ว ยงานต่างๆ กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริ หารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ จัดรูปแบบ
องค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว รวมทั้งจัดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วนงาน
และภารกิจงาน ที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมั ติอนุญาตของทางราชการที่มีความสาคัญต่อการประกอบธุรกิจและดาเนินชีวิต
ของประชาชนให้เป็น ระบบดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พัฒนา
โปรแกรมออนไลน์ ใ ห้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ ได้ อ ย่ า งทั น ที แ ละทุ ก เวลา ส่ ง เสริ ม ระบบ
ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ
บุ คลากร และเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ อย่ างจริ งจั ง คานึงถึงประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็น ศูนย์กลาง
พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล

๑.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์
กับทุกฝ่าย การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สาคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1) เพื่ อ เป็ น นโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนส าหรั บ ส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลให้ เ กิ ด ขึ้ น
ในหน่วยงานและสามารถนาไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็น แนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหลั กธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อมิให้ เกิด
การแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทาให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้น
กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป

หมวดที่ ๒
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้จัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี โดยมีองค์ประกอบสาคัญคือ (๑) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายด้านองค์การ นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน และ (๒) แนวทางการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน ดังนี้
2.1 นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
1) นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก
แนวทางการปฏิบัติ
มุ่งมั่นรักษาประโยชน์ของรัฐไว้สูงสุด
1. กากับดูแลธุรกิจมีการดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
2. ก าหนดมาตรการประหยั ด พลั ง งาน เพื่ อ รั ก ษา
สภาพแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์
3. ก ากั บ ดู แ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณอย่ า งถู ก ต้ อ ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายหลัก
แนวทางการปฏิบัติ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. สร้างกลไกการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ร าชการของ 2. สร้างช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และพัฒนาการให้บริการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้อย่างสะดวกและ
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
รวดเร็ว
3. จัดให้มีระบบสารวจความต้องการและความพึงพอใจ
ของผู้ รั บ บริ ก ารอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
การดาเนินงานให้มีคุณภาพสูงสุด
3) นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก
แนวทางการปฏิบัติ
มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่ทันสมัย 1. กาหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
สะดวก รวดเร็ว และการนาข้อมูลและสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2. สร้างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและ
สารสนเทศ

4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
นโยบายหลัก
แนวทางการปฏิบัติ
มุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพ โดยส่งเสริมการยกระดับ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรวางแผนการพัฒ นาองค์ความรู้
ความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับ ตลอดจน
ด้วยตนเอง
เสริมสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับคุณภาพจริยธรรมในการ 2. ส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐาน
ปฏิบั ติงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มี
ของหลั ก ธรรมาภิ บ าลและปราศจากการทุ จ ริ ต
ขีดสมรรถนะสูง
คอร์รัปชั่น

2.2 มาตรการ/โครงการรองรับนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน
1) นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/มาตรการ
ลักษณะของโครงการ/มาตรการ
1. การส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ
สร้างความตระหนักรู้หน้าที่ของนิติบุคคลที่ต้องปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และส่งเสริมธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ ๖ หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
2. การลดการใช้พลังงาน
กาหนดมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ามันเชื้อเพลิง
โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลงได้ร้อยละ 10
3. การตรวจสอบภายใน
ด าเนิ น การตรวจสอบภายในทั้ ง หน่ ว ยงานส่ ว นกลางและ
ภูมิภาค ในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ข้ อ บั ง คั บ ด้ า นการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ การใช้ จ่ า ย
ค่าสาธารณูปโภค และด้านการดาเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
และวิธีปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.

2) นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/มาตรการ
ลักษณะของโครงการ/มาตรการ
1. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
กาหนดตัวชี้วัดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับสานัก
โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ย ในภารกิจ/กิจกรรมของหน่ว ยงาน และ
นามาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างเหมาะสม
2. การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน จัดให้มีช่องทางสาหรับประชาชนและผู้รับบริการ เพื่อติดต่อ
ของประชาชนและผู้รับบริการ
สอบถามหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตในการปฏิบัติงานของ
เจ้ าหน้าที่ ผ่ านเว็บไซต์ www.dbd.go.th สายด่ ว น 1570
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสังคมออนไลน์ Facebook : DBD
Public Relations
3. การประเมินคุณภาพการให้บริก1.
าร
ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๔ ด้าน ได้แก่
ด้ า นกระบวนการ ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ ให้ บริ การ ด้า นสิ่ งอ านวยความสะดวก และด้า นคุ ณภาพ
การให้ บ ริ ก าร เพื่ อ น าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
การให้บริการของกรมอย่างต่อเนื่อง

3) นโยบายด้านองค์การ
โครงการ/มาตรการ
ลักษณะของโครงการ/มาตรการ
1. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digital กาหนดแผนและดาเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การให้บริการ
Transformation)
และวิธีการทางานรูปแบบดิจิทัล (ปี 2563 - 2565) ทั้งใน
ภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ จดทะเบียน บริการข้อมูล ส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจ กากับดูแลธุรกิจ และภารกิจสนับสนุน และการ
บริหารจัดการ
2. การสร้างระบบบริหารจัดการความมั
2. ่นคง การบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศตาม
ปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เช่ น การป้ อ งกั น ระบบ
ฐานข้อมูลและปฏิบัติการบนไซเบอร์ การป้องกันเฝ้าระวังและ
แจ้ ง เตื อ นภั ย คุ ก คามระบบงานส าคั ญ (Web Application)
การควบคุมการเข้าออกของบุคคลและอุปกรณ์ห้อง Data Center
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยผู้ใช้งานระบบเครือข่าย เพื่อ
ป้องกันภัยคุกคามที่จะเข้าสู่ระบบเครือข่าย เป็นต้น
4) นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ/มาตรการ
ลักษณะของโครงการ/มาตรการ
1. การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล โดยจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
ในแต่ละสมรรถนะประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ แบ่งเป็น การเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ ร้อยละ 70 การแลกเปลี่ยนความรู้ ร้อยละ 20 และ
การฝึกอบรม ร้อยละ 10
2. การสร้างมาตรฐานองค์กรโปร่งใส
ดาเนินการตามมาตรฐานองค์กรโปร่งใส ประกอบด้วย 4 หมวด
คือ 1) ปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบต่อผลงาน
และข้ อ ร้ อ งเรี ย น 2) ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามหลั ก นิ ติ ธ รรม 3)
ให้ความสาคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทาง
จริย ธรรมที่ เป็น สากล และ 4) ดาเนินงานด้วยความโปร่ งใส
มีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่โปร่งใสเที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริต
และการให้หรือรับสินบน

หมวดที่ ๓
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงกาหนดหลักปฏิบัติที่สาคัญ ดังนี้
๑. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
๒. กรมพัฒนาธุร กิจการค้าจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคน
มั่นใจว่าบุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทาความเข้าใจ ยึดมั่นและปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง ในการทางานประจาวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมคนใดกระทา
การใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติ
ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอคาปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ให้นั้น
ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น ข้ อ มู ล ลั บ ทั้ ง นี้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเองก็ มี ห น้ า ที่ ใ นการสอดส่ อ งดู แ ล และให้ คาแนะนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลองค์การ
ที่ดีฉบับนี้
4. นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่าเสมอ
6. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคาแนะนาเกี่ยวกับ
นโยบายการกากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ฉ บั บ นี้ สามารถติ ด ต่ อ หรื อ สอบถามได้ ที่ ก ลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๗-๔๔๘๑ โทรสาร ๐๒-๕๔๗-๔๔๘0

