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ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่  
Thailand 4.0 กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศเข้าสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าและภาคบริการ เสริมสร้าง ขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจราย
ย่อย พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้า
ภายในประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล กระทรวงพาณิชย์ ได้
ก าหนดทิศทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการด าเนินภารกิจ ให้สอดรับกับ นโยบายของ
รัฐบาลเพื่อไปสู่การสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ (Strength from within) เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ
ไทย มุ่งสร้างผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในระดับฐานรากและ SMEs ที่จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้สามารถน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้
ธุรกิจไทย ปรับปรุงกฎระเบียบ สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม รวมไปถึงสามารถเจาะตลาดใหม่และเชื่อมโยง
เศรษฐกิจไทยไปยังเศรษฐกิจโลก (Connect to the World) 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรง 
ตั้งแต่การบริการจดทะเบียนธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้
และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ เพื่อจัดระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจเอง ต่อสังคม และประเทศชาติเป็น
ส่วนรวม จนถึงการจดทะเบียนให้ธุรกิจสิ้นสภาพ สะท้อนการเป็นองค์กร “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” โดยมีการ
ด าเนินงาน ภายใต้บทบาทภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ด้านส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจ และด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ  
 ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ “บุคลากร” ถือได้ว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญ ดังนั้น แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงครอบคลุม
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ แผน
อัตราก าลังเพื่อให้การบริหารงานเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่  แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ แผนก าลังคนทดแทนการเกษียณเพื่อให้องค์กร
มีอัตราก าลังเพียงพอในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้
บุคลากรเพื่อยกระดับจิตใจให้เกิดความส านึกในหน้าที่และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

1.1 ภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2556 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการ  โดยส่งเสริมและ

พัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศให้มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  และสอดคล้องกับ

ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1 



 
 

2 

 

มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  ตั้งแต่ระดับชุมชนถึง
ระดับประเทศ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

1)  พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า  
2)  ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
3)  ด าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมาย      

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการก าหนดความผิด เกี่ยวกับห้าง
หุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วย การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี กฎหมาย ว่าด้วยสมาคมการค้า กฎหมายว่า
ด้วยหอการค้า และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4)  ให้บริการข้อมูล เอกสารทะเบียนธุรกิจ ข้อมูลธุรกิจอื่น และรับรองรายการ ทางทะเบียนธุรกิจ  
5)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
 
1.2  วิสัยทศัน์  พนัธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ปรัชญาองค์กร และยทุธศาสตร์กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ปรัชญาองค์กร และ
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ โดยยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง 
มีเป้าหมายเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการท าธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในระดับ 
Top Ten ของโลก รวมถึงเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อยกระดับ
ธุรกิจไทยสู่มาตรฐานสากล ที่สร้างอนาคตให้กับระบบเศรษฐกิจและภาคสังคมอย่างแท้จริง ดังนี ้
 1.2.1 วิสัยทัศน์ 
 “เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 และมุ่งมั่น
พัฒนา SMEs ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม” 
 1.2.2 พันธกิจ 
   1)  บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส 
 2)  สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 3)  พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้ 
 1.2.3 เป้าประสงค์ 
 1)  บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 2)  ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
 1.2.4  ค่านิยมหลัก “ยิ้มแย้ม โปร่งใส ใส่ใจบริการ” 
 ยิ้มแย้ม  หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี มีอัธยาศัยไมตรีที่ เป็นมิตรต่อ
ผู้รับบริการ เพือ่นร่วมงานหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 
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 โปร่งใส  หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการโดยยึดมั่นความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ 
มีมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
 ใส่ใจบริการ  หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการที่ดี รวดเร็ว ด้วยความรู้ และทักษะที่
มีการพัฒนาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลส าเร็จต่อการปฏิบัติหน้าที่และผู้รับบริการ 
 1.2.5  ปรัชญาองค์กร “SMART DBD” 
 Service mind มีจิตบริการที่อบอุ่นและมีไมตรี 
 Modern  ใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเทคโนโลยี ที่ก้าวล้ าน าสมัย 
 Active  บริการด้วยความกระตือรือร้น ปราดเปรียวว่องไว 
 Reliable  สร้างการยอมรับ ความเชื่อถือ ไว้วางใจ จากผู้รับบริการ 
 Transparent ยึดมั่นคุณธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 1.2.6  ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2561 - 2564 
 1) พัฒนาการบรกิารสูค่วามเปน็เลศิด้วยนวัตกรรม 
 1.1) พัฒนารูปแบบการให้บรกิารด้านทะเบยีนให้ทันสมัย 
 1.2) พัฒนาคลังข้อมูลให้ทันสมัย และเชื่อถือได้ 
 1.3) พัฒนานวัตกรรมการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2) สร้างสงัคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs 
 2.1) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารธรุกิจ 
 2.2) ยกระดับสู่มาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล 
 2.3) สร้างโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือขา่ยโซ่อุปทานและเชื่อมโยงธรุกิจสู่สากล 
 2.4) พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอือ้ต่อการประกอบธุรกจิ 
 3) สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ 
 3.1) สร้างแรงจูงใจ ให้น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในภาคธุรกิจ 
 3.2) พัฒนาศกัยภาพการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ภาคธุรกิจ 
 4) พฒันาศกัยภาพองคก์รให้มีขดีสมรรถนะสงู 
 4.1) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 4.2) พัฒนาระบบ IT 
 4.3) พัฒนาการจัดการทรัพยากร 
 4.5) พัฒนากฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
 4.6) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นเลิศ 
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1.3  โครงสรา้ง และกรอบอัตราก าลังปัจจุบนั 
 1.3.1  โครงสร้างกรมพฒันาธรุกิจการคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3.2 กรอบอัตราก าลังในปัจจบุนั 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีข้าราชการตามกรอบอัตราก าลัง (ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562) จ านวน  
427 อัตรา มีผู้ครองต าแหน่ง จ านวน  380 คน และต าแหน่งว่าง 47 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท ระดับ กรอบอัตราก าลัง จ านวนรวม 
1. นักบรหิาร สูง 1 

4 
ต้น 3 

2. อ านวยการ สูง 6 
10 

ต้น 4 

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กองธุรกิจภูมิภาค 
และชุมชน 

อธิบดี 

รองอธิบดี 

นักวิชาการพาณิชย์ 
เช่ียวชาญ 

กองทะเบียนธุรกิจ กองก ากับบัญชีธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ 

นิติกรเช่ียวชาญ ส านักงานเลขานุการกรม 
กองส่งเสริมและ 
พัฒนาธรุกิจ 

ส านักกฎหมาย 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เชี่ยวชาญ 
กองคลัง กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

กองบริหารการ
ประกอบธุรกิจ 
ของชาวต่างชาติ ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองธุรกิจบริการ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

นักทรัพยากรบคุคล 

เช่ียวชาญ กองทะเบียนบริษัทมหาชน 
และธุรกิจพิเศษ 

กองทะเบียนหลักประกัน 

ทางธุรกิจ 

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กองธุรกิจภูมิภาค 
และชุมชน 

    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เช่ียวชาญ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
เช่ียวชาญ 
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ประเภท ระดับ กรอบอัตราก าลัง จ านวนรวม 
3. วิชาการ เชี่ยวชาญ 9 

337 ช านาญการพิเศษ 65 
ช านาญการ/ปฏิบัติการ 263 

4. ทั่วไป อาวุโส 1 
76 

ช านาญงาน/ปฏิบัติงาน 75 
รวม 427 

 
1.3.2 (1)  กรอบอัตราต าแหน่งประเภทผู้บริหาร/ข้าราชการระดับสูง 

ประเภท ระดับ กรอบอัตราก าลัง จ านวนรวม 
1. นักบรหิาร สูง 1 4 

ต้น 3 
2. อ านวยการ สูง 6 10 

ต้น 4 
3. วิชาการ เชี่ยวชาญ 9 9 

รวม 23 
 
1.3.2 (2)  กรอบอัตราก าลังข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน 

ประเภท ระดับ กรอบอัตราก าลัง จ านวนรวม 
1. วิชาการ  ช านาญการพิเศษ 65 328 

ช านาญการ/ปฏิบัติการ 263 
2. ทั่วไป อาวุโส 1 76 

ช านาญงาน/ปฏิบัติงาน 75 
รวม 404 

 
 1.3.3 สายงานข้าราชการและระดับต าแหน่งในปัจจุบัน 
 1.3.3 (1) สายงานและระดับต าแหน่งประเภทวิชาการ รวม 337 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง/จ านวน ปฏิบตักิาร ช านาญการ ช านาญการ
พเิศษ เชี่ยวชาญ 

1 นักวิชาการพาณิชย ์ 262   (50)  (4) 
2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8    (3)  (1) 
3 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 4     (1) 
4 นิติกร 18    (5)  (1) 
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ที ่ ชื่อต าแหน่ง/จ านวน ปฏิบตักิาร ช านาญการ ช านาญการ
พเิศษ เชี่ยวชาญ 

5 นักทรัพยากรบุคคล 12     (2)  (1) 
6 นักจัดการงานทั่วไป 3     
7 นักวิชาการเผยแพร่ 2    (1)  
8 นักประชาสัมพันธ์ 2     
9 นักวิชาการเงินและบัญช ี 10    (2)  

10 นักวิชาการพัสด ุ 2     
11 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 14    (2)  (1) 

 
 1.3.3 (2) สายงานและระดับต าแหน่งประเภททั่วไป รวม 76 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง/จ านวน ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 

1 เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 36    (1) 
2 เจ้าพนักงานธุรการ 26    
3 เจ้าพนักงานพัสดุ 6    
4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 7    
5 นายช่างศิลป์ 1    

 
 1.3.4 เฉลี่ยอายุของข้าราชการ 

  ช่วงอาย ุ
อายุ

เฉลี่ย   <=24 
ป ี

25 – 
29 ป ี

30 – 
34 ป ี

35 – 
39 ป ี

40 – 
44 ป ี

45 – 
49 ป ี

50 – 
54 ป ี

>=55 
ป ี

จ านวน 6 21 50 47 76 42 71 67 42.60 

 
 1.3.5 จ านวนข้าราชการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา (วุฒิการศึกษาสูงสุด) 

 
ต่ ากว่า ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ผลรวม 31 8.16 189 49.74 157 41.32 3 0.79 380 100 
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 ในการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จ าเป็นต้องทบทวนอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการภายใต้สังกัด และการพัฒนางานตามภารกิจที่ส่งผลต่อบทบาทของกรมในอนาคต รวมทั้ง
ต้องพิจารณาองค์ความรู้ของบุคลากร เพื่อจะได้วางแผนอัตราก าลังและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพ สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ต่อไปได ้
2.1 อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด 
 2.1.1 อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2556 ได้แบ่งส่วนราชการกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าออกเป็น 10 ส านัก/กอง/ศูนย์ และ 2 กลุ่มงาน โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1) ส านักงานเลขานุการกรม : ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วย
อ านวยการและงานเลขานุการของกรม การจัดระบบงาน บริหารงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม 
ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ การวางแผนงบประมาณ และการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน
ภายในกรม ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรม เผยแพร่กิจกรรม และด าเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ 
ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
 2) กองก ากับบัญชีธุรกิจ : ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีและการสอบบัญชี  
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดท าบัญชีแก่ธุรกิจ ก ากับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี และสภาวิชาชีพบัญชี ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพ ก ากับดูแลและตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญช ี
 3) กองข้อมูลธุรกิจ : จัดเก็บและบริการข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน และข้อมูลธุรกิจ
อื่น และเป็น ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ให้บริการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง และจัดท าส าเนาเอกสารทางทะเบียน 
รวมทั้ง ให้บริการตรวจค้นเอกสารธุรกิจ ประมวลและรายงานผลข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ งบการเงิน และ
ข้อมูลธุรกิจอื่น 
 4) กองคลัง : ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ 
และยานพาหนะของกรม 
 5) กองทะเบียนธุรกิจ : ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด และทะเบียนพาณิชย์ ด าเนินการและก ากับดูแลเกี่ยวกับการจด
ทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจดทะเบียน
นิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย ์ 

การทบทวนบทบาทภารกิจและองค์ความรู้ของก าลังคน ส่วนที่ 2 
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 6) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ : ด าเนินการและก ากับดูแลเกี่ยวกับการ
อนุญาตหรือออกหนังสือรับรอง และการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลทางทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ให้
ค าปรึกษา ตอบข้อหารือ ไกล่เกลี่ย และวินิจฉัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จัดท าคลังข้อมูล
ธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อประกอบการวิเคราะห์และเผยแพร่ให้แก่ทุกภาคส่วน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุนต่างชาติในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
 7) กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : วิเคราะห์ วางแผน พัฒนา และส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในการประกอบธุรกิจ ก ากับดูแลการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจ
และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค รวมทั้งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านการประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
 8) กองส่งเสรมิและพฒันาธรุกิจ : ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลธุรกิจ ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า และส่งเสริมธุรกิจค้าส่ง และค้าปลีก และธุรกิจบริการ ฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันการค้า ให้ค าแนะน าและประสานข้อมูล ด าเนินการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคแก่ผู้ประกอบการ สถาบันการค้า ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก และธุรกิจบริการ ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิกสถาบันการค้า ส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน  ให้เข้มแข็ง 
ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก และธุรกิจบริการ ในประเทศให้สามารถ แข่งขันได้ในระบบการค้า
เสรี สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก และธุรกิจ
บริการ รวมทั้งก ากับดูแลสถาบันการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ 
 9) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายการ
พัฒนาและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับภารกิจของกรม วางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่ายระบบงาน 
และฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในและภายนอก 
รวมทั้งประชาชน ผู้ใช้บริการ พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานและใช้สนับสนุน 
การตัดสินใจ การวางแผน และการบริหารจัดการ การให้บริการตามภารกิจของกรม ตลอดจนให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานของกรม 
 10) ส านักกฎหมาย : ด าเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย
หุ้นส่วนและบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนด ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ กฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  กฎหมายว่า
ด้วยสมาคมการค้า กฎหมายว่าด้วยหอการค้า และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและ
สัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กรม ศึกษา วิเคราะห์ ยกร่าง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ 



 
 

9 

 

ที่เกี่ยวกับกฎหมายของกรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของธุรกิจให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

11) กลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในกรม และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  

(๑)  ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม  
(๒)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย  
12) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
(๑)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

ภายในกรม  
(๒)  ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม  
(๓)  ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ 

และหน่วยงานในสังกัดกรม 
(๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 

 2.1.2 อ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการตามภารกิจในปัจจุบัน 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจงาน 3 ด้าน ประกอบด้วย งานด้านบริการจดทะเบียนและ
ข้อมูลธุรกิจ งานด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ และงานสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยหน่วยงานที่ด าเนินการตามภารกิจ
หลักมีจ านวน 11 กอง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรม จ านวน 6 ส านัก/
กอง/ศูนย์/กลุ่ม ซึ่งแต่ละหน่วยงานมอี านาจหน้าที่และความรับผิดชอบจ าแนกตามภารกิจ ดังต่อไปน้ี 
 1) ด้านบริการจดทะเบยีนและข้อมลูธุรกิจ  
 1.1)  กองทะเบียนธุรกิจ : ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน และ
บริษัทจ ากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และพัฒนากฎหมาย ระเบียบ 
และวิธีการปฏิบัติงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พิจารณา วิเคราะห์ปัญหา และให้ความเห็นการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนบริษัทที่มีข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ค าคัดค้าน ค าอุทธรณ์ และประเด็นปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท รวมทั้งพัฒนา ออกแบบ 
ให้บริการหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 
 1.2)  กองข้อมูลธุรกิจ : ให้บริการหนังสือรับรองและส าเนาเอกสารทางทะเบียน การ
ตรวจค้นเอกสารธุรกิจแก่ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ วิเคราะห์และพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจให้เป็นข้อมูล
สารสนเทศ ประมวลผลและรายงานผลข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ งบการเงินและข้อมูลธุรกิจอื่น  พัฒนาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นคลังข้อมูลธุรกิจ บริหารจัดการและสร้างความร่วมมือการเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลให้
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หน่วยราชการและภาคเอกชน รวมทั้งพัฒนาการให้บริการหนังสือรับรองและรับรองส าเนาเอกสารทะเบียนทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
 1.3) กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ : ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภท
บริษัทมหาชนจ ากัด ธุรกิจที่มีกฎหมายควบคุมพิเศษ สมาคมการค้าและหอการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์ และ
จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social enterprise) วิเคราะห์ ตอบข้อหารือ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหา
การจดทะเบียนที่มีข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง ค าคัดค้าน ค าอุทธรณ์ และประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานทะเบียนของนิติบุคคลดังกล่าว 
รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ รวมทั้งก ากับดูแลงานด้านการถอนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทร้าง 
 1.4)  กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน : ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนภูมิภาค วินิจฉัยข้อพิพาท ข้ออุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้ง 
การจดทะเบียนธุรกิจของภูมิภาค ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ และการขยายช่องทางการตลาดของ 
SMEs ธุรกิจชุมชน และธุรกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจและ
เครือข่ายพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน อ านวยการและประสานการปฏิบัติงานระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค  
 2) งานด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 
 2.1) กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ : ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของ
ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการเป้าหมาย  เพื่อให้เข้มแข็งแข่งขันได้ในระดับ
สากล ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานอื่น
ทั้งภาครัฐและเอกชน ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลธุรกิจเป้าหมาย สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมบทบาท
ของสถาบันการค้า พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ไขปัญหาสถาบันการค้า ให้เป็นตัวแทนภาคธุรกิจที่มี
ศักยภาพ  
 2.2) กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : ส่งเสริมพัฒนาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประกอบธุรกิจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาศักยภาพธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง พัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบการบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
 2.3) กองธุรกิจบริการ : พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการเป้าหมายให้เติบโตและด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างเข้มแข็งและแข่งขันได้ ศึกษา วิเคราะห์กลยุทธ์ และก าหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมายที่
มีศักยภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ บริหารจัดการธุรกิจบริการสมัยใหม่ ผลักดันยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการ
ให้เป็นรูปธรรมโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจบริการ 
รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในธุรกิจบริการ 
 2.4) กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ : ตรวจพิจารณารับจดทะเบียน แก้ไข ยกเลิก 
และเพิกถอนทะเบียนสัญญาหลักประกัน ออกหลักฐานการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ก ากับดูแลให้
ปฏิบัติตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ จัดท าและส่งหลักฐานเพื่อแจ้งให้นายทะเบียนและเจ้าหนี้อื่นซึ่งมี
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บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่มีรายชื่อปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนทราบถึงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ ออกใบอนุญาต ออกใบแทนใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต และเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน จัดอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้บังคับหลักประกัน ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา 
และปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ  
 3) ด้านสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 3.1) กองก ากับบญัชีธุรกิจ : พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส านักงานบัญชี ส่งเสริม

การจัดท าบัญชีธุรกิจให้ถูกต้อง ก ากับดูแลการจัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัตกิารบัญชี พ.ศ. 2543 ท าหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัตวิิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินของนิติบุคคล 

 3.2) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ : การอนุญาตและออกหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและผลดี
ผลเสียจากการอนุญาต วิเคราะห์ จัดท ายุทธศาสตร์ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศด้านพัฒนาการ
บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ และการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ วิเคราะห์ นโยบาย
และมาตรการทางเศรษฐกิจการค้า กฎ ระเบียบข้อบังคับทางการค้าของประเทศคู่ค้าเพื่อสร้างโอกาสทาง
การตลาดแก่ผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
 3.3) กองธรรมาภิบาลธุรกิจ : สร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจและพัฒนาหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ก ากับดูแลและตรวจสอบนิติบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบข้อร้องเรียน รวมทั้งแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของ
บุคคลและนิติบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม ติดตาม วิเคราะห์และประมวลผลการตรวจสอบ ตรวจการ
งานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการตรวจสอบกิจการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ให้ค าปรึกษาแนะน าธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ  รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแก่
องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคธุรกิจและเอกชนเกี่ยวกับการสร้างธรรมาภิบาล  
 4) งานบริหารทั่วไป 
 4.1) ส านักงานเลขานุการกรม : บริหารงานด้านสารบรรณ ด้านบุคคลและการพัฒนา

บุคลากร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 4.2)  ส านักกฎหมาย : งานด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ได้แก่ กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการก าหนดความผิด เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน 
จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วยการประกอบ ธุรกิจของคนต่าง
ด้าว กฎหมายว่าด้วยการบัญชี กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า หอการค้า กฎหมายวา่
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ด้วยหลักประกันทางธุรกิจและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมสัญญา งานด้านคดี รวมทั้งงานศึกษา 
วิเคราะห์ ยกร่าง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
กฎหมายของกรม 
 4.3) กองคลัง : จัดเก็บเงินรายได้ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนดและน าเงินส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินให้ครบถ้วน จัดท างบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจ าปี บริหารและก ากับ
ดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย จัดท าบัญชีและรายงานตาม
ระเบียบ จัดหาพัสดุ เก็บรักษา และบ ารุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 
 4.4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ก ากับ ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการ
ระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือขา่ยสื่อสาร บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security) 
ตามมาตรฐานสากล วางแผนยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
ระบบงานดิจิทัล นวัตกรรมการให้บริการ และการบริหารงานภายในองค์กร  บริหารจัดการและตรวจสอบ
ฐานข้อมูลให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน บริหารจัดการความเสี่ยง และบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมทั้งบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 4.5) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ผลักดัน ก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เจรจา ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
วิเคราะห์ จัดท ายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการของกรม  พร้อมถ่ายทอดและผลักดันกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ
 4.6) กลุ่มตรวจสอบภายใน : ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและค าสั่งที่ทางราชการก าหนด ตรวจสอบความถูกต้องและ

เชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน การบัญชีและการด าเนินงาน ตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายที่

ก าหนด ประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพ ประหยดัและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รายงาน

ผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ให้ค าปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบ 

เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

2.2 การพัฒนางานตามภารกิจที่มีผลต่อบทบาทในอนาคต 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความมุ่งมั่นพัฒนางานตามภารกิจหลักทั้ง 3 ด้านอย่างต่อเนื่องโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย งานด้านการให้บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจที่เน้นการอ านวย
ความสะดวกในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ทั้งขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งกรมมีบทบาทส าคัญที่ท าให้
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ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับการเริ่มต้นธุรกิจจากธนาคารโลก (World Bank) ในอันดับที่ดีขึ้น เป็นอันดับที่ 
39 ในปี 2562 (ปี 2560 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับด้านการเริ่มต้นธุรกิจในอันดับที่ 78) งานด้าน
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ โดยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นการพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ SME และ MSME (เช่น OTOP และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น) และงานด้านสร้างธรร
มาภิบาลธุรกิจ เพื่อจัดระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อตัวธุรกิจ ต่อสังคม และประเทศชาติเป็นส่วนรวม สรุปการ
ด าเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 
 2.2.1 ด้านบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 
 ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการจดทะเบียนและข้อมูลนิติบุคคล 

เพื่อสนับสนุนเพื่อยกระดับการเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ

ประหยัดค่าใช้จ่าย รองรับการบูรณาการให้บริการภาครัฐ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล โดยปัจจุบัน ได้

ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ อาทิ การให้บริการยื่นงบการเงินผ่านระบบ e-Filing 

และสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร 

ภายใต้แนวคิดหลักคือ “ธุรกิจโปร่งใส ประเทศไทยมั่นคง ด้วยงบการเงินชุดเดียว” การพัฒนา “คลังข้อมูล

ธุรกิจ” ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของนิติบุคคล เพื่อการใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ รวมถึงการ

ให้บริการข้อมูลหนังสือรับรองรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  (e-Certificate File) ด้วยการลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นการน าร่อง ผลักดันให้หน่วยงานรัฐพัฒนาการบริการธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

เต็มรูปแบบ เป็นต้น 

 2.2.2 ด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ 
 เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME และ MSME (เช่น OTOP และวิสาหกิจ 

ชุมชน เป็นต้น) ซึ่งถือเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยเปลี่ยนจากผู้ประกอบการ SME ดั้งเดิม (Tradition 

SME) ไปสู่ผู้ประกอบการที่เน้นนวัตกรรมในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น (Smart Enterprise/Tech Startup) 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และธุรกิจบริการ ขยายโอกาสทางการตลาด รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และการใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ. 

หลักประกันทางธุรกิจให้มากขึ้น ตลอดจนเร่งส่งเสริมการค้าผ่านระบบออนไลน์เพื่อขับเคลื่อนการท าธุรกิจ e-

Commerce รองรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 และยังคงส่งเสริมธุรกิจบริการเป้าหมายอย่าง

ต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพฐานบริการเดิมตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ธุรกิจ บริการสุขภาพ (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) 

ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ (ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน) ธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับท่องเที่ยว (ร้านอาหาร บริการ

ที่พักที่มิใช่โรงแรม โฮมสเตย์) และธุรกิจบริการที่สามารถลดข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจและสร้างมูลค่าทาง
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เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มี

มาตรฐานระดับสากล 

 2.2.3 ด้านก ากับและสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบธุรกิจ จ านวน 10 ฉบับ จึงให้ความส าคัญกับการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการก ากับดูแลธุรกิจไทยให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดความตระหนัก และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยน าหลักธรรมาภิบาล

ไปปรับใช้รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส านักงานบัญชีด้วยการพัฒนาสร้างนักบัญชี

คุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพบัญชี สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต พร้อมทั้งได้

จัดท าระบบ DBD e-Accounting for SMEs เข้ามาช่วยในการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SME 

ให้สามารถจัดท าบัญชีผ่านทางออนไลน์และสามารถน าส่งงบการเงินได้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนการยกระดับ

คุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ให้มีการจัดท าข้อมูลทางบัญชีและรายงาน

ทางการเงินเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี ท าให้ธุรกิจมีงบการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ สร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้เศรษฐกิจของ ประเทศ

มีความมั่นคงย่ังยืนต่อไป 

2.3 องค์ความรูท้ี่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 จากข้อมูลคุณวุฒิของข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปัจจุบันที่ปฏิบัติงานจริง (ณ วันที่ 1 
สิงหาคม 2562) มีจ านวนทั้งสิ้น 380 คน จ าแนกเป็นระดับผู้บริหาร (ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป) จ านวน 
18 คน และระดับปฏิบัติงาน (ตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษลงมา) จ านวน 362 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 49.74 และ 41.32 ตามล าดับ ด้านบริหารและด้าน
นิติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 54.74 และ 13.68 ตามล าดับ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 1) องค์ความรู้ข้าราชการระดับผู้บริหาร 
 1.1) ผู้บริหารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจ านวนทั้งสิ้น 18 คน ประกอบด้วย อธิบดี 
จ านวน 1 คน รองอธิบดี จ านวน 3 คน ผู้อ านวยการระดับสูง จ านวน 6 คน ผู้อ านวยการระดับต้น จ านวน 3 คน 
และนักวิชาการระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน  
 1.2) ผู้บริหาร ร้อยละ 72.22 จบการศึกษาระดับปริญญาโท มีจ านวนทั้งสิ้น 7 คน และ
ระดับปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหาร คิดเป็นร้อยละ 
55.56 รองลงมาได้แก่ด้านอื่นๆ (เช่น รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตร์) ด้านนิติศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ 
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 2) องค์ความรู้ข้าราชการะดับปฏิบัติงาน 
 2.1) ข้าราชการระดับปฏิบัติงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีจ านวนทั้งสิ้น 362 คน 
ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ ในระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ และระดับปฏิบัติการ รวมจ านวน 
302 คน และกลุ่มทั่วไป ในระดับอาวุโส ระดับช านาญงาน และระดับปฏิบัติงาน รวมจ านวน 60 คน  
 2.2) ข้าราชการ ร้อยละ 48.42 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวนทั้งสิ้น 184 คน 
ระดับปริญญาโท จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 37.89 ระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.79 และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.16 
 2.3) ข้าราชการ ส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหาร จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70 
รองลงมา ได้แก่ ด้านนิติศาสตร์ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.81 ด้านศิลปศาสตร์ จ านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.43 ด้านอื่นๆ (เช่น รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์) ด้านเศรษฐศาสตร์ และ
ด้านวิทยาศาสตร์ ตามล าดับ 

คุณวุฒิการศึกษาและสาขาวชิาของข้าราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ที ่ สาขา 
กลุ่มผู้บรหิาร กลุ่มผู้ปฏบิตัิงาน 

รวมทั้งสิ้น 
ตร ี โท เอก รวม < ตร ี ตร ี โท เอก รวม 

1. บริหาร 3 7  10 20 93 85  198 208 
2. เศรษฐศาสตร ์ 1   1  7 10  17 18 
3. ศิลปศาสตร ์    -  35 10  45 45 
4. วิทยาศาสตร ์  1  1  6 8 1 15 16 
5. นิติศาสตร ์ 1 1  2  36 14  50 52 
6. อื่นๆ  4  4 11 7 17 2 37 41 
 รวม 5 13 - 18 31 184 144 3 362 380 

2.4 องค์ความรูท้ีต่้องการและสมรรถนะทีจ่ าเปน็ของบคุลากร 
 2.4.1 องค์ความรูท้ีต่้องการ 
 จากการวิเคราะห์บทบาทและภารกิจของกรมในอนาคต พบว่า ยังมีความต้องการก าลังคนใน
การขับเคลื่อนภารกิจที่มีองค์ความรูใ้นด้านต่างๆ หลากหลายสาขาวิชา ได้แก ่
 (1) ด้านบริหารธุรกิจ : Accounting/ Accountancy/ การจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (Retail 
Management) การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) การบริหารโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน (Logistic 
and Supply Chain Management)/ การตลาด โดยเน้นทาง Digital Commerce, Digital Marketing, 
e-Business, e-Marketing 
 (2) ด้านกฎหมาย : กฎหมายธุรกิจ (Business Law)/ กฎหมายพาณิชย์ (Commercial Law)/
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ (Corporate Law)/ กฎหมายการลงทุน ( Investment Law)/ กฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ (Secured Transection Law) 
 (3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : Technology and Innovation Management/ Information 
Management and Systems/ Data Science วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร ์
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 (4) ด้านอื่นๆ : เช่น เศรษฐศาสตร์/ นโยบายสาธารณะ (Public Policy)/ รัฐศาสตร์/ 
ศิลปศาสตร์ เป็นต้น 
 2.4.2 สมรรถนะที่จ าเป็น 
 นอกเหนือองค์ความรูท้ี่หลากหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นแล้ว สมรรถนะในการปฏิบัติงานก็มี
ความจ าเป็นต่อการผลักดันภารกิจของกรมให้บรรลุผลส าเร็จด้วย โดยบุคลากรที่กรมต้องการ ควรเป็นผู้ที่มี
สมรรถนะหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย  
 (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement Motivation) : ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดี
หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ 
 (2) การบริการที่ดี (Service Mind) : ความตั้งใจและความพยายามในการให้บริการต่อประชาชน 
 (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้
ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 (4) จริยธรรม (Integrity) : การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตาม
กฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษาศักด์ิศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 
 (5) ความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork) : ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่ง
ของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก  ไม่จ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้ง
ความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 
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 รัฐบาลได้ก าหนดเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ก าหนดแผนยุทธศาตร์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังต่อไปนี้ 
 - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ หัวข้อที่ 4.5 : ได้ก าหนดให้บุคลากรภาครัฐต้องเป็นคนดีและเก่ง ยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย แนวทาง การพัฒนาข้อที่ 3 : ได้ก าหนดให้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า ข้าราชการมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย 
 - ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสู่
องค์กรและบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงและมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 5.2 : ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อม มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้ความส าคัญกับ “ทรัพยากรบุคคล” ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเป้าหมายของกรมให้บรรลุผลส าเร็จ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ปี 2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ (1) พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (2) พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT (3) พัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นเลิศ 
 ในส่วนของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมได้เลือกใช้เครื่องมือการประเมินผลส าเร็จ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของส านักงาน ก.พ. และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ของส านักงานคณะ- 
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนา
บุคลากร ดังต่อไปนี ้
 3.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) ซึ่ง

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาบุคลากร ส่วนที่ 3 
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เป็น 1 ใน 5 ของเครื่องมือการประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของ
ส านักงาน ก.พ. ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 มิติ ได้แก่ 
 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  เป็นมิติที่จะท าให้ส่วนราชการทราบว่ามีแนวทาง
และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่ 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีความถูกต้อง ทันสมัย มีความคุ้มค่า 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการมี
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน หมายถึง การที่สว่น
ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
บุคลากรภาครฐั 
 โดยแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) ทั้ง 5 มิติ ทั้งนี้ กรมได้ด าเนินการจัดท า
แผนดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเป็นแผนระยะ 3 – 4 ปี และมีการทบทวนแผนให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจงานของกรมอย่างต่อเนื่อง ส าหรับแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 
2563 – 2566 มีกลยุทธ์และแผนงาน/โครงการในแต่ละมิติ ดังต่อไปน้ี 
 มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์
 กลยทุธ์ : การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร ์
 1.1 การปรับปรุงแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยน าแผนกลยุทธ์เดิม 
สถานการณ์และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา มาทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 1.2 วางแผนและบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางของกรม ประกอบด้วย 
3 แผนงาน ได้แก่ แผนก าลังคนทดแทนการเกษียณ แผนอัตราก าลัง และแผนสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 
 1.3 พัฒนาก าลังคนเพื่อดึงดูดให้ได้มาและรักษาไว้ของกลุ่ มข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ประกอบด้วย แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Descriptions) แผนพัฒนา
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) 
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 มิติที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธ์ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (โปรแกรม DPIS) ให้
ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 
 มิติที่ 3 : ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธ์ : การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านบริการ 
 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
โดยติดตามประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการพัฒนาบุคลากร 
 3.2 การจัดการความรู้ในองค์กร มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจัดท า
แผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรม จัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร และจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 มิติที่ 4 : ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่งเสริมให้
มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม ด้วยโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบุคลากรกรม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมจรรยาข้าราชการและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และบริหารงานบุคคล (สรรหาและคัดเลือกบุคลากร) ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 มิติที่ 5 : คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 กลยุทธ์ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรทุกระดับของกรม 

 3.2 การพฒันาบุคลากร 
 3.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ก าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้
เข้าสู่มาตรฐานสากล ให้เป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติราชการและน าองค์กรได้อย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประชาชน รู้จักปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้คล่องตัว บุคลากรมีความคิดริเรี่มและรู้จัก
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และท างานโดยมุ่งผลลัพธ์เป็นส าคัญ ทั้งนี้ กรมได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ 
 หมวดที่ 1 : พัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร : มกีลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร (รอง
อธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อ านวยการส านัก) และข้าราชการประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรระดับบริหารมีภาวะผู้น า สามารถบริหารทีมงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง 
อันจะน าไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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 หมวดที่ 2 : พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ : มีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
บุคลากรของกรมทุกประเภท (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า) ทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมได้อย่างมืออาชีพ 
และเป็นระบบ 
 หมวดที่ 3 : พัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต : มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร
ของกรมทุกประเภท (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า) ทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรมี จิตบริการ เสริมสร้างค่านิยมในการท างานเป็นทีม มีคุณธรรมจริยธรรม และผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจสูงสุด 

 3.2.2 ผลการด าเนนิงานทีผ่่านมา  
 1) ผลการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2559 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร : ด าเนินการ 3 หลักสูตร ได้แก่ พัฒนา
สมรรถนะการคิดสู่องค์กรนวัตกรรม การพัฒนาระบบความคิดและความคิดเชิงสร้างสรรค์ และยุทธศาสตร์
บริหารทรัพยากรมนุษย ์มีผู้เข้ารับการอบรม 93 คน ใช้งบประมาณรวม 344,100 บาท 
 (2) การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ : ด าเนินการเอง 17 หลักสูตร 
เช่น KM เติมเต็มงานประจ า ทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ นายทะเบียนระดับต้น เทคนิคการเขียนผลงาน
วิชาการ การจัดท าแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการ และการเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์องค์กร เป็นต้น และส่งไป
อบรม 3 หลักสูตร ใช้งบประมาณรวม 3,000,779 บาท 
 (3) การพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต : ด าเนินการเอง 3 หลักสูตร เช่น คุณธรรม
ตามรอยพระยุคลบาท คุณธรรมน าชีวิต การเป็นข้าราชการที่ดี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็น
ภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และส่งไปอบรม 2 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 456 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
1,004,676 บาท 
 2) ผลการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2560 
 (1) การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ : ด าเนินการเอง 27 หลักสูตร 
เช่น การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบและกฎ
กระทรวงการคลัง กุญแจสู่ความส าเร็จของการสื่อสารในงานบริการยุค 4.0 การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการ HRM และ HRD เป็นต้น และส่งไปอบรม 6 หลักสูตร ใช้งบประมาณรวม 
3,214,667 บาท 
 (2) การพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต : ด าเนินการเอง 5 หลักสูตร เช่น เสริมสร้าง
วินัยด้วยการสื่อสารสร้างสรรค์ ท างานให้สนุก เป็นสุขและมีสติ  สุจริตตามรอยพ่อ ขอท าดีเพื่อแผ่นดิน 
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti-Corruption Museum เป็นต้น และส่งไปอบรม 3 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรม 
408 คน ใช้งบประมาณรวม 311,758 บาท 
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 3) ผลการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2561 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร : ด าเนินการเอง 1 หลักสูตร ได้แก่ 
จิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงานยุค 4.0 และส่งไปอบรม 1 หลักสูตร ได้แก่ นักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5 มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 30 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 318,732 บาท 
 (2) การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ : ด าเนินการเอง 21 หลักสูตร 
เช่น เทคนิคการเขียนแผนงบประมาณ กลยุทธ์การบริหารงบประมาณ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ศิลปะการบริการ
เชงิรุกเพื่อน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เป็นต้น และส่งไปอบรม 7 หลักสูตร ใช้งบประมาณรวม 3,249,817 บาท 
 (3) การพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต : ด าเนินการเอง 3 หลักสูตร เช่น ตามรอย
พ่อสานต่อที่พ่อท า ธรรมะสุจริตมุ่งจิตบริการ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี 2561 เป็นต้น และ
ส่งไปอบรม 4 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมรวม 179 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 290,792 บาท 

 3.2.3 แผนการด าเนนิงานปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
ตามหมวดรวม 21 หลักสูตร ในวงเงินรวม 3,375,300 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(ราย) 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมวดที่ 1 การพฒันาสมรรถนะทางการบริหาร  177,540 
 1.1 ยุทธศาสตร์สร้างองค์กรนวัตกรรม (ผู้บริหารกรม) 27 15,140 
 1.2 บริหารเชิงกลยุทธ์ยุค 4.0 (ระดับช านาญการพิเศษ) 50 162,400 
หมวดที่ 2 พฒันาองค์ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ  2,782,560 
 2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM เติมเต็มงานประจ า) 500 64,110 
 2.2 โรงเรียนนายทะเบียน   
  - นายทะเบียนระดับต้น 100 766,400 
  - นายทะเบียนระดับเข้มข้น 50 401,650 
 2.3 อ่านธุรกิจจากงบการเงิน จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 ราย 100 36,600 
 2.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบน าส่งงบการเงินผ่านทาง 90 210,100 
  อิเล็กทรอนิกส ์(DBD e-Filing)”   
 2.5 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ (e-Form) 50 18,300 
 2.6 Strategic Thinking (กลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่) 50 21,800 
 2.7 Change and Adaptation (ระดับปฏิบัติการและระดับช านาญการ) 120 375,400 
 2.8 การพัฒนาสมรรถนะพนกังานราชการ (กลุ่มพนักงานราชการ) 60 25,200 
 2.9 มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 60 ราย 180 63,000 
 2.10 การอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน เพื่อการปฏิบัติงาน 60 300,000 
 2.11 การอบรมความรู้ด้านตรวจสอบภายใน 10 100,000 
 2.12 การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน 4 80,000 
 2.13 การอบรมความรู้เฉพาะด้าน (บริหารคลัง/ HR ยุทธศาสตร์/ 15 120,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(ราย) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  กฎหมาย/ ประชาสัมพันธ์/ พัฒนา SMEs)   
 2.14 การอบรมความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 200,000 
หมวดที่ 3 พฒันาทักษะและคณุภาพชีวิต  415,200 
 3.1 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี 2562 160 52,800 
 3.2 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 50 162,400 
 3.3 การอบรมข้าราชการเกษียณอาย ุ 20 200,000 
 3.4 การเป็นขา้ราชการที่ดี (ข้าราชการบรรจุใหม่)  10  
  (ใช้เงินสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ)   
 3.5 DBD get together 2019 : สร้างวินัย สร้างทีม และความสามัคคี 500  
  (ใช้เงินจูงใจ 1,359,200 บาท)   

       รวมงบประมาณทั้งสิ้น (บาท)  3,375,300 
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 ในแต่ละปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมีอัตราก าลังว่างลงด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น ข้าราชการเกษียณ 
อายุราชการ การลาออกจากราชการเพื่อประกอบอาชีพอื่น การโอนไปรับราชการต่างหน่วยงาน เป็นต้น ดังนั้น 
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว จึงได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนอัตราก าลังที่ว่างลง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังต่อไปน้ี 
 1. ทบทวน วิเคราะห์ และจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดท าแผนในช่วง 
3-4 ปีข้างหน้า ตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเครือ่งมือการประเมนิผล
ส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
 2. มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในกรณีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการบริหารไม่อยู่
หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ดังนี้ 
 (1) มอบหมายให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี โดยรับผิดชอบการบริหารและดูแล
ส่วนราชการ และให้มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอื่นใด 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง หรือตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่ก าหนดเป็นอ านาจของอธิบด ี
 (2) มอบหมายรองอธิบดีในการรักษาราชการแทน กรณีที่อธิบดีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
 (3) มอบหมายผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ปฏิบัติราชการแทนอธิบด ี
 (4) มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ในกรณีที่ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
 3. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
และมีความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ว่างโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งว่างที่มีความส าคัญ
ในการบริหารงานภายใน 
 4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ เพื่อทดแทนการยุบ
เลิกอัตราก าลังลูกจ้างประจ า เป็นการด าเนินการตามนโยบายปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ ที่ควบคุมการเพิ่ม
อัตราข้าราชการตั้งใหม่ และส่งเสริมให้ส่วนราชการใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพนักงานราชการ
ดังกล่าวจะปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจงานสนับสนุน อยู่ภายใต้การควบคุม ก ากับดูแล และตรวจสอบ
อย่างใกล้ชิดจากหัวหน้างาน 
 5. หมุนเวียนสับเปลี่ยนโยกย้าย เพื่อเพิ่มทักษะ ความช านาญ และการเติบโตในสายงาน รวมทั้ง
เพื่อให้ข้าราชการได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเรียนรู้งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่จะว่างลง 
อันน าไปสู่การสร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการและด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 6. เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของส านักงาน ก.พ. โดยด าเนินการสรร
หาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่ระบบ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้น าที่
มีคุณภาพทั้งทางด้านการบริหารและทางวิชาการ 

การเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนอัตราก าลัง ส่วนที่ 4 
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 7. จัดอบรมหลักสูตรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ รวมทั้งให้มีภาวะผู้น าที่ดี 
มีจิตให้บริการ เสริมสร้างค่านิยมการท างานเป็นทีมและมีคุณธรรมจริยธรรม อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมสู่
ต าแหน่งที่จะว่างลงในอนาคต 
 8. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการองค์
ความรู้ ผ่านระบบจัดการองค์ความรู้ของกรม (KM Corner) จัดกิจกรรม KM ของทุกส านัก เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน ท าให้เกิดกระบวนการคิดและทักษะใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังได้ด าเนินการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของบุคคล 

มาจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ในอินทราเน้ตของกรม เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้และ

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 

สิงหาคม 2562 



 

ภาคผนวก 
 
 
 
เอกสารหมายเลข 1  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2556 

เอกสารหมายเลข 2  แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

เอกสารหมายเลข 3  ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2560 - 2564 

เอกสารหมายเลข 4  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 - 2566 
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ข้อ ๒ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการ   
โดยส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศให้มีศักยภาพ  มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ 
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า 
(๒) ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  ธุรกิจบริการ  และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) ดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท  กฎหมาย  

ว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยการกําหนดความผิด
เก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  กฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  กฎหมายว่าด้วยการบัญชี  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  กฎหมาย 
ว่าด้วยสมาคมการค้า  กฎหมายว่าด้วยหอการค้า  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 



หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

(๔) ให้บริการข้อมูล  เอกสารทะเบียนธุรกิจ  และข้อมูลธุรกิจอ่ืน  และรับรองรายการ   
ทางทะเบียนธุรกิจ 

(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานกุารกรม 
(๒) กองกํากับบัญชีธุรกิจ 
(๓) กองข้อมูลธุรกิจ 
(๔) กองคลัง 
(๕) กองทะเบียนธุรกิจ 
(๖) กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 
(๗) กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(๘) กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 
(๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(๑๐) สํานักกฎหมาย 
ข้อ ๔ ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักใน 

การพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานในสังกัดกรม 
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(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการจัดระบบงาน  บริหารงาน  และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผนกลยุทธ์  การวางแผนงบประมาณ  และการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานภายในกรม 
(๕) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของกรม  เผยแพร่กิจกรรม  และดําเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ 
(๖) ดําเนินการอ่ืนใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกํากับบัญชีธุรกิจ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีและการสอบบัญชี 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดทําบัญชีแก่ธุรกิจ 
(๓) กํากับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  และสภาวิชาชีพบัญชี  

ให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพ 
(๔) กํากับดูแลและตรวจสอบบัญชีธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี 
(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองข้อมูลธุรกิจ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดเก็บและบริการข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ  งบการเงิน  และข้อมูลธุรกิจอ่ืน  และเป็น

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ 
(๒) ให้บริการเก่ียวกับการออกหนังสือรับรอง  และจัดทําสําเนาเอกสารทางทะเบียน  รวมทั้ง  

ให้บริการตรวจค้นเอกสารธุรกิจ 
(๓) ประมวลและรายงานผลข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ  งบการเงิน  และข้อมูลธุรกิจอ่ืน 
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(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองคลัง  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองทะเบียนธุรกิจ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดระเบียบ  หลักเกณฑ์  และพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานทะเบียนห้างหุ้นส่วน  บริษัทจํากัด  

บริษัทมหาชนจํากัด  และทะเบียนพาณิชย์   
(๒) ดําเนินการและกํากับดูแลเก่ียวกับการจดทะเบียนนติิบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๓) ดําเนินการและกํากับดูแลเก่ียวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชนจํากัด

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
(๔) ดําเนินการและกํากับดูแลเก่ียวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการและกํากับดูแลเก่ียวกับการอนุญาตหรือออกหนังสือรับรอง  และการเปล่ียนแปลง

ข้อมูลทางทะเบียนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(๒) ให้คําปรึกษา  ตอบข้อหารือ  ไกล่เกล่ีย  และวนิิจฉัย  เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
(๓) จัดทําคลังข้อมูลธุรกิจของคนต่างด้าว  เพื่อประกอบการวิเคราะห์และเผยแพร่ให้แก่ทุกภาคส่วน 
(๔) ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน

ต่างชาติในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิเคราะห์  วางแผน  พัฒนา  และส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ 
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(๒) กํากับดูแลการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ 
(๓) สร้างความเชื่อม่ันในการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจและสร้างความม่ันใจแก่ผู้บริโภค 
(๔) ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านการประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้เกิด

ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยข้อมูลธุรกิจ 
(๒) กําหนดแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า  และส่งเสริมธุรกิจค้าส่ง

และค้าปลีก  และธุรกิจบริการ   
(๓) ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันการค้า 
(๔) ให้คําแนะนําและประสานข้อมูล  ดําเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก่ผู้ประกอบการ  

สถาบันการค้า  ธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  และธุรกิจบริการ   
(๕) ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้ง  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  และยกเลิกสถาบันการค้า 
(๖) ส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
(๗) ส่งเสริมการประกอบธุรกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน   

ให้เข้มแข็ง 
(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  และธุรกิจบริการ  ในประเทศให้สามารถ

แข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี 
(๙) สนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก  

และธุรกิจบริการ   
(๑๐) กํากับดูแลสถาบันการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ 
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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ข้อ ๑๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และเสนอแนะนโยบายการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อประกอบการกําหนดกลยุทธ์  และแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับภารกิจของกรม   
(๒) วางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายระบบงาน  และฐานข้อมูลสารสนเทศ  

เพื่อการบริหารการให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในและภายนอก  รวมทั้งประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

(๓) พัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการปฏิบัติงานและใช้สนับสนุน 
การตัดสินใจ  การวางแผน  และการบริหารจัดการ  การให้บริการตามภารกิจของกรม 

(๔) ให้คําปรึกษาทางวิชาการเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการด้านกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท  

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด  กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยการกําหนด
ความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  สมาคม  และมูลนิธิ  กฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว  กฎหมายว่าด้วยการบัญชี  กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  
กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า  กฎหมายว่าด้วยหอการค้า  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  ยกร่าง  และพัฒนากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวกับกฎหมายของกรม 

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และตรวจสอบการปฏิบัติงานของธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
นิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์



หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก าลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ปี 2556

ขรก.107

พรก. 21

ลจป. 42

รองอธิบดี           3
(นักบริหารระดับต้น)

นักวิชาการพาณิชย์เช่ียวชาญ       2
นิติกรเชี่ยวชาญ                        1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ 1

กองก ากบั
บัญชีธุรกิจ
(ผู้อ านวยการ สูง)

กองข้อมูลธรุกิจ
(ผู้อ านวยการ สูง)
(นักวิชาการพาณิชย์

เชี่ยวชาญ 1)

กองคลัง
[ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการเงินและบัญชี) 

ต้น]

กองทะเบียนธุรกิจ
(ผู้อ านวยการ สูง)
(นักวิชาการพาณิชย์     

เชี่ยวชาญ 1)

กองบริหารการ
ประกอบธุรกิจ
ของชาวต่างชาติ
(ผู้อ านวยการ ต้น)

กองพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
(ผู้อ านวยการ ต้น)

กองส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจ
(ผู้อ านวยการ สูง)

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร [ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการคอมพิวเตอร์) ต้น]

กลุ่มตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ  1)

5
0
0

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ  1)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อธิบดี

ขรก.  427
พรก.   84
ลจป.   76

10
4
0

30
7
3

65
28
1

65
2
3

44
13
1

107
21
42

19
1
1

27
4
25

22
2
0

10
1
0

ส านักงาน
เลขานุการกรม
(ผู้อ านวยการ สูง)

(นักทรัพยากรบคุคลเชี่ยวชาญ 1)

ส านักกฎหมาย
[ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน

(นิติกร) สูง]

15
1
0

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562



เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2564 
และมุ่งมั่นพัฒนา SMEs ให้ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกจิ ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส

สร้างธรรมาภบิาลธุรกิจ
พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้

บริการธุรกิจ ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยเน้นประชาชนเป็นศนูย์กลาง
ธุรกิจไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศดว้ยนวัตกรรม สร้างความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ

สร้างสังคมผู้ประกอบการและความเข้มแข็ง SMEs พัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง



 

 

 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

พ.ศ.2563 – 2566 

 

 

 

 

  



มิติที่ 1 : ความสอดคล้องเชงิยุทธศาสตร ์

กลยทุธ ์: การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์
เชิงกลยทุธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั (KPIs) 
ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
1.1 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ของกรม 

แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ทบทวน
สถานการณ์และ
ผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา 

รวบรวมข้อมูลผล
การด าเนนิงาน
ต่างๆ 

จัดท าร่างแผน 
กลยุทธ์ 

น าเสนอฝา่ย
บริหารให้ความ
เห็นชอบร่างแผน     
กลยุทธ ์

ประเมินแผน      
กลยุทธ์ระยะครึ่ง
แผนเพื่อใช้ในการ
ปรับแผนครึ่งหลงั 
และประเมินแผน
กลยุทธ์ในช่วงสิ้น
แผนเพื่อทบทวน
ผลการ
ด าเนินงานและ
ก าหนดเป้าหมาย
ส าหรับการจัดท า
แผนในรอบต่อไป 

2563-2566 กจ. 

1.2 วางแผนและ
บริหารก าลังคนให้
สอดคล้องกับ
ทิศทางกรม 

(1) แผนก าลังคน
ทดแทนการเกษียณ 

ระดับความส าเร็จของ
ต าแหน่งที่ได้ท าการ
ทดแทน 

ทบทวนข้อมูล
การเกษียณอายุ
ของข้าราชการ
ของกรมย้อนหลงั 

รวบรวมข้อมูล
การเกษียณอายุ
ของข้าราชการ
แต่ละส านกั/
กอง/ศูนย์/กลุ่ม 

สรุป/วิเคราะห์
จัดท ารา่งแผน
ก าลังคนทดแทน
การเกษียณอายุ
(แผน 3 ปี) 
(2563-2566) 

เสนอร่างแผน
ก าลังคนทดแทน
การเกษียณอายุ
ให้ผู้บริหาร
พิจารณา 

น าแผนก าลงัคน
ทดแทนการ
เกษียณอายุไป
ปรับใช้ พร้อม
เสนอแนะวิธีการ
จัดหาก าลงัคน
ทดแทนการ
เกษียณอายุที่
เหมาะสม 

2563–2566 กจ. 



เป้าประสงค์
เชิงกลยทุธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั (KPIs) 
ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
 (2) แผนอัตราก าลัง ระดับความส าเร็จของการ

จัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการ 

ทบทวนแผน
อัตราก าลังของปี
ที่ผ่านมา 

รวบรวมข้อมูลที่
จ าเป็นในการ
วิเคราะห์
อัตราก าลงั 

วิเคราะห์ข้อมูล
อัตราก าลัง 

จัดท ากรอบ
อัตราก าลงั 

น าเสนอฝา่ย
บริหารให้ความ
เห็นชอบแผน
อัตราก าลงั 

2563-2566 กจ.  
(จัดท าปีละ

ครั้ง) 

 (3) แผนสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง 

ทบทวนแผนสรร
หา บรรจุ แต่งตั้ง
ของปีที่ผ่านมา
ร่วมกับแผน
อัตราก าลัง 

รวบรมข้อมูลที่
จ าเป็นในการ
จัดท าแผนสรรหา 
บรรจุ แต่งตัง้ 

วิเคราะห์ข้อมูล
การใช้วิธีสรรหา 
เพื่อบรรจุแต่งตั้ง 

จัดท าแผนสรรหา 
บรรจุ แต่งตัง้ 

น าเสนอฝา่ย
บริหารให้ความ
เห็นชอบแผนสรร
หา บรรจุ แต่งตัง้ 

2563-2566 กจ.  
(จัดท าปีละ

ครั้ง) 

1.3 พัฒนาก าลังคน
เพื่อดึงดูดให้ได้มา
และรักษาไว้ของ
กลุ่มข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานที่มี
ทักษะหรือ
สมรรถนะสูง 

(1) แบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job 
Descriptions) 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Descriptions) 
ไม่น้อยกว่า 3 ต าแหน่ง 

ศึกษาข้อมูล
จัดท าค าบรรยาย
ลักษณะงาน 

เก็บข้อมูลเพื่อ
จัดท าแบบ
บรรยายลกัษณะ
งาน 

สรุป/วิเคราะห์
เพื่อจัดท าแบบ
บรรยายลักษณะ
งาน 

เสนอร่างแบบ
บรรยายลกัษณะ
งานให้ผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาและ
เห็นชอบ 

ผู้บริหาร
มอบหมายให้ผู้
ด ารงต าแหนง่
ปฏิบัติงานตาม
แบบบรรยาย
ลักษณะงาน 

2563-2566 กจ. 

 (2) แผนพัฒนา
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์
สูง (Hipps) 
 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สงู 

ทบทวนและ
จัดท า
แผนพัฒนา
ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

ออกประกาศกรม
เพื่อรับคัดเลือก
ข้าราชการเข้าสู่
ระบบผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สงู
พร้อมด าเนินการ
รับสมัคร 

คัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติ
เหมาะสม และ
ประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคัดเลือก
เป็นข้าราชการ
พลเรือนผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา
ข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สงู 

รายงานผลความ
คืบหน้าการ
ด าเนินการให้
ส านักงาน ก.พ. 
ทราบ 

2563-2566 พบ. 
 

 



มิติที่ 2 : ประสทิธิภาพของการบริหารทรพัยากรบุคคล 

กลยทุธ ์: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์
เชิงกลยทุธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั (KPIs) 
ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
2.1 ปรับปรุง
ฐานข้อมูลบุคคลใน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้
ถูกต้องอย่าง
สม่ าเสมอและเป็น
ปัจจุบัน 

ปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคคลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน (โปรแกรม 
DPIS) 

ร้อยละความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมลูบุคคลที่
เป็นปัจจุบันในระบบ 

ร้อยละ 100 
ของจ านวน
ข้าราชการสังกัด
กรม 

ด าเนินการน าเขา้
ข้อมูลในระบบ 
DPIS ให้ถูกต้อง
และแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่
ได้รับข้อมูล 

ด าเนินการน าเข้า
ข้อมูลในระบบ 
DPIS ให้ถูกต้อง
และแล้วเสร็จ
ภายใน 15 วัน 
นับจากวันที่
ได้รับข้อมูล 

ด าเนินการน าเข้า
ข้อมูลในระบบ 
DPIS ให้ถูกต้อง
และแล้วเสร็จ
ภายใน 10 วัน 
นับจากวันที่
ได้รับข้อมูล 

ด าเนินการน าเข้า
ข้อมูลในระบบ 
DPIS ให้ถูกต้อง
และแล้วเสร็จ
ภายใน 5 วัน นบั
จากวันที่ได้รับ
ข้อมูล 

2563-2566 กจ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ 3 : ประสทิธิผลของการบริหารทรพัยากรบคุคล 
กลยทุธ ์: การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านบริการ 

เป้าประสงค์
เชิงกลยทุธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั (KPIs) 
ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
3.1 พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ใน
การปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ 

(1) การจัดท าโครงการ/
หลักสูตรพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ประกอบด้วย 
การ พัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหาร พัฒนา
ความรู้  และพัฒนา
ทักษะและคุณภาพชีวิต 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าโครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนาบคุลากรรายบุคคล  

จัดท าโครงการ/
หลักสูตรส าหรับ
การพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 

ด าเนินการตาม
โครงการ/
หลักสูตรส าหรับ
การพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 

สรุปผลการ
ด าเนินการตาม
โครงการ/
หลักสูตรส าหรับ
การพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 

ติดตาม/
ประเมินผล
โครงการ/
หลักสูตรส าหรับ
การพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล 

รายงานผลการ
ติดตามประเมิน
ประสิทธิภาพใน
การจัดท า
โครงการ/
หลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากร 

2563-2566 พบ. 

(2) ติดตามประสิทธิผล
และความคุ้มค่าในการ
พัฒนาบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการ
ติดตามประสิทธผิลและความ
คุ้มค่าในการพัฒนาบคุลากร 

รวบรวมข้อมูลผล
การด าเนินการ 
โครงการอบรม/
สัมมนาที่
เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์
ประมวลผล 
พร้อมจัดท า
รายงานผลการ
ติดตามฯ 

เสนอให้ผู้บริหาร
เพื่อทราบภายใน
เดือนสิงหาคม 

เสนอให้ผู้บริหาร
เพื่อทราบภายใน
เดือน กรกฎาคม 

เสนอให้ผู้บริหาร
เพื่อทราบภายใน
เดือน มิถุนายน 

2563-2566 พบ. 

3.2 การจัดการ
ความรู้ในองค์กร 
มุง่สู่การเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

(1) แผนการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์กรม 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนการจัดการความรู ้

รวบรวมข้อมูล
เพื่อจัดท าแผน 
การจัดการความรู้ 

จัดท าแผนการ
จัดการความรู ้

ด าเนินการตาม
แผนการจัดการ
ความรู้ 

ติดตาม/
ประเมินผล
แผนการจัดการ
ความรู้ 

เผยแพร่องค์
ความรู้ในระบบ
การจัดการ
ความรู้ของกรม 
(KM corner) 

2563-2566 พบ. 
กจ. 

 

(2) การจัดการองค์
ความรู้ภายในองค์กร 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับ 11 เรื่อง 12 เรื่อง 13 เรื่อง 14 เรื่อง 15 เรื่อง 2563-2566 พบ. 
กจ. 

(3) การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

คู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

11 เล่ม 12 เล่ม 13 เล่ม 14 เล่ม 15 เล่ม 2563-2566 พบ. 



มิติที่ 4 : ความพร้อมรบัผิดด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล 
กลยทุธ ์: การเสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์
เชิงกลยทุธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั (KPIs) 
ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
4.1 ส่งเสริมให้
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม 
 
 
 
 
 

(1) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของบุคลากร
กรม 

ระดับความส าเร็จของโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ของบคุลากรกรม 

จัดท าโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นของ
บุคลากรกรม 

ก าหนดเวลาและ
กิจกรรมที่
ด าเนินการตาม
โครงการสง่เสริม
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นรวมทั้ง
จรรยาบรรณของ
บุคลากรกรมอย่าง
น้อย 2 กิจกรรม
ต่อปี 

ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้
บุคลากรของกรม
เข้าร่วมโครงการ 

มีบุคลากรของ
กรมเข้าร่วม
โครงการอย่าง
น้อยร้อยละ 65 
ของจ านวน
บุคลากรกรม 

รายงานผลการ
ด าเนินการให้
ผู้บริหารทราบ 

2563-2566 พบ. 
กจ. 

 (2) การบริหารงานบุคคล 
(สรรหาและคัดเลือก
บุคลากร)มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

ระดับความส าเร็จของการ
บริหารงานบุคคลที่มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได ้

มีหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณา
ด าเนินการสรรหา
และคัดเลือก
บุคลากรของ
หน่วยงาน 

วิเคราะห์และ
จัดท าแนวทางการ
ด าเนินการสรรหา
และคัดเลือก
บุคลากรของ
หน่วยงานที่
เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง 

ประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์แนว
ทางการสรรหา 
และคัดเลือก
บุคลากรและ
ประกาศผลอย่าง
น้อย 1 ช่องทาง 

ประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์แนว
ทางการสรรหา 
และคัดเลือก
บุคลากรและ
ประกาศผลอย่าง
น้อย 2 ช่องทาง 

ประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์แนว
ทางการสรรหา 
และคัดเลือก
บุคลากรและ
ประกาศผลอย่าง
น้อย 3 ช่องทาง 

2563-2566 กจ. 



เป้าประสงค์
เชิงกลยทุธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั (KPIs) 
ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
 (3) เผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับจริยธรรมจรรยา
ข้าราชการและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ความรู้เกีย่วกับ
จริยธรรมจรรยาข้าราชการ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1 - 2 - 3 2563-2566 กจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติที่ 5 : คุณภาพชีวติและความสมดลุระหวา่งชีวิตกบัการท างาน 
กลยทุธ ์: การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เป้าประสงค์
เชิงกลยทุธ ์

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วดั (KPIs) 
ค่าเปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 
5.1 ส่งเสริมให้
บุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมี
ความสุขตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากรทุก
ระดับของกรม 

ร้อยละความพึงพอใจของ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ริหารกับ
บุคลากรกรม 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 2563-2566 พบ. 

 


