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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 มุ่งเน้นการ1พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 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 การคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์สุขของสังคม เป็นส่วน

หนึ่งในยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการประจำวัน และการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และ 2. การสนับสนุนชุมชน หมายถึง การสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง 
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กิจกรรม ปี 2563 ปี 2564 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
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1. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
1.1 จัดทำยุทธศาสตร์และ

แนวทางการขับเคลื่อนการค้า
ของชาติ พ.ศ.2565-2570 

            มี ยุ ทธศาสตร์และแนว
ทางการขับเคลื่อนการค้า
ของชาติ  พ.ศ.2565 -
2570  

ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการขับเคลื่ อน
การค้าของชาติ พ.ศ.
2565-2570 

นร. ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ขับเคลื่อนการค้าของชาติ พ.ศ.2565-2570 โดย
ได้ข้อเสนอยุทธศาสตร์การค้าของชาติสำหรับการ
ดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2570 ภายใต้
วิสัยทัศน์ (Vision) "การค้าไทยเข้มแข็ง เติบโตอย่าง
ทั่ วถึ งและยั่ งยื น รองรับโอกาสการค้ าโลก" 
ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร์ ดังนี ้
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการค้าด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การค้าให้เข้มแข็ง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าไทยสู่ตลาดโลก 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
ภายในประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

1.2 จัดทำแผนแม่บทการ
พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า
แห่งชาติ 

            มีแผนแม่บทการพัฒนา
ดั ชนี เศรษฐกิ จการค้ า
แห่งชาติ 

แผน แม่ บ ท การ
พั ฒ น า ดั ช นี
เศรษฐกิ จการค้ า
แห่งชาติ 

ดศ. ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเครื่องช้ี
วัดเศรษฐกิจการค้า และร่างแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้าแห่งชาติ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2565-2569) เรียบร้อย ทั้งนี้ อยู่ระหว่าง
การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 
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1.3 พัฒนาระบบบัญชี
ข้ อมู ล (Data Catalog) ดั ชนี
เศรษฐกิจการค้าเพื่อนำไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

            - ดัชนีเศรษฐกิจการค้ามี
ความถูกต้องและทันสมัย
ตามมาตรฐานสากล  
- มีระบบบัญชีและจัดทำ
ข้ อมู ลเปิ ดที่ ถู กจั ดใน
หมวดหมู่สาธารณะสามารถ
เข้ าถึ งข้ อมู ล ได้ ตาม
มาตรฐานคุณลักษณะแบบ
เปิด  

มีระบบบัญชี และ
จัดทำข้อมูลเปิดที่
ถู ก จั ด ใน ห ม วด
สาธารณะ อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของชุด
ข้อมูลเปิดในบัญชี
ข้อมูลสามารถเข้าถึง
ข้ อ มู ล ได้ ต า ม
ม า ต ร ฐ า น
คุณลักษณะแบบเปิด 

ดศ. ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
2564 และสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ข้อมูล
ได้ครบ 100% (จำนวน 13 ดัชนี) ผ่าน
ระบบ Data.moc.go.th หัวข้อ เศรษฐกิจ/
ดัชนีราคา 

1.4 พัฒนาศักยภาพการค้า
และบริ การเพื่ อยกระดั บ
เศรษฐกิจฐานรากไทย 

            มีข้อเสนอข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่ อรองรับการ
ปรับตัวทางเศรษฐกิจ 
 

ข้ อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายเพื่อรองรับ
การปรั บตั วทาง
เศรษฐกิจ 

ดศ./นข. 1) ดำเนินการพัฒนาเครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและช้ีประเด็นการ
พัฒนาที่รัฐต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มประชาชนฐาน
ราก อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ตรงจุด 
และสามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสม  จำนวน 2 ครั้ง 
โดยบูรณาการความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) และสภาองค์กรชุมชนทั่ว
ประเทศ เพื่อร่วมมือกันสำรวจข้อมูลชุมชนในระดับ
ฐานรากทั้งประเทศ ทั้งปัญหา ความต้องการ และ
ศักยภาพ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลการสำรวจมีความทั่วถึง
และเข้าถึงชุมชนฐานรากในทุกระดับและทุกพื้นที่ 
(ตำบล) ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                2) ดำเนินพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการค้าไทย 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 
   กิจกรรมที่ 1 โครงการเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรม
เกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยสู่เศรษฐกิจและ
การค้ายุคใหม่ โดยศึกษาสินค้าศักยภาพ 4 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) อาหารทางเลือก 2) สมุนไพร 3) ยาชีววัตถุ 
และ 4) เครื่องมือแพทย์ และได้จัดทำรายงานสรุปผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกระทรวงพาณิชย์  
   กิจกรรมที่ 2  โครงการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ
ของวิสาหกจิชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก โดยลงพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร และ
ระนอง) และภาคเหนือ (แพร่ และน่าน) ซึ่งได้จัดทำ
รายงานการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชน/วิสาหกิจเพื่อ 
   กิจกรรมที่ 3 โครงการเช่ือมโยงเศรษฐกิจชุมชน
กับห่วงโซ่บริการยุคใหม่ โดยลงพื้นที่ระนอง (น้ำแร่
ร้อน) และแม่ฮ่องสอน (น้ำพุร้อน น้ำแร่ และภู
โคลน) ประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภาครัฐและเอกชน (Focus Group) ในการศึกษา
ต้นแบบการเช่ือมโยงเศรษฐกิจชุมชน (Prototype) 
ซึ่งได้จัดทำกลยุทธ์พัฒนาการเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
ชุมชนกับห่วงโซ่บริการดูแลรักษาสุขภาพและ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องของจังหวัด 4 ด้าน ได้แก ่
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                   กลยุทธ์ที่ 1 การยกระดับการให้บริการสุขภาพ 
(Wellness) และการผลิตสินค้าทีเ่กี่ยวเนื่อง 
   กลยุทธ์ที่  2 การยกระดับความสามารถด้าน
การตลาดและการค้า 
   กลยุทธ์ท่ี 3 การยกระดับทักษะทรัพยากรมนุษย์  
   กลยุทธ์ที่  4 การเพิ่ มความเข้มแข็ งในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งนี้  มีข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาธุรกิจ
บริการสุขภาพและเช่ือมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วง
โซ่ บ ริ การยุ ค ใหม่  Wellness Hub จั งหวั ด
แม่ฮ่องสอน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน และจังหวัดระนอง โดยมีรองผู้ว่าราชการ
เป็นประธาน ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไป
ปรับใช้กับแผนพัฒนาจังหวัดฯ ที่กำลังอยู่ระหว่าง
จัดทำเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

1.5 CLMVT Plus ยกระดับ
การค้าและการลงทุนเพื่ออนาคต  

            สร้ างความร่ วมมื อ /
เครือข่ายด้ านเศรษฐกิจ
การค้าเพิ่มขึ้น 

จำนวนความร่วมมือ
เค รื อ ข่ า ย ด้ า น
เศรษฐกิจการค้า 

นร. ดำเนินการสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายด้ าน
เศรษฐกิจการค้าเพิ่มขึ้น โดยมีฐานข้อมูลเครือข่าย
ด้านเศรษฐกิจการค้าเพิ่มขึ้น 2 ฐานข้อมูล ได้แก่  
   1. ฐานข้อมูลผู้ เข้าร่วมงานสัมนนาออนไลน์  
" CLMVT + Forum 2021:  Accelerating a 
Resilient Recovery" 
   2. ฐานข้อมูลเครือข่ายผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ
ใน CLMVT 
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2. ศึกษา และจัดทำบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า 
2.1 จัดทำ พัฒนา และ

เผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 
            บทวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

เศรษฐกิจการค้ าได้ถูก
นำไปใช้ประโยชน์หรือได้
ดำเนินการต่อ 

บทวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจการค้า
ได้ ถู ก น ำไป ใช้
ประโยชน์ หรื อได้
ดำเนินการต่อ ร้อยละ 
80 

วศ./นข./นร./
ดศ. 

จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ข้อมูลของ สนค. ประจำปี 2564 จำนวน 329 ราย 
โดยมีผู้ใช้ข้อมูล “บทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ
และการค้า จำนวน 34 เรื่อง” จำนวน 125 ราย 
และผู้ ใช้ ข้ อมู ลได้ มี การนำไปใช้ประโยชน์ /
ดำเนินการต่อ จำนวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100 ประกอบด้วยบทวิเคราะหฯ์ ดังนี ้
1. แนวโน้มการบริโภคสินค้าประมงอย่างยั่งยืนของ
ออสเตรเลีย  
2. Subscription! วิถีระบบสมาชิกยุคใหม่   
3. Functional Foods เมื่ออาหารยุคใหม่ ไม่ใช่แค่
อิ่มท้อง แต่มาพร้อมกับการป้องกันความเจ็บป่วย 
4. เทคโนโลยีกับความยั่งยืนทางอาหาร 
5. “Cultured Meat” เนื้อสัตว์ที่ปราศจากการฆ่า 
เพื่อโลกที่ดีกว่าในอนาคต 
6.  ภาษีบริษัทข้ามชาติในยุคดิจิทัล 
7. บีซีจีโมเดล (BCG Model)  
8. กลยุทธ์การพัฒนาเช่ือมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับ
ห่วงโซ่บริการดูแลรักษาสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องของจังหวัด เผยแพร่ต่อหน่วยงาน รวม 
119 หน่วยงาน เพื่อนำแผนกลยุทธ์ที่ได้ไปต่อยอด 
และขยายผลการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม 
9. รายงานข้อเสนอการพัฒนาบริการศักยภาพไทย 
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                10. โอกาสธุรกิจภาคบริการไทย เมื่อจีนมุ่งเป้าดัน 
Hainan (ไห่หนาน) เป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษแห่งใหม่ 
11. แนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
12. E-commerce ดันบริการโลจิสติกส์ไทยวิถีใหม่  
13. กลยุทธ์ตลาดบริการเจาะกลุ่มผู้สูงวัย ศูนย์ออก
กำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย 
14. บริการโลจิ สติ กส์ ไหนมาแรงในยุค Next 
Normal 
15. ถอดบทเรียนคลองสุเอซสู่การกำหนดแนวทาง
สง่เสริมการส่งออกทางเรือของไทยเพื่อตั้งรับวิกฤต 
16. แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารเสรมิ
และวิตามินทั่ วโลก (Global Trends in Vitamins, 
Minerals & Supplements)ตลาดฮาลาล โอกาสที่ต้อง
ร่วมผลักดันให้ถึงเป้าหมาย 
17. สถานการณ์และโอกาสของไทยในตลาดอาหาร
สัตว์เลี้ยง 
18. Cottagecore เทรนด์จากโซเชียลมีเดียที่ฮิตติด
กระแส 
19. ไบโอพลาสติก อนาคตของการส่งออกไทย 
20. คุณค่ าที่ มากกว่ าคำว่ าฉลากกั บ Water 
Footprint 
21. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่ผ้า
ไหมลายงดงาม 
22. ชา 
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                23. สร้ างแบรนด์ ชุมชน  เสริมแกร่ งให้
เศรษฐกิจฐานราก 
24. ศักยภาพและโอกาสของส้มเขียวหวาน 
25. ส้ม ผลไม้มงคลช่วงตรุษจีน 
26. ผลิตภัณฑ์จากต้นกก สินค้าชุมชนที่มี
คุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
27. ข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
28. Special Talk: แนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก 
29. Special Report: ถอดบทเรียนจีน 
30. เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาความยากจน
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
31. รายงานการศึกษา เรื่ อ ง โกโก้  พื ช
เศรษฐกิจใหม่ของไทยกับศักยภาพและ
โอกาสทางด้านตลาด (ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
มีคำสั่งเวียนหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์
พิจารณาใช้ประโยชน์) 
32. รายงานการศึกษา เรื่อง วิสาหกิจชุมชน
กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุคโควิด 19 
(ปลัดฯ มีคำสั่งเวียนหน่วยงานในกระทรวง
พาณิชย์พิจารณาใช้ประโยชน์)  
33. รายงานการศึกษา เรื่อง “ไม้ดอกของ
ไทย” (ปลัดฯ มีคำสั่ งเวียนหน่วยงานใน
กระทรวงพาณิชย์พิจารณาใช้ประโยชน์) 
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                34. บทวิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิ จ
การค้าไทยรายภูมิภาค รายเดือน เสนอ ผอ.
สนค. และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ FACEBOOK 
LINE และส่งให้กับสำนักงานพาณิชย์ทุก
จังหวัด 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างคุณูปการต่อสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 
3.1 กิจกรรมสนับสนุน

และส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร (CSR) 

            มีการดำเนินกิจกรรมที่
คำนึงถึงผลกระทบและ
มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) 

ร้อยละความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อน
โครงการที่สะท้อน
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) 

สล.  
ทุกกอง/ศูนย์ 

เมื่ อวัน อังคารที่  30 มีนาคม 2564
ดำเนินกิจกรรมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า 
เพื่อใช้สำหรับทำสื่อการเรียนการสอน 
สมุดสำหรับเขียนอักษรเบรลล์ และมอบ
เงินบริจาคแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย
มีผู้เข้าร่วม จำนวน 20 คน  
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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 คอื 

1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  
2. การพัฒนา และปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 
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1. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 
1 .1  โครงการพั ฒ น า

ศักยภาพการค้าและบริการ
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐาน
รากไทย 

            ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจ ตามที่คาดหวัไว ้

ค ว า ม พึ งพ อ ใจ 
และความคาดหวัง
ของผู้ รับบริการ
แล ะผู้ มี ส่ วน ได้
ส่วนเสีย  ร้อยละ 
80 

นข. ดำเนินโครงการการศึกษาการพัฒนาศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก โดยมีกิจกรรมการเปิดโอกาสให้มี
ส่วนร่วม ได้แก่  
   กิจกรรมที่  1 โครงการการศึ กษาการพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

1. ลงพื้ นที่ภาคใต้  (ชุมพร และระนอง) และ
ภาคเหนือ (แพร่ และน่าน) รวม 13 แห่ง เพื่อศึกษา 
สัมภาษณ์  ประชุมกลุ่มย่อย เพื่ อรับฟังปัญหา
อุปสรรค และความต้องการของวิสาหกิจชุมชน  
นำมาวิ เคราะห์  และถอดบทเรียนปั จจั ยแห่ ง
ความสำเร็จ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมให้ความร่วมอย่างดียิ่ง 
และมีความพึงพอใจมากที่สุด 

2. กิจกรรมอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ เพื่อให้
องค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ การพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ การกำหนดราคา และต้นทุนสินค้า และการ
จัดทำบัญชีการเงิน เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน และถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนอื่น ๆ   โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ วิสาหกิจ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 ราย 
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ และมีความพึงพอใจมากที่สุดในการเข้า
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ร่วมกิจกรรม 
3. สื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ 

อินโฟกราฟฟิกส์ และรายงานการศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชน อาทิ  สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนา
ชุมชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนทั่วประเทศ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
นำไปกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากไทยให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป 
   กิจกรรมที่ 2 โครงการเช่ือมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับ
ห่วงโซ่บริการยุคใหม่ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
สูงสุด เนื่องจากรับเอาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไป
ดำเนินการต่อ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดตั้ง
คณะทำงานเพื่อพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพและ
เช่ือมโยงเศรษฐกิจชุมชนกับห่วงโซ่บริการยุคใหม่ 
Wellness Hub จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการ
ดำเนินโครงการ และจังหวัดระนอง ได้มีการประชุม
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน ซึ่ง
จะนำข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายไปปรับใช้กั บ
แผนพัฒนาจังหวัดฯ ทีอ่ยู่ระหว่างจัดทำ 
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1.2 โครงการ CLMVT Plus 
ยกระดับการค้าและการลงทุน
เพื่ออนาคต 

            นร. ผู้เข้าร่วมงานสัมนนาเชิงวิชาการ ระดมความเห็น 
และสร้ างเครือข่ ายในงานสั มมนา "CLMVT + 
Forum 2021:  Accelerating a Resilient 
Recovery" มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.3 การพัฒนาระบบบัญชี
ข้ อมู ล (Data Catalog) ดั ชนี
เศรษฐกิจการค้าเพื่อนำไปสู่การ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) 

            ดศ. เนื่ องจากการพัฒนาระบบบัญชีข้ อมู ล (Data 
Catalog) ดัชนีเศรษฐกิจการค้า(จำนวน 13 ดัชนี) 
ได้ดำเนินแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2564 จึงอยู่
ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจการใช้ระบบฯ 

2. การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
2 .1  พั ฒ น า ร ะ บ บ

สารสน เท ศ เชิ งลึ ก ด้ าน
เศรษฐกิจการค้า 

            ผู้ใช้งานฐานข้อมูลมีความ
พึงพอใจตามที่คาดหวังไว้ 

ความพึงพอใจและ
ความคาดหวังของ
ผู้ใช้งานฐานข้อมูล 
ร้อยละ 80 

ศศ. อยู่ ระหว่ า งดำเนิ นการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า 

2 .2  พั ฒ น า ก า ร ใช้
เทคโนโลยี  Blockchain เพื่ อ
ตรวจสอบสินค้าย้อนกลับสินค้า
เกษตร 

            ผู้ ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจต่อระบบ 

ความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

นร. จากผลการสำรวจผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบ 
Blockchain ร้อยละ 85 

2.3 พัฒนาการจัดทำ
ดัชนีราคาผู้บริโภคออนไลน์
ของประเทศ (CPI Online) 

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

ร้อยละความสำเร็จของ
พัฒนาการจัดทำดัชนี
ราคาผู้บริโภคออนไลน์
ของประเทศ (CPI Online) 
 

ดศ. ดำเนินการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคออนไลน์
แล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 64 และได้นำเสนอ
ผลการจัดทำต่อ ผอ.สนค. เรียบร้อยแล้ว 
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2.4 พั ฒนาข้ อมู ลด้ าน
เศรษฐกิจการค้า และด้านอื่น  ๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

            มีการพัฒนาข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจการค้า 

2 ฐานข้อมูล ดศ./ศศ. ดำเนินการพัฒนาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้ า 
จำนวน 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1)  ฐานข้อมูลดัชนี
เศรษฐกิจการค้า และ 2) ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (TIS) ซึ่งระบบระยะที่ 4 
มีฐานข้อมูลย่อยระบบต่างๆ  
   2.1 Dashboard ระบบเศรษฐกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ (Global Demand Dashboard) 
   2.2 Dashboard ระบบเศรษฐกิจการค้ าภาค
บริการ (Trade in Services Dashboard) คือ ธุรกิจ
บริการสุขภาพ 
   2.3 Dashboard ระบบกำกับและติดตามการ
บริหารจัดการสินค้ าเกษตร (Agriculture Policy 
Dashboard) โดยมีสินค้ าเกษตรสำคัญ 6 ชนิด 
ได้แก่ มันสำปะหลัง ทุเรียน ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปาล์มน้ ำมัน และยางพารา โดยสอดคล้องกับ
นโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด 
   ทั้งนี้ Dashboard ต่างๆ  ดังกล่าว รับฟังความเห็น
ผู้ใช้งานและออกแบบเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างพัฒนา ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 
และนำขึ้นให้บริการบนเว็บไซต์คิดค้า.com ต่อไป  
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3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 
3.1 ผลสำรวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อวารสาร TPSO Journal  

            ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจ ตามที่คาดหวังไว้ 

ความพึงพอใจ และ
ความคาดหวั งของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ร้อย
ละ 80 

สล. (ยป.) จากผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่ วนเสียต่องานบริการของ สนค. ประจำปี
งบประมาณ 2564 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 84.76 

3.2 ผลสำรวจความพึ ง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยต่ อการงาน
บริการ 

            ดศ. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สนค. ประจำปี 2564 
จำนวน 329 ราย ผลสำรวจพบว่า ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่องานบริการของ 
สนค. อยู่ในดับ ความพึงพอใจมากที่สุด โดยคิดเป็น
คะแนนร้อยละ 84.76 

3.3  กิ จกรรมด้ านการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

            ข้อมูลข่าวสารได้รับการ
ประชาสั มพั นธ์ ผ่ าน
ช่องทางออนไลน์ และ
อ อ ฟ ไ ล น์ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย 

จ ำ น ว น ข้ อ มู ล
ข่ า ว ส า ร ที่ ไ ด้
ประชาสัมพันธ์โดย
ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
อ อ น ไล น์ แ ล ะ
ออฟไลน์ 

สล. (ยป.) ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับการประชาสัมพันธ ์รวมทั้งสิ้น 683 ครั้ง 
   1. รูปแบบออนไลน์ จำนวน 623 ครั้ง 
- Facebook 473 ครั้ง 
- LINE official Account 138 ครั้ง 
- Anyflip (วารสารแบบ e-book) 12 ครั้ง 
   2. รูปแบบออฟไลน์ จำนวน 60 ครัง้ 
- วารสารรายเดือน 12 ครั้ง 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 48 ครั้ง 

3.4 ทบทวนกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียนประจำปี 

            กระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนประจำปี 

ร้อยละความสำเร็จ
ทบทวนกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน
ประจำป ี

สล. (กจ./
พบ./ก.พ.ร.) 

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียน 
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3. นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก คอื  

 มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 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. กิจกรรมส่งเสรมิด้านสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
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1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้มีสมรรถนะสูง  
1.1 เกณฑ์ PMQA  

1 .1 .1  ท บ ท ว น
คณะทำงาน PMQA ประจำป ี

            คณะทำงาน PMQAได้รับ
ทบทวนเป็นประจำทุกป ี

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

ดำเนินการทบทวนและได้รับความเห็นชอบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับ
ดูแล และคณะทำงาน เพื่อดำเนินการพัฒนา
คุณ ภาพการบริห ารจั ดการภ าครั ฐของ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จาก 
ผอ.สนค. 

1.1.2 ประชุม/รายงาน ขอ
แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ 
PMQA ประจำป ี

            คณะทำงานมีการประชุม/
รายงาน แนวทางการ
ด ำ เนิ น ง า น ต า ม
เกณฑ์PMQA ประจำป ี

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

เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2564 ดำเนินการ
ประ ชุมคณ ะทำงาน เกี่ ย วกับ แนวทางการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ประจำป ี

1.1.3 ทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารการ
จั ดการภาครั ฐของสำนั กงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ประจำป ี

            มีแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการภาครัฐ 
ประจำป ี

แผนพัฒนาคุณภาพ
การบ ริ ห ารการ
จั ด ก ารภ าค รั ฐ 
ประจำป ี

สล. (ก.พ.ร.) 
ทุกกอง/ศูนย์ 

ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐของ 
สนค. ประจำปี 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จาก ผอ. สนค. เรียบร้อยแล้ว 

1 .1 .4  ติ ด ตามและ
รายงานผลการดำเนินงานตาม
เกณฑ์ PMQA ประจำปี 

            รายงานผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์PMQA ประจำป ี

จำนวน 2 ครั้ง สล. (ก.พ.ร.) ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์  
PMQA ประจำปี  2564 รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน เรียบร้อยแล้ว 

1.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี   
1.2.1จัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำป ี
            มีแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปี 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการประจำปี 

สล. (ยป.) 
ทุกกอง/ศูนย์ 

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
2564 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สนค. 
เรียบร้อยแล้ว 
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1 .2 .2  ติ ด ต าม แล ะ
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำป ี

            รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจำป ี

จำนวน 2 ครั้ง สล. (ยป.) ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สนค. แล้ว 
จำนวน 2 ครั้ง ได้แก ่
   ครั้งที่  1 งบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 
เดือน 
   ครั้งที่ 2 งบประมาณประจำปี 2564 รอบ 12 
เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทกุรูปแบบ  
2.1 จัดทำแผนป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

            มี แ ผ น ป้ อ งกั น แล ะ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

แผนป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

สล. (ก.พ.ร.) ผอ.สนค. เห็นชอบแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ ประจำปี  2564 
เรียบร้อยแล้ว 

2.2 ติดตามและรายงาน
ผลต าม แผน ป้ อ งกั น แล ะ
ปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

            รายงานผลตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

จำนวน 3 ครั้ง สล. (ก.พ.ร.) ดำเนินการรายงานผลตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 
2564 ราย ไตรมาศ (6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน) เรียบร้อยแล้ว 

2.3 จัดทำแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 

            มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ 

แผนการจัดซื้ อจั ด
จ้ า ง  ป ร ะ จ ำปี
งบประมาณ 

สล. (กค.) ดำเนินการขออนุมัติและประกาศแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 

2 .4  รายงานผลตาม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

 

            รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง 

จำนวน 2 ครั้ง สล. (กค.) ดำเนินการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบและเผยแพร่บน
เว็บไซต์ สนค. เรียบร้อยแล้ว ทุกๆ เดือน 
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2 .5  จั ดท ำแผนการ
ปฏิ บั ติ งานและการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ประจำป ี

            แผนการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ ายงบประมาณ 
ประจำป ี

แผนการปฏิบัติงาน
แล ะก ารใช้ จ่ าย
งบประมาณ ประจำป ี

สล. (กค.) ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ ายงบประมาณ ประจำปี  พ .ศ . 2 5 6 4 
เรียบร้อยแล้ว และสำนักงบประมาณได้
เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีแล้ว 
 

2 .6  รายงานผลการ
ปฏิ บั ติ งานและการใช้ จ่ าย
งบประมาณ ประจำป ี

 

            มี การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

จำนวน 4 ครั้ง สล. (กค.) ดำเนินการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และในระบบสำนักงบประมาณแล้ว 

3. กิจกรรมส่งเสริมด้านสิทธิมนษุยชนและการป้องกันการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ  
3.1 ทบทวนและจัดทำ

เจตนารมณ์สิทธิมนุษยชนและ
การป้องกันการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ 

            เจตนารมณ์สิทธิมนุษยชน
และการป้องกันการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

เจตนารมณ์ สิ ทธิ
มนุ ษยชนและการ
ป้ องกั นการล่ วง
ละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ 
 

สล. (ก.พ.ร./
พบ./กจ.) 

อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาจัดทำร่าง
เจตนารมย์ฯ ก่อนนำเสนอพิจารณาเห็นชอบ 

3 . 2  เ ผ ย แ พ ร่
ป ระช าสั ม พั น ธ์ ป ร ะ ก าศ
เจตนารมณ์ สิทธิมนุษยชน
และการป้ อ งกั น ก ารล่ ว ง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

 
 

            เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ 

เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
3 ช่องทาง 

สล. (ก.พ.ร./
พบ./กจ.) 

อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาจัดทำร่าง
เจตนารมณ์ฯ ก่อนนำเสนอพิจารณาเห็นชอบ 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
4.1 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  

4 .1 .1  จั ดท ำแผน
บริหารความเสี่ยงประจำปี 

            มีแผนบริหารความ
เสี่ยงประจำปี 

แผนบริหารความ
เสี่ยงประจำปี 

สล. 
(ก.พ.ร.) 

ดำเนินการคัดเลือกโครงการและจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจำปี 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
แผนจาก ผอ. สนค. เรียบร้อยแล้ว 

4.1 .2 ติ ดตามและ
รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผน บ ริ ห ารความ เสี่ ย ง
ประจำปี 

            รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความ
เสี่ยงประจำปี 

จำนวน 1 คร้ัง สล. 
(ก.พ.ร.) 

อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินงานเพื่อ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2564 

4.2 แผนควบคุมภายในประจำปี  
4.2 จัดทำแผนควบคุม

ภายในประจำปี 
            มีแผนควบคุมภายใน

ประจำปี 
แ ผ น ค ว บ คุ ม
ภายในประจำปี 

สล. 
(ก.พ.ร.) 

ดำเนินการพิจารณาทบทวนและจัดทำแผน
ควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบ
แผนจาก ผอ. สนค. ในเดือน เม.ย. 2564 

4 .3  ติ ด ต า ม แ ล ะ
รายงานผลการดำเนินงาน
ต าม แ ผ น ก ารป รั บ ป รุ ง
ควบคุมภายในประจำปี 

            ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเนิ นงานตามแผน
ควบคมุภายในประจำปี 

จำนวน 1 คร้ัง สล. 
(ก.พ.ร.) 

อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการตาม
แผนควบคุมภายใน โดยจะการรายงานผล
การดำเนินการให้ ผอ. สนค. ทราบก่อน
นำส่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ทราบภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 
 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2564 

     ดำเนินการแล้ว                           อยู่ระหว่างดำเนินการ                  
หมายเหตุ: กิจกรรม/โครงการ เปน็ข้อมูลอ้างอิงจากแผนปฏิบตัิราชการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า 21 จาก 23 

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก คือ  
มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค มีจิตสำนึกและจรรยาบรรณที่ดีในการ “ครองตน ครองคน ครอง

งาน” รวมถึงสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ คือ 

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

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 ทบทวนและจัดทำ

น โย บ าย ด้ าน ก าร บ ริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล 

 

            มีการประกาศนโยบาย
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

นโยบายด้ านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

สล. (กจ.) ดำเนินการทบทวนประกาศนโยบายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศ ณ วันที่ 2 
มีนาคม 2564 

1.2 ติดตามและรายงานผล
การดำเนินการตามนโยบายด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

            รายงานผลการดำเนินการ
ตามนโยบายด้ านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

จำนวน 1 ครั้ง สล. (กจ.) ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ สนค. ประจำปี 2563 

1.3 ทบทวนและจัดทำ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

            มีแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

แผน ป ฏิ บั ติ ก าร
บริหารทรัพยากร
บุคคลประจำปี 

สล. (กจ.) ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562-
2564 และได้มีการทบทวนจัดทำแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

1.4 ติดตามและรายงานผล
ตามแผนปฏิ บั ติ การบริห าร
ทรัพยากรบุคคลประจำป ี

 

            ร า ย ง า น ผ ล ต า ม
แผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

จำนวน 1 ครั้ง สล. (กจ.) ดำเนินการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำป ี

1.5 ทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี  

 

            แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลฯ ประจำปี 

แ ผ น พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลฯ 
ประจำปี 

สล. (พบ.) ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว 



 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2564 

     ดำเนินการแล้ว                           อยู่ระหว่างดำเนินการ                  
หมายเหตุ: กิจกรรม/โครงการ เปน็ข้อมูลอ้างอิงจากแผนปฏิบตัิราชการของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า 23 จาก 23 

กิจกรรม ปี 2563 ปี 2564 เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.6 ติดตามและรายงานผล
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสำนั กงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี 

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

จำนวน 2 ครั้ง สล. (พบ.) ดำเนินการรายงานผลตามแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อผู้บริหารรอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน เรียบร้อยแล้ว 

2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการทำงาน  
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ

ส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ประจำป ี

            มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ส่งเสริมคุณธรรมของ
สำนักงานนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์ การค้ า
ประจำป ี

แผนปฏิ บั ติ การ
ส่งเสริมคุณธรรมของ
สำนั กงานนโยบาย
และยุ ทธศาสตร์
การค้าประจำป ี

สล. (พบ.) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการส่ งเสริม
คุ ณ ธร รม ข อ งส ำนั ก งาน น โย บ าย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การค้าประจำปี  พ.ศ. 2564 
เรียบร้อยแล้ว 

2.2 ติดตามและรายงานผล
ตามแผนปฏิบั ติ การส่ งเสริม
คุณธรรมของสำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้าประจำป ี

            ร า ย ง า น ผ ล ต า ม
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมฯ 

จำนวน 2 ครั้ง สล. (พบ.) ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน เรียบร้อยแล้ว 

2.3 จั ดทำแบบสำรวจ
ประเมินความพึงพอใจคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสของ 
สนค. 

            บุคลากรมีความพึงพอใจ
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสของ สนค. 

บุคลากรมีความพึง
พ อ ใจ คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและความ
โปร่ งใสของ สนค. 
ร้อยละ 80 

สล. (พบ.) บุคลากรมีความพึงพอใจคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสของ สนค. ร้อยละ 84.27 

2.4 จัดทำแบบสำรวจความ
ผาสุขและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานขององค์การแห่งความสุข 

            เพื่อนำผลมาจัดทำแผน
ความผาสุขขององค์การ 

จำนวน 1 ครั้ง สล.  
(พบ./กจ.) 

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบสำรวจวัด
ความผาสุกและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ขององค์การแห่งความสุข (Happy DMS) 

                             

                            


