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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้จัดทำแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกลไกและ

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และเป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ

องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีความชัดเจน และโปร่งใส อันจะทำให้ประชาชน เกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการ

แผ่นดิน อันประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

นโยบายหลัก คือ  

มุ่งเน้นปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติ คือ 
1. ชี้นำและเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์ทิศทางเศรษฐกิจการค้าของไทย จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาและสร้างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการชี้วัด

พยากรณ์และเตือนภัย และจัดทำฐานข้อมูลการค้าเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในเชิงนโยบาย เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
2. การสร้างคุณูปการต่อสังคม* โดยคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม และการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

สนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งคำนึงถึงความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจ 

มาตรการรองรับ คือ 
1. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2. ศึกษา และจัดทำบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างคุณูปการต่อสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ  

 
หมายเหตุ: *คุณูปการต่อสังคม หมายถึง การที่หน่วยงานดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจากหน้าที่ใน 2 ด้าน คือ 1. ความผาสุกของสังคม หมายถึง การคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของ

สังคม เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการประจำวัน และการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และ 2. การสนับสนุนชุมชน หมายถึง การสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง 
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1. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1.1 จัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการ

ขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ.2565-2570 
            มี ยุ ทธศาสตร์ และแนว

ทางการขับเคลื่อนการค้า
ของชาติ  พ.ศ.2565 -
2570  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ขับเคลื่อนการค้าของชาติ 
พ.ศ.2565-2570 

นร. 

1.2 จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจ
การค้าแห่งชาติ 

            มีแผนแม่บทการพัฒนา
ดั ชนี เศรษฐกิ จการค้ า
แห่งชาติ 

แผนแม่บทการพัฒนาดัชนี
เศรษฐกิจการค้าแห่งชาติ 

ดศ. 

1.3 พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
ดัชนีเศรษฐกิจการค้าเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐ (Open Data) 

            - ดัชนีเศรษฐกิจการค้ามี
ความถูกต้องและทันสมัย
ตามมาตรฐานสากล  
- มีระบบบัญชีและจัดทำ
ข้ อมู ลเปิ ดที่ ถู กจั ดใน
หมวดหมู่สาธารณะสามารถ
เข้ าถึ งข้ อมู ล ได้ ต าม
มาตรฐานคุณลักษณะแบบ
เปิดที่สพร.  

มีระบบบัญชี  และจัดทำ
ข้อมูลเปิดที่ถูกจัดในหมวด
สาธารณะ อย่างน้อยร้อยละ 
50 ของชุดข้อมูลเปิดใน
บัญชีข้อมูลสามารถเข้าถึง
ข้ อมู ลได้ ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปิดที่สพร. 

ดศ. 

1.4 พัฒนาศักยภาพการค้าและบริการเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย 

            เสนอข้ อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายเพื่ อรองรับการ
ปรบัตัวทางเศรษฐกิจ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อรองรับการปรับตัวทาง
เศรษฐกิจ 

นข. 
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1.5 CLMVT Plus ยกระดับการค้าและการ
ลงทุนเพื่ออนาคต  

            สร้ างค วาม ร่ วมมื อ /
เครือข่ายด้ านเศรษฐกิจ
การค้าเพิ่มขึ้น 

จำน วนความร่ วมมื อ
เครือข่ ายด้ านเศรษฐกิ จ
การคา้ 

นร. 

2. ศกึษา และจัดทำบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า 
2.1 จั ดทำ พั ฒนา และเผยแพร่ ข้ อมู ล

เศรษฐกิจการค้า 
            บทวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจการค้ าได้ถูก
นำไปใช้ประโยชน์หรือได้
ดำเนินการต่อ 

บทวิ เคราะห์ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิ จการค้ าได้ ถู ก
นำไปใช้ประโยชน์หรือได้
ดำเนินการต่อ ร้อยละ 80 

วศ./นข./
นร./ดศ. 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างคุณูปการต่อสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
3.1 กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
(CSR) 

            มีการดำเนินกิจกรรมที่
คำนึงถึงผลกระทบและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) 

ร้อยละความสำเร็จในการ
ขั บ เคลื่ อน โครงการที่
สะท้อนความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 

สล.  
ทุกกอง/ศูนย์ 
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2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก คือ  

มุ่งเน้นพัฒนาและบริหารระบบการให้บริการและการรับฟังความคิดเห็น การอำนวยความสะดวก การรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คำถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

แนวทางปฏิบัติ คือ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และการ
สร้างความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งสร้างการรับรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศและการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
3. พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

มาตรการรองรับ คือ 

1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  
2. การพัฒนา และปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า เพือ่ให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 
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1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและ

บริการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทย 
            ผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียมีความพึ ง
พอใจ ตามที่คาดหวังไว้ 

ค ว าม พึ งพ อ ใจ  แ ล ะ
ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ร้อยละ 80 

นข. 

1.2 โครงการ CLMVT Plus ยกระดับการค้า
และการลงทุนเพื่ออนาคต 

            นร. 

1.3 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog) ดัชนี เศรษฐกิจการค้าเพื่อนำไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

            ดศ. 

2. การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเชิ งลึกด้ าน

เศรษฐกิจการค้า 
            ผู้ใช้งานฐานข้อมูลมีความ

พึงพอใจตามที่คาดหวังไว้ 
ความพึ งพอใจและความ
คาดหวั งของผู้ ใช้ งาน
ฐานข้อมูล ร้อยละ 80 

ศศ. 

2.2 พัฒนาการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อ
ตรวจสอบสินค้าย้อนกลับสินค้าเกษตร 

            ผู้ ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจต่อระบบ 

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

นร. 

2.3 พัฒนาการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค
ออนไลน์ของประเทศ (CPI Online) 

            มี ดั ชนี ราคาผู้ บริ โภค
ออนไลน์ของประเทศ (CPI 
Online) ระดับประเทศ 

ร้ อยละความสำเร็ จของ
พัฒนาการจัดทำดัชนีราคา
ผู้ บริ โภคออนไลน์ ของ
ประเทศ (CPI Online) 

ดศ. 

2.4 พัฒนาข้อมูลและบทวิ เคราะห์ด้ าน
เศรษฐกิจการค้า และด้านอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 

            มีการพัฒนาข้อมูลและ
บ ท วิ เค ร า ะ ห์ ด้ า น
เศรษฐกิจการค้า 

2 ฐานข้อมูล ศศ. 
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3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 
3.1 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อวารสาร TPSO Journal  
            ผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียมีความพึ ง

พอใจ ตามที่คาดหวังไว้ 

ค ว าม พึ งพ อ ใจ  แ ล ะ

ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง

ผู้รับบริการและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ร้อยละ 80 

สล. (ยป.) 

3.2 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการงานบริการ 

            ดศ. 

3.3 กิจกรรมด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

            ข้อมูลข่าวสารได้รับการ
ป ระชาสั มพั น ธ์ ผ่ าน
ช่ องทางออนไลน์ และ
อ อ ฟ ไ ล น์ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวนข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับการประชาสัมพันธ์
โดยผ่านช่องทางออนไลน์
และออฟไลน์ 

สล. (ยป.) 

3.4 ทบทวนกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ประจำปี 

            กระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนประจำปีได้รับ
การทบทวน 

ร้อยละความสำเร็จในการ
ทบทวนกระบวนการ
จั ด ก ารข้ อ ร้ อ ง เรี ย น
ประจำปี 

สล. (กจ./
ก.พ.ร.) 
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3. นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก คือ  

 มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีขดีสมรรถนะสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ คือ 

1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 
2. มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ

ต่อต้านและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ 
3. พัฒนาและส่งเสริมค่านิยมขององค์การ สร้างความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชน และการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
4. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและวิธีการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) 
5. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (COSO-ERM) พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำ 

มาตรการรองรับ 
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้มีสมรรถนะสูง 
2. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  
3. กิจกรรมส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศ 
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
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กิจกรรม ปี 2563 ปี 2564 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
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1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้มีสมรรถนะสูง 
1.1 เกณฑ์ PMQA 

1 .1 .1  ทบทวนคณ ะทำงาน  PMQA 
ประจำปี 

            คณะทำงานได้ รั บการ
ทบทวนเป็นประจำทุกปี 

จำนวน 1 ครั้ง สล. (ก.พ.ร.) 
ทุกกอง/ศูนย์ 

1.1.2 ประชุม/รายงาน ขอแนวทางการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ประจำปี 

            คณะทำงานมีการประชุม/
รายงาน ขอแนวทางการ
ด ำ เนิ น ง า น ต า ม
เกณฑ์PMQA ประจำปี 

จำนวน 1 ครั้ง สล. (ก.พ.ร.) 
ทุกกอง/ศูนย์ 

1.1.3 ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐของสำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี 

            มีแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการภาครัฐ 
ประจำปี 

แผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการภาครัฐ 
ประจำปี 

สล. (ก.พ.ร.) 
ทุกกอง/ศูนย์ 

1.1.4 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ PMQA ประจำปี 

            รายงานผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์PMQA ประจำปี 

จำนวน 2 ครั้ง สล. (ก.พ.ร.) 

1.2 แผนปฏิบัติราชการประจำป ี
1.2.1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี             มีแผนปฏิบัติ ราชการ

ประจำปี 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจำปี 

สล. (ยป.) 
ทุกกอง/ศูนย์ 

1.2.2 ติ ดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

            รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 
 
 

จำนวน 2 คร้ัง สล. (ยป.) 
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2. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทกุรูปแบบ 
2.1 จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            มี แ ผ น ป้ อ งกั น แ ล ะ

ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

สล. (ก.พ.ร.) 

2.2 ติดตามและรายงานผลตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

            รายงานผลตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จำนวน 3 ครั้ง สล. (ก.พ.ร.) 

2.3 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ 

            มีแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง 
ประจำปีงบประมาณ 

แผนการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง 
ประจำปีงบประมาณ 

สล. (กค.) 

2.4 รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

            รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง 

จำนวน 2 ครั้ง สล. (กค.) 

2.5 จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

            แผนการปฏิบัติ งานและ
การใช้ จ่ ายงบประมาณ 
ประจำปี 

แผนการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

สล. (กค.) 

2.6 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

            มี การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

จำนวน 4 ครั้ง สล. (กค.) 

3. กิจกรรมส่งเสริมด้านสิทธิมนษุยชนและการป้องกันการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ 
3.1 ทบทวนและจัดทำเจตนารมณ์สิทธิ

มนุษยชนและการป้องกันการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ 

            เจตนารมณ์สิทธิมนุษยชน
และการป้องกันการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

เจตนารมณ์สิทธิมนุษยชน
และการป้ องกันการล่ วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

สล. (ก.พ.ร./
กจ.) 
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3.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศ
เจตนารมณ์สิทธิมนุษยชนและการป้องกันการ
ล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศ 

            เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ 

เผยแพร่ ไม่ น้ อยกว่า 3 
ช่องทาง 

สล. (ก.พ.ร./
กจ.) 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
4.1 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 

4.1.1 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี             มีแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี 

แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี 

สล. (ก.พ.ร.) 

4 .1 .2  ติ ดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 

            รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปี 

จำนวน 1 คร้ัง สล. (ก.พ.ร.) 

4.2 แผนควบคมุภายในประจำปี 
4.2 จัดทำแผนควบคุมภายในประจำปี             มีแผนควบคุมภายใน

ประจำปี 
แ ผ น ค วบ คุ ม ภ าย ใน
ประจำปี 

สล. (ก.พ.ร.) 

4.3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในประจำปี 

            รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนควบคุมภายใน
ประจำปี 

จำนวน 1 คร้ัง สล. (ก.พ.ร.) 
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4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก คือ  
มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค มีจิตสำนึกและจรรยาบรรณที่ดีในการ “ครองตน ครองคน ครอง

งาน” รวมถึงสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ คือ 

1. ส่งเสริมและวางแผนการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพของบุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และ
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge sharing) เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การ 

2. ส่งเสริมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจริยธรรม การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการทำงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความผูกพันต่อองค์การ ตลอดจน
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

มาตรการรองรับ คือ 
1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการทำงาน 
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1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
1.1 ทบทวนและจัดทำนโยบายด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 
            มีการประกาศนโยบาย

ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

นโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สล. (กจ.) 

1.2 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ
ตามนโยบายด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 

            รายงานผลการดำเนินการ
ตามนโยบายด้ านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

จำนวน 1 คร้ัง สล. (กจ.) 

1.3 ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 

            มีแผนปฏิบัติการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
ประจำปี 

แผนปฏิบัติการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
ประจำปี 

สล. (กจ.) 

1.4 ติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 

            ร า ย ง า น ผ ล ต า ม
แผนปฏิบัติการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล
ประจำปี 

จำนวน 1 คร้ัง สล. (กจ.) 

1.5 ทบทวนและจัดทำแผนพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี  

            แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลฯ ประจำปี 

แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลฯ ประจำปี 

สล. (พบ.) 

1.6 ติดตามและรายงานผลตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี 
 

            ร า ย ง า น ผ ล ต า ม
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลฯ ประจำปี 

จำนวน 1 คร้ัง สล. (พบ.) 
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2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการทำงาน 
2.1  จั ดทำแผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริ ม

คุณธรรมของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้าประจำปี 

            มีแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของสำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์
การค้าประจำปี 

แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของสำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์
การค้าประจำปี 

สล. (กจ.) 

2.2 ติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าประจำปี 

            รายงานผลตามแผนปฏบิตัิ
การส่งเสริมคุณธรรมฯ 

จำนวน 2 คร้ัง สล. (กจ.) 

2.3 จัดทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจ
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของ สนค. 

            บุคลากรมีความพึงพอใจ
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสของ สนค. 

บุคลากรมีความพึงพอใจ
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสของ สนค. 
ร้อยละ 80 

สล. (กจ.) 

2.4 จัดทำแบบสำรวจวัดความผาสุขและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์การแห่ง
ความสุข (Happy DMS) 

            เพื่อนำผลมาจัดทำแผน
ความผาสุขขององค์การ 

จำนวน 1 ครั้ง สล. (กจ.) 

                             

                             (นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์) 
                              ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
                 วันที่ 14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  


