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สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้จัดทำแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประ จำปี พ.ศ. 2565     

เพื่อเป็นกลไกและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  และเป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  และเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล มีความชัดเจน และโปร่งใส 

อันจะทำให้ประชาชน เกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน อันประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน ดังนี้ 

1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

นโยบายหลัก คือ  

มุ่งเน้นปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติ 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 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2. ศึกษา และจัดทำบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจการค้า 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างคุณูปการต่อสังคม* โดยคำนึงถึงผลกระทบและมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 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 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด 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. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.1) โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน

เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทยในยุคหลังโควิด 19  
ผู้รับผิดชอบ: นข. 
เป้าหมาย: ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนทั้งภาคการค้าและบริการ เสนอต่อผู้บริหาร
กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

            จำนวนข้อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายเพื่ อการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ทั้งภาคการค้าและบริการ 
จำนวน 1 ประเด็น/เรื่อง 

• คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 2 กลุ่ ม 
ได้แก่ (1) ภาคการผลิต ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
เกษตรผสมผสานสู่การแปรรูปเชิงนวัตกรรม 
(ข้าวน้ำจำ) จังหวัดพะเยา และ (2) ภาคการ
บริการ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชาย
เลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้องค์ความรู้ใน
ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนต้นแบบ ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพ 
และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้วิสาหกิจชุมชน
อ่ืนๆ สามารถนำปรับใช้ และได้รับความเห็นชอบ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากผู้บริหารกระทรวง
พาณิชย์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
ทั้งภาคการค้าและบริการ สำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

1.2) โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า 
ผู้รับผิดชอบ: ดศ. 
เป้าหมาย: ยกระดับเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าได้รับการ
พัฒนาให้เป็นมาตรฐานสากล 

            จ ำน วน เค รื่ อ งชี้ วั ด
เศรษฐกิจการค้าที่ ได้รับ
การพัฒนา  

• ดำเนินการยกระดับเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า
โดยพัฒนาให้เป็นมาตรฐานสากล จำนวน 10 ตัวชี้วัด 
ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความทันสมัย 
ถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากล และสามารถ
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
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 เผยแพร่ได้ตามกำหนดเวลา โดยดำเนินการดังนี้  
1) การจ้างสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ
การค้า โดยดำเนินการจ้างเหมาบริการจัดเก็บ
ข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ระดับประเทศ ภาค จังหวัด อำเภอ ครอบคลุม
พื้นที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ และนำไปใช้เป็น
ตัวแทนในการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศ สำหรับเผยแพร่สู่สาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง 
2) การพัฒนาปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ ลักษณะ
จำเพาะ และรายการสินค้า  โดยพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล ลักษณะจำเพาะ
ของสินค้า และรายการสินค้า ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค สำหรับจัดทำดัชนี ให้มีความ
ทันสมัย สะท้อนภาวะเศรษฐกิจด้านต่างๆ ได้
อย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ 
ตัวอย่างสินค้า และปรับปรุงโครงสร้าง และ
น้ำหนักรายการสินค้าของดัชนีประเภทต่างๆ 
ให้มีความครอบคลุม ทันสมัย สอดรับกับภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้ไม่
สามารถออกสำรวจข้อมูลในบางพื้นที่ได้ 
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3) การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม การฝึกอบรมให้ความรู้
กับบุคลากรของ สนค. เรื่อง การจัดทำเครื่องชี้วัด
เศรษฐกิจการค้าด้านราคา เพื่อให้บุคลากรสามารถ
จั ดทำดั ชนี และให้ บริ การข้ อมู ลได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดแถลงข่าวดัชนีเศรษฐกิจ
การคา้เป็นประจำทุกเดือน 

1.3) โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้  Blockchain 
ยกระดับเศรษฐกิจการค้า 
ผู้รับผิดชอบ: นร. 
เป้าหมาย: ยกระดับผลิตภาพและพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม 
 
 

            จำนวนระบบเทคโนโลยีที่
นำมาประยุ กต์ ใช้ เพื่ อ
รองรับการประกอบธุรกิจ 
1 ระบบ 

• ดำเนิ นการยกระดับผลิตภาพและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมด้วย
ระบบเทคโนโลยีที่นำมาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการ
ประกอบธุรกิจ จำนวน 1 ระบบ คือ ระบบต้นแบบ
การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วย
เทคโนโลยีบล็อกเชน หรือ ระบบ TraceThai.com 
และในปัจจุบันมีกลุ่มนำร่อง จำนวน 69 ราย/กลุ่ม 

• เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 มีการจัดสัมมนา
เผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้จัดทำรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ประกอบด้วย รายงานผลการเผยแพร่
ก า ร รั บ รู้ แ ล ะ ข ย า ย ก า ร ใช้ ง า น ระ บ บ 
TraceThai.com บทสรุปผู้บริหาร และคู่มือการ
ใช้งานระบบ เรียบร้อยแล้ว 
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1.4) CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน  
ผู้รับผิดชอบ: นร. 
เป้าหมาย: 

• เพื่อสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายด้านเศรษฐกิจการค้า
เพิ่มขึ้น 

• มีบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านเศรษฐกิจการค้าและ
แนวโน้มอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของกลุ่ม 
CLMVT  

            • จำนวนความร่ วมมื อ
เครือข่ ายด้ านเศรษฐกิจ
การคา้ 

• บทวิเคราะห์เชิงวิชาการ
ด้านเศรษฐกิจการค้าและ
แนวโน้มอุตสาหกรรมยุค
ใหม่ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
ของกลุ่ม CLMVT 

• ดำเนินการเสริมสร้างความร่วมมือ/เครือข่ายด้าน
เศรษฐกิจการค้าเพิ่มขึ้นทำให้มีจำนวนข้อมูลความ
ร่วมมือเครือข่ายด้านเศรษฐกิจการค้าเพิ่มขึ้น จึงได้
จัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย จำนวน 1 ฐานข้อมูล  

• ดำเนินการจัดทำบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้าน
เศรษฐกิจการค้าและแนวโน้มอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่
ส่งผลต่อภาคธุรกิจของกลุ่ม CLMVT จำนวน 2 เรื่อง 
ได้แก่  
1) แนวทางยกระดับการประชุม CLMVT Forum เพื่อ
เพิ่มความต่อเนื่องและความยั่งยืนต่อขนาดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ 
2) แนวทางการใช้การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการของภาครัฐในการเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า 

1.5) โครงการเพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้าธุรกิจบริการ (ฐานข้อมูลการค้า
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์) 
ผู้รับผิดชอบ: นข. 
เป้าหมาย: เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าด้วย
ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า 

            ความสำเร็จของการจัดทำ
ฐานข้อมูลการค้ าธุรกิจ
บริการโลจิสติกส์ 

• ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่
กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจรับฯ มีมติเป็นเอก
ฉันท์ตรวจรับผลงานงวดสุดท้าย 3 เมื่อวันที่  7 
กันยายน 2565 ซึ่งมีการจัดทำฐานข้อมูลการค้า
ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ (Logistics+)  และปรับปรุง
ฐานข้อมูลระยะที่  1 และเพิ่ มเติมฐานข้อมูล      
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ระยะที่ 2 รวมจำนวน 10 หน้า ได้แก่  
1 ) ดั ช นี โล จิ ส ติ ก ส์ ระห ว่ า งป ระ เท ศ 

(International Logistics Index)  
2) ผลประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย 

(Thailand’s Logistics Performance)  
3) มูลค่ าทางเศรษฐกิจ และดัชนี ผลผลิต

อุตสาหกรรมของไทย (Thailand's Economic 
Value and Manufacturing Production Index 
(MPI))  

4) สถิติการนำเข้า-ส่งออกของไทย (Thailand’s 
Import-Export Statistics)  

5) ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทย (Thai Logistics 
Cost)  

6) ความสามารถธุ รกิ จโลจิ สติ กส์ ในไทย 
(Thailand’s Logistics Competency)  

7) สถานการณ์ การขนส่งทางเรือไทย (Sea 
Transport)  

8) ภาพรวมพาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ไทย 
(Thailand e-Commerce Summary)  

9) สถานการณ์ แรงงานด้ านธุรกิจบริการ        
โลจิสติกส์ (Logistics Labor) และ  

10) แนวโน้มการลงทุน (Investment) 
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• โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
1) สัมภาษณ์เชิงลึก (Focus Group) กับผู้ใช้

ข้อมูล 6 ครั้ง รวม 15 หน่วยงาน  
2) ประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 2 

ครั้ง รวม 11 หน่วยงาน 
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบระบบ ฯ 

(User Acceptance Test: UAT) จำนวน 2 ครั้ ง 
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. และวันที่ 15 มิ.ย. 2565 

4) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ 
Logistics+ จำนวน 2 รอบ ได้แก่ วันที่  7 ก.ค. 
และวันที่ 18 ก.ค. 2565 สำหรับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก พณ. รวม 29 หน่วยงาน 
ผู้เข้าร่วมรวม 244 ท่าน 

5) จัดสัมมนาเผยแพร่ระบบฯ เมื่อวันที่  18 
ส.ค.2565 ผ่านระบบ Webinar ผู้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมกว่า 130 คน  

1.6)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึก
ด้านเศรษฐกิจการค้า 
ผู้รับผิดชอบ: ศศ. 
เป้าหมาย: มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ

            จำนวนระบบสารสนเทศ
เชิ งลึกด้าน เศรษฐกิจ
การค้าที่ได้พัฒนา 

• ดำเนินการศึกษาและออกแบบระบบร่วมกับ
ผู้ ใช้ งาน รวมถึ งนำระบบ Global Demand 
Dashboard และWellness Dashboard เผยแพร่
บนเว็บไซต์คิดค้า.com 
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ไทยเพื่อเพิ่มขดีความสามารถการแข่งขันทางการค้า 
 

• ดำเนินการพัฒนาระบบพร้อมทดสอบ ระบบ 
และปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 

2. ศกึษา และจัดทำบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า 
2.1) ศึกษา และจัดทำบทวิเคราะห์เชิงวิชาการด้าน

เศรษฐกิจการค้า เพื่อให้ภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์  
ผู้รับผิดชอบ: วศ./นข./นร./ดศ./ศศ. 
เป้าหมาย: บทวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าได้ถูก
นำไปพิจารณาใช้ประโยชน์ 

            • จำนวนบทวิ เคราะห์  
ค ว า ม เ ห็ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะอย่างน้อย 
18 เรื่อง  

• ร้อยละ 80 ของบท
วิ เค ราะห์ ที่ เสนอต่ อ
ผู้บริหารกระทรวงหรือ
เผยแพร่  
 

• ร้อยละ 100 ของจำนวนบทวิเคราะห์ที่เสนอต่อ
ผู้บริหารกระทรวงหรือเผยแพร่  

• ผลการดำเนินงานจัดทำบทวิเคราะห์ ความเห็น
และข้อเสนอแนะ จำนวนทั้งหมด 39 เรื่อง ได้แก ่
เดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 เรื่อง 
1) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) คือ
อะไร ทำไมจีนถึงขอเข้าร่วมเผยแพร ่
เดือนมกราคม  2565 จำนวน 1 เรื่อง 
1) สรุปการวิเคราะห์การอำนวยความสะดวก
ทางการค้า ภายใต้ RCEP 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5 เรื่อง 
1) ศึกษารายงาน Global Soft Power Index 
2) อัพเกรดวิสาหกิ จชุ มชน เสริมแกร่งให้
เศรษฐกิจฐานราก 
3) การวิเคราะห์ เรื่อง ประเด็นปัญหาการจราจร
ติดขัดที่ด่านจีนและการใช้ประโยชน์จากรถไฟจีน-ลาว 
4) เจาะตลาดสินค้าผู้สูงวัย รับเมกะเทรนด์ 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
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5) การศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบจากการ
จัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับภูฏาน 
เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 10 เรือ่ง 
1) รายงานวิเคราะห์ตัวชี้วดัเศรษฐกจิสำคญัราย
ไตรมาสของไทยเปรียบเทียบกับประเทศ/กลุม่
ประเทศคู่คา้สำคัญ 
2) วิเคราะห์สถานการณ์ปุ๋ย 
3) สินค้าน้ำผลไม้และแนวโน้มความต้องการของ
ผู้บริโภค 
4) การศึกษานโยบายด้านการค้าสินค้าเกษตร
จากแผนพัฒนาพัฒนาเกษตรขั้นสูงและการ
พัฒนาชนบท ฉบับที่ 14 ของจีน 
5) สนค. ชี้รถ EV ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
BCG 
6) สนค. มองตลาดส่งออกยางพาราไทยปี 
65 ยังเติบโตฝ่าวิกฤติได้ ท่ามกลางปัจจัยลบ
เศรษฐกิจโลก 
7) บทวิเคราะห์แนวโน้มการบริโภคโอกาส
การส่ งออกสินค้ า เด็ ก ในตลาดโลก และ
ศักยภาพการส่งออกของไทย 
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8) สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรม 
เซมิคอนดักเตอร์ 
9) การป ระชุ ม รั ฐภ าคี ก รอบ อ นุ สั ญ ญ า
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่  26 ที่ เชื่อม โยงกับภาค
การค้า 
10)  3 เทรนด์การบริโภคขนมขบเคี้ยวในตลาดจีน 
เดือนเมษายน 2565 จำนวน 4 เรื่อง 
1) ข้อเสนอแนะการพัฒนาธุรกิจบริการดิจิทัลคอน
เทนต์และบทบาทกระทรวงพาณิชย์ 
2) สนค. มองกล้วยไม้ไทย เป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจ
สำคัญ 
3) ผลการวิเคราะห์ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ด้านการขยาย
การค้าของไทย-อาเซียน-จีน 
เดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 3 เรื่อง 
1) ไทยได้รับอานิสงส์จากความมั่นคงด้านอาหาร 
2) บทวิเคราะห์สงครามรัสเซีย-ยูเครน: ผลกระทบ
ต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
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3) ประมาณการอัตราขยายตัวของมูลค่าการส่งออก
ของไทยปี 2565 
เดือนมิถนุายน 2565 จำนวน 5 เร่ือง 
1) การพัฒนาห่วงโซ่ความเย็นของจีน (cold 
chain logistics) กับโอกาสการส่งออกของไทย 
2) รายงานวิเคราะห์ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ
รายไตรมาสของไทยเปรียบเทียบกับประเทศ/
กลุ่มประเทศคูค่้าสำคัญ 
3) สนค. คาดวิกฤติด้านราคาน้ำมันปาล์มจะ
คลี่คลายลงในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าหลังอินโดนีเซีย
กลับลำนโยบายหันมาส่งออกน้ำมันปาล์มอีกครั้ง 
4) นโยบายพาณิชย์ในรูปแบบ Soft Power 
5) Why Y Economy 
เดือนกรกฎาคม 2565 จำนวน 3 เรื่อง 
1) Lonely Economy...เหตุเกิดจากความเหงา 
2) แนวโน้ม E-Commerce และ Food delivery 
3) อาหารโปรตีนทางเลือกจากแมลง การสร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร 
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เดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 6 เรื่อง 
1) โอกาสทางการค้าสินค้าสมุนไพร กรณีศึกษา: 
ขมิ้นชัน 
2) เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานแห่งอนาคต 
3) การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่  (Greenfield 
Investment) ทางเลือกการฟื้นตัวเศรษฐกิจอาเซียน
และประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุน 
4) ประมาณการอัตราขยายตัวของมูลค่าการ
สง่ออกของไทยปี 2565 
5) ทรัพยากรสำคัญในยุคเทคโนโลยี...แต้มต่อ
ทางการแข่งขันยุคใหม่ 
6) ธนาคารกลางอินเดียอนุญาตให้ทำธุรกรรม
การเงินสำหรับการค้าระหว่างประเทศด้วยสกุล
เงิน Indian Rupee (INR) 
เดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 เร่ือง 
1) รายงานวิเคราะห์ตัวชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ
รายไตรมาสของไทยเปรียบเทียบกับประเทศ/
กลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญ 
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3. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างคุณูปการต่อสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

3. 1) ความสำเร็จการจัดทำข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ผลักดันการส่งออกค้าสินค้าภายใต้ BCG Model 
ผู้รับผิดชอบ: วศ. 
เป้าหมาย: จัดทำข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อผลักดันและนำไปใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินงานการส่งออกสินค้าภายใต้ BCG 
Model 

            จำนวนข้อเสนอเชิ งกล
ยุ ทธ์ เพื่ อผลั กดั นการ
ส่งออกสินค้าภายใต้ BCG 
Model จ ำ น ว น  1 
ประเด็น/เรือ่ง 

• ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อผลักดันการส่งออกค้า
สินค้าภายใต้ BCG Model ได้รับความเห็นชอบจาก
รองปลัดกระทรวงพาณิ ชย์  ปฏิบั ติราชการแทน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และมอบหน่วยงานภายใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ นำไปใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานการส่งออกสินค้าภายใต้ BCG Model ซึ่ง
สอดรับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2564 เห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-
Circular-Green Economy: BCG) หรื อโมเดลการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น
วาระแห่งชาติ ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCGมี 4 สาขา ประกอบด้วย (1) สาขาเกษตร
และอาหาร (2) สาขาสุขภาพและการแพทย์ (3) สาขา
พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ และ (4) สาขาการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

3.2) กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  
ผู้รับผิดชอบ: สล./ทุกกอง/ศูนย์ 
เป้ าหมาย: องค์ กรตระหนักถึ งผลกระทบและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

            ร้อยละความสำเร็จของการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม CSR 

• ดำเนินงานจัดโครงการ “ปลูกความด ีรีไซเคิลสายบุญ 
เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา” 
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
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2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายหลัก คือ  

มุ่งเน้นพัฒนาและบริหารระบบการให้บริการและการรับฟังความคิดเห็น การอำนวยความสะดวก การรับเร่ืองร้องเรียน 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 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2565 

ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2) ตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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กิจกรรม ปี 2563 ปี 2564 ตัวชี้วัด 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. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 
1.1) CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคม

จากการลงทุน 
ผู้รับผิดชอบ: นร. 
เป้าหมาย: สร้างความร่วมมือ/เครือข่ายด้านเศรษฐกิจการค้า
เพิ่มขึ้น 

            ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ
ต่อกิจกรรมไม่น้ อยกว่า 
ร้อยละ 85 

• ผลการดำเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการประชุม 
CLMVT Forum แล ะการด ำ เนิ น งาน ที่
เก่ียวเนื่องในภาพรวม ร้อยละ 95.03  

2. การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้า เพื่อให้บริการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
2.1) พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ

การค้า 
ผู้รับผิดชอบ: ศศ. 
เป้าหมาย: ผู้ใช้งานฐานข้อมูลมีความพึงพอใจตามที่คาดหวัง
ไว้ 

            ความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน
ต่อฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

• อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Log in เพื่อ
จัดทำระบบความพึ งพอใจของผู้ ใช้งาน 
รวมถึงอำนวยความสะดวกและเก็บข้อมูล
ความต้องการใช้ระบบ เพื่อนำไปพัฒนาต่อ
ยอดในอนาคตซึ่งคาดว่าระบบพร้อมใช้งาน
ภายในเดือนมีนาคม 2566 

2.2) พัฒนาการใช้ เทคโนโลยี Blockchain เพื่ อ
ตรวจสอบสินค้าย้อนกลับสินค้าเกษตร 
ผู้รับผิดชอบ: นร./ศศ. 
เป้าหมาย: ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจและสามารถนำข้อมูล
ไปใช้ได้จริง 
 

            ความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน
ระบบไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 

• ผลการดำเนินงานผู้ใช้งาน (กลุ่มนำร่อง) 
มีความพึงพอใจระบบและสามารถนำข้อมูล
ไปใช้ได้จริง ร้อยละ 86.20  



 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2565 

ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2) ตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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กิจกรรม ปี 2563 ปี 2564 ตัวชี้วัด 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.   

3. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 
3.1) ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียต่อวารสาร TPSO Journal  
ผู้รับผิดชอบ: สล. (ยป.) 
เป้าหมาย: ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจ ตามที่คาดหวังไว้ 

            ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

• ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อวารสาร TPSO 
Journal ร้อยละ 87.81 

3.2) ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการ 
ผู้รับผิดชอบ: ดศ. 
เป้าหมาย: ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจ ตามที่คาดหวังไว้ 

            • ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อต่อการงานบริการ
ร้อยละ 87.81 

3.3) ทบทวนกระบวนการจัดการข้ อร้ องเรียน
ประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร./สล.(พบ./กจ.). 
เป้าหมาย: กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนประจำปีได้รับ
การทบทวน 

            ร้อยละความสำเร็จในการ
ทบทวนกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนประจำปี 

• ดำเนินการทบทวนกระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนประจำปี งบประมาณ พ .ศ. 
2565 เรียบร้อยแล้ว 

 

 



 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2565 

ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2) ตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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3. นโยบายด้านองค์การ 

นโยบายหลัก คือ  

 มุ่งเน้นพัฒนาองคก์รให้มีขดีสมรรถนะสูง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ คือ 

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

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

มาตรการรองรับ 
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้มีสมรรถนะสูง 
2. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในทกุรูปแบบ  
3. กิจกรรมส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนและการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
4. ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
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ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด 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. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ให้มีสมรรถนะสูง 
1.1 เกณฑ์ PMQA 

1 .1 .1  ทบทวนคณ ะทำงาน  PMQA 
ประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร./ทุกกอง/ศูนย์ 
เป้าหมาย: คณะทำงาน PMQA ประจำปี เป็น
ปัจจุบัน 

            คณ ะทำงานได้ รั บการ
ทบทวนเป็นประจำทุกปี 

• ดำเนิ นการทบทวนคำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล และ
คณะทำงาน เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรียบร้อยแล้ว 

1.1.2 ประชุม/รายงาน ขอแนวทางการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร./ทุกกอง/ศูนย์ 
เป้าหมาย: คณะทำงานมีการประชุม/รายงาน ขอ
แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ประจำปี 
 

            ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง • ดำเนินการประชุมเพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแล และ
คณะทำงาน และแผนการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า เพื่อกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA จำนวน 2 ครั้ง 

1.1.3 ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐของสำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร./ทุกกอง/ศูนย์ 
เป้าหมาย: มีแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารการ
จัดการภาครฐั ประจำปี 

            แผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการจัดการภาครัฐ 
ประจำปี 

• ดำเนินการจัดทำทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการ
ภาครั ฐของสำนั กงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 



 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2565 

ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2) ตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด 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. 

1.1.4 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์ PMQA ประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร. 
เป้าหมาย: รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์  
PMQA ประจำปี 

            จำนวน 2 ครั้ง • ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตาม
เกณฑ์ PMQA ประจำปี พ.ศ. 2565  ประชุม
เพื่ อทบทวนคำสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ติดตามและกำกับดูแล และคณะทำงาน และ
ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า เพื่อกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA จำนวน 2 ครั้ง 

1.2 แผนปฏิบัติราชการประจำป ี
1.2.1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ผู้รับผิดชอบ: สล.(ยป.)/ทุกกอง/ศูนย์ 
เป้าหมาย: มีแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

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

• ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อย
แล้ว 

1.2.2 ติ ดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: สล. (ยป.) 
เป้าหมาย: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

            จำนวน 2 คร้ัง • รายงานผลการดำ เนิ น งานตาม
แผนปฏิบั ติ ราชการ รอบ  6  เดื อน
ประจำปีงบประมาณ 2565 

• รายงานผลการดำ เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ 2564 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2565 

ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2) ตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด 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. 

2. การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในทกุรูปแบบ 

2.1 จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร. 
เป้าหมาย: มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

            แผนป้องกันและปราบปราม
การทุ จริตและประพฤติ       
มิชอบ 

• ดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อย
แล้ว 

2.2 ติดตามและรายงานผลตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร. 
เป้าหมาย: ดำเนินการสำเร็จตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามฯ 

            จำนวน 3 ครั้ง • ดำเนิ นการรายงานผลตามแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 
2565 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 
เดือน  เรียบรอ้ยแล้ว 

2.3 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ: สล. (กค.) 
เป้ าหมาย: มีแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ 

            แผนการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง 
ประจำปีงบประมาณ 

• ดำเนิ น ก ารจั ด ท ำแ ละป ระกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว 

2.4 รายงานผลตามมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้รับผิดชอบ: สล. (กค.) 
เป้าหมาย: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

            จำนวน 2 ครั้ง • ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า 



 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2565 

ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2) ตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด 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. 

2.5 จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: สล. (กค.) 
เป้าหมาย: แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

            แผนการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 

• สำนักงบประมาณได้เห็นชอบแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี ของสำนั กงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า 

2.6 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: สล. (กค.) 
เป้าหมาย: มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณ 

            รายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
ทุกไตรมาส 

• ดำเนินการรายงานผลต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ เวียนกองและกรอกผลการเบิกจ่าย
ในระบบสำนักงบประมาณแล้ว 

3. กิจกรรมส่งเสริมด้านสิทธิมนษุยชนและการป้องกันการล่วงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ 
3.1 ทบทวนและจัดทำเจตนารมณ์สิทธิ

มนุษยชนและการป้องกันการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร./สล.(พบ./กจ.) 
เป้ าหมาย: เจตนารมณ์ สิ ทธิมนุ ษยชนและ       
การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
 

            เจตนารมณ์สิทธิมนุษยชน
และการป้ องกันการล่ วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

• ดำเนิ น ก ารจั ด ท ำและป ระกาศ 
เจตนารมณ์ สิทธิมนุษยชนและการ
ป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพ ศ ข อ งส ำนั ก ง าน น โย บ าย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ 
2565 ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 
2565 เรียบรอ้ยแล้ว  
 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2565 

ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2) ตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด 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. 

3.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศ
เจตนารมณ์สิทธิมนุษยชนและการป้องกันการ
ล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศ 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร./สล.(พบ./กจ.) 
เป้าหมาย: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ 
 

            เผยแพร่ ไม่ น้ อยกว่า 3 
ช่องทาง 

• ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์สิทธิมนุษยชนและ
การป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศ ดังนี้ 
1) หนังสือเวียนทุกกอง/ศูนย์ เพื่อลงนาม
รับทราบประกาศ 
2) Website:  www.tpso.moc.go.th/th 
3) Infographic/Poster 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง 
4.1 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 

4.1.1 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร. 
เป้าหมาย: มีแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 

            แผนบริ หารความเสี่ ยง
ประจำปี 

• ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบรอ้ยแล้ว  

4.1.2 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร. 
เป้าหมาย: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจำปี 

            จำนวน 1 ครั้ง • อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากกอง/ศูนย์ 
เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงประจำปีของสำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี
งบประมาณ 2565   
 
 



 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2565 

ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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4.2 แผนควบคมุภายในประจำปี 
4.2 จัดทำแผนควบคุมภายในประจำปี 

ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร. 
เป้าหมาย: มีแผนควบคุมภายในประจำปี 

            แ ผ น ค วบ คุ ม ภ าย ใน
ประจำปี 

• ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายใน
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า ประจำปีงบประมาณ 2565 
เรียบรอ้ยแล้ว  

4.3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: ก.พ.ร. 
เป้าหมาย: รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ควบคุมภายในประจำปี 

            จำนวน 1 คร้ัง • อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากกอง/
ศูนย์ เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตาม “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
พ .ศ . 2 5 6 1  และ  พ .ศ . 2 5 6 2 ” 
กำหนดให้หน่วยงานต้องจัดให้มีการ
ควบคุมภายใน และมีการรายงานผลต่อ
กระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 90 วันนับ
แต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณ   
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4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

นโยบายหลัก คือ  
มุ่งเน้นพัฒนาการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค มจีิตสำนึกและจรรยาบรรณที่ดีในการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” 

รวมถงึสร้างแรงจูงใจและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ คอื 

1. ส่งเสริมและวางแผนการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพของบุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และมี
ประสิทธิภาพ รวมถงึการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Knowledge sharing) เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจขององค์การ 

2. ส่งเสริมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมจริยธรรม การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการทำงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความผูกพันต่อองค์การ ตลอดจน
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

มาตรการรองรับ คือ 
1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการทำงาน 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
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1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
1.1 ทบทวนและจัดทำนโยบายด้านการ

บริหารทรพัยากรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ: สล.(กจ.) 
เป้าหมาย: มีการประกาศนโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

            นโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

• ด ำ เนิ น ก ารท บ ท วน แ ล ะจั ด ท ำ
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทุกปี โดยในปี 2565 พร้อมทั้งประกาศ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ลง
วันที่ 14 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 

1.2 ติดตามและรายงานผลการดำเนินการ
ตามนโยบายด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ: สล.(กจ.) 
เป้าหมาย: รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

            จำนวน 1 คร้ัง 
 

• ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตาม
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบ 
งาน และการจัดสรรอัตรากำลัง กจ. ได้
ดำเนินการ ดังนี้ 

1.1) มีคำสั่ง สนค. ที่  55/2565 
เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดส่วน
ราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
อัตรากำลังภายใน สนค. ลงวันที่  31 
พ ฤา ภ าค ม  2 5 6 5  โด ย ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างภายใน เฉพาะศูนย์ข้อมูล
เศรษฐกิจการค้า (ศศ.) 
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1.2) บริหารอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ โดยได้ดำเนินการ ขอทำความ
ตกลงสำนักงบประมาณเพื่อขอจัดจ้าง
พนักงานราชการเพิ่มเติม จำนวน 5 
อัตรา (ตามกรอบรอบที่  5  ที่ คพร. 
อนุมัติแล้ว) ซึ่ งสำนักงบประมาณได้
อนุมัติให้จัดจ้างพนักงานราชการได้ ตาม
ห นั งสื อ ส ำนั ก งบ ป ระม าณ  ที่  น ร 
0706/10166 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2565 โดยได้อนุมัติให้สำนักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า ดำเนินการจ้าง
พนักงานราชการเพิ่มเติม จำนวน 5 
อัตรา เพื่อรองรับการปฏิบัติงานจาก
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในกลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ
พาณิชย์ จำนวน 4 อัตรา และกลุ่มงาน
วิชาชีพ เฉพาะ ตำแหน่ งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 
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1.3) จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือน ใน สนค. พ.ศ. 254 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 และประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน ใน 
สนค. พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
26 สิงหาคม 2565 
2. การสรรหาบุคลากร กจ. ดำเนินการ
ตามแนวทางการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
บุคลากร ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของ
หน่วยงานภายใน จำนวน 2 คร้ัง โดย 
    คร้ังที่ 1 ดำเนินการสรรหาและเลือก 
สรรพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการ
พาณิชย์ จำนวน 6 อัตรา โดยได้จัดจ้าง
ไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
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    ครั้งที่ 2 ดำเนินการจัดจ้างพนักงาน
ราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา โดยได้จัดจ้างไป
แล้ว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 
3. การรักษาไว้และการจูงใจ กจ. ได้
ดำเนินการ ดังนี้ 

3.1) จัดทำและดำเนินการตามแผน
กล ยุ ท ธ์ ด้ านการบริ หารและพั ฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

3 .2 ) ด ำ เนิ น ก ารต าม แผน ก าร
เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากรรวมทั้ งการพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน 

3.3) ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรใน
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของ
อ ง ค์ ก ร  (Departmental Personnel 
Information System : DPIS) ให้ ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูล
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ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2) ตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด 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. 

ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้
สะดวกรวดเร็วและทันต่อความต้องการ
ของผู้บริหารและผู้ เกี่ยวข้อง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กจ. ได้
ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในระบบ DPIS 
เช่ น  ค ำ สั่ ง ต่ า ง  ๆ  ได้ แ ก่  ก า ร ใ ห้
ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง การ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ การ
โอน การย้าย การเลื่อน การอนุญาตให้
ลาออกจากราชการ การเลื่อนเงินเดือน 
การทดลองปฏิบัติงานของข้าราชการ    
การจัดจ้างพนักงานราชการ การให้ขา้ราชการ
ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ เป็นต้น  
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทั ลมาใช้ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ



 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2565 

ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2) ตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด 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. 

ฐานข้อมูลบุคลากรขององค์กร เพื่อให้ได้
ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งค รบ ถ้ วน  รว ด เร็ ว 
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ช่วยลดขั้นตอน
และระยะ เวลาของงาน และสามารถ
นำไปวิ เคราะห์ ในการวางแผนและ
ตั ด สิ น ใจ ใน การป ฏิ บั ติ งาน โดย ได้
ดำเนินการปรับปรุงฐาน ข้อมูลระบบ 
DPIS จาก เวอร์ชั่น 5 เป็น 6 ตามที่ ก.พ. 
กำหนด จัดทำระบบประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน  

4.2) จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปี งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. 
( HR Scorecard) ใ น 5 มิ ติ โ ด ย
ผู้อำนวยการกองทุกกองได้พิจารณาและ
รับทราบ และผอ.สนค. ได้เห็นชอบแผนฯ 
ดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีกิจกรรมที่จะดำเนินการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 5 มิติ 
จำนวน 18 กิจกรรม 

 



 

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี พ.ศ. 2565 

ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2) ตัวชีว้ัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด 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. 

1.3 ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
บริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: สล.(กจ.) 
เป้าหมาย: มีแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจำปี 
 
 

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

• ด ำ เนิ น ก ารท บ ท วน แ ล ะจั ด ท ำ
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตาม
แน วท างขอ งส ำนั ก งาน  ก .พ . (HR 
Scorecard) ใน 5 มิติ โดยผู้อำนวยการ
กองทุกกองได้พิจารณาและรับทราบ และ
ผอ.สนค. ได้เห็นชอบแผนฯ ดังกล่าวแล้ว 
ซึ่ ง มี กิ จ ก ร รม ที่ จ ะ ด ำ เนิ น ก า ร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน 5 มิติ  
จำนวน 18 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว 

1.4 ติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: สล.(กจ.) 
เป้าหมาย: รายงานผลตามแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

            จำนวน 1 คร้ัง • อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของ   
แต่ละกิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อรายงานผลตามแผนฯ ต่อไป 

1.5 ทบทวนและจัดทำแผนพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: สล.(พบ.) 
เป้ าหมาย: แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ 
ประจำปี 

            แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลฯ ประจำปี 

• ด ำ เนิ น ก า ร จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคลสำนักงานนโยบายและ
ยุท ธศาสตร์การค้ า  ป ระจำปี  พ .ศ . 
2565 เรียบร้อยแล้ว 
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ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด 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 ติดตามและรายงานผลตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: สล.(พบ.) 
เป้าหมาย: รายงานผลตามแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลฯ ประจำปี 

            ร า ย ง า น ผ ล ต า ม
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลฯ ปีละ 2 คร้ัง 

• ดำเนินการจัดทำรายงานผลตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปี 
พ.ศ. 2565 ทุกไตรมาส 

2. สนับสนุนและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการทำงาน 
2.1  จั ดทำแผนปฏิ บั ติ การส่ งเสริ ม

คุณธรรมของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้าประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: สล.(พบ.) 
เป้าหมาย: มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประจำปี 

            แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของสำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์
การค้าประจำปี 

• ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบั ติ การ
ส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานนโยบาย
และ ยุ ท ธศ าส ต ร์ ก ารค้ าป ระจ ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.2 ติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ: สล.(พบ.) 
เป้าหมาย: รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมฯ 
 

            รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมฯ ปี
ละ 2 คร้ัง 

• ดำเนินการจัดทำรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติ การส่ งเสริมคุณธรรมของ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 
เดือน 
• ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 รอบ 12 เดือน 
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ดำเนินการแล้ว                        อยู่ระหว่างดำเนินการ 

แหล่งที่มา:  1) ข้อมูลอา้งอิงกิจกรรม/โครงการจากแผนปฏิบัติราชการของสำนกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

เดือนตุลาคม 2565 

กิจกรรม ปี 2564 ปี 2565 ตัวชี้วัด 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. 

2.3 จัดทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจ
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของ สนค. 
ผู้รับผิดชอบ: สล.(พบ.) 
เป้าหมาย: บุคลากรมีความพึงพอใจคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสของ สนค. 

            บุคลากรมีความพึงพอใจ
คุณธรรมจริยธรรมและ
ความโปร่งใสของ สนค. 
ร้อยละ 80 

• ผลสำรวจประเมินความพึงพอใจ
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2565 
บุคลากรมีความพึงพอใจร้อยละ 85.58 

2.4 จัดทำแบบสำรวจวัดความผาสุกและ
สภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์การแห่ง
ความสุข (Happy DMS) 
ผู้รับผิดชอบ: สล.(พบ.) 
เป้าหมาย: เพื่อนำผลมาจัดทำแผนความผาสุกของ
องค์การ 

            จำนวน 1 ครั้ง • ผ ล ส ำรว จ วั ด ค ว าม ผ าสุ ข แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการทำงานขององค์การ
แห่งความสุข (Happy DMS)ของสำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้าประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากรมีความ
ผาสุกพึงพอใจร้อยละ 69.49 


