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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พ.ศ. ๒๕๕9 - 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังให้สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้สามารถผลักดันการพัฒนาการค้าไทยอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการเพ่ือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุกในการท างานให้กับบุคลากรของกรม 

มิติ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ระยะ 
เวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 1 2 3 4 5 

มิติที่ ๑ 
ความ
สอด 
คล้อง
เชิง   
ยุทธ 
ศาสตร์ 

1.1 มีอัตราก าลัง
ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธ
กิจขององค์กร 

- ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าค าขอกรอบอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
องค์กร 

 1.1.1. จัดท าค าขออัตรา 
ก าลังข้าราชการ 

1 2 3 4 5 2559-2560 สล.และกพร. 

1.1.2. จัดท าค าขอกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการ 

1 2 3 4 5 2559 สล. 

1.2  มีโครงสร้าง
ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของ
องค์กร 

- ระดับความส าเร็จจัดท าแผน
ปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังที่เหมาะสม 

1.2.1 แผนปรับปรุง
โครงสร้างของ สนค. 

1 2 3 4 5 2560-2561 สล.และกพร. 

1.2.2  แผนปรับปรุงการ
ก าหนดต าแหน่ง สนค. 

1 2 3 4 5 2561 สล. 

1.3. มีการ
วางแผนและ
บริหารก าลังคน 
ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
  
 

- ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานจัดท าแผนและ
บริหารก าลังคนให้สอดคล้อง
กับบาทบาทและภารกิจของ 
สนค. 

1.3.1  จัดท าแผนเส้นทาง
ความก้าหน้าในสายอาชีพ  

1 2 3 4 5 2559 คณะท างานฯ HR 

1.3.2  จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 

1 2 3 4 5 2560-2561 สล. 

1.3.2 จัดท าแผนสับเปลี่ยน
หมุนเวียนบุคลากร 

1 2 3 4 5 2560-2561 สล. 
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มิติ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ระยะ 
เวลาด าเนิน 

การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 1 2 3 4 5 

มิติที่ ๒ 
ประสิทธิ 
ภาพของ
การ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 

2.1 มีฐานข้อมูล
บุคลากรถูกต้อง 
ทันสมัย 

- ระดับความส าเร็จการน า
ข้อมูลบุคลากรเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร (DPIS) 
 

 2.1.1 การจัดเก็บข้อมูล
บุคลากรของ สนค.เข้าระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากร (DPIS) 

1 2 3 4 5 2559 สล.(กจ.) 

- ร้อยละความครบถ้วนของ
ข้อมูลบุคคลที่เป็นปัจจุบนใน
ระบบ (DPIS) เทียบกับ ก.พ.7 
 
 

2.1.2 การปรับปรุง
ฐานข้อมูลบุคลากรทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

10 20 30 40 50 2559 ......”…... 

 20 30 40 50 60 2560 ......”…... 

   30 40 50 60 70 2561 ......”…... 

 



๓ 

 

 

มิติ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ระยะ 
เวลาด าเนิน 

การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 1 2 3 4 5 

มิติที่ ๓ 
ประสิทธิ 
ผลของ
การ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

3.1  มีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้
ใน สนค. 

- ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
(KM)  

3.1.1  แผนงานบริหาร
จัดการองค์ความรู้ใน สนค. 

1 2 3 4 5 2560-2561 คณะท างานฯ 

3.2 บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถและ
สมรรถนะที่จ าเป็น
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะ
ที่จ าเป็น 

3.2.1 โครงการบูรณาการ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การค้าสินค้าอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการ 
 

65% 70% 75% 75% 80% 2559-2560 อบ 

3.2.2 โครงการบูรณาการ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การค้าสินค้าเกษตร 
 

65% 70% 75% 75% 80% 2559-2560 กษ 

- ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแบบบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) ของ
ข้าราชการรายต าแหน่ง 

การจัดท าค าบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) 

1 2 3 4 5 2560 สล. 
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มิติ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ระยะ 
เวลาด าเนิน 

การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 1 2 3 4 5 

 3.3  ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ สด.
มีความรู้ความ
เข้าใจกรอบการ
ประเมินคุณภาพ
ข้อมูล (DQAF) 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน. 

- ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบ  

3.3.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ภายใต้กรอบ DQAF 

1 2 3 4 5 2559 สด. 

3.4 ความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
นโยบาย โครงการ
และมาตรการด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจ 

60% 65% 70% 75% 80% 2561 สล. 
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มิติ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 
เวลาด าเนิน 

การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 1 2 3 4 5 

มิติที่ ๔ 
ความ
พร้อมรับ
ผิดด้าน
การ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

4. ความโปร่งใสของ
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4.1  ร้อยละของจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนบุคลากรลดลง 

ก าหนดช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน 

- 5 10 15 20 2560-2561 กลุ่มงาน
คุ้มครอง
จริยธรรม 
 

4.2  ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตามแผนงานการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
 

จัดท าแผนงานการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

1 2 3 4 5 2560-2561 ….”...... 
 

4.2  รอ้ยละความส าเร็จของ
การด าเนินการตามมาตรฐาน
ความโปร่งใส 
 
 

แผนจัดสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ของ สนค. 

1 2 3 4 5 2559 -2561 คณะท างาน
จัดท ามาตรฐาน
ความโปร่งใสฯ 
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มิติ เป้าประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย ระยะ 
เวลาด าเนิน 

การ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 1 2 3 4 5 

มิติที่ ๕ 
คุณภาพ
ชีวิตและ
ความ
สมดุล
ระหว่าง
ชีวิตกับ
การ
ท างาน 

5.1 สร้างความพึง
พอใจของบุคลากร
ต่อสภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

- ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินกิจกรรมสร้างความพึง
พอใจและความผาสุกของ
บุคลากร 
 
 

5.1.1 กิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

60% 65% 70% 75% 80% 2559 คกก.5ส +สล. 
 
 

5.1.2 กิจกรรม 5 ส. 60% 65% 70% 75% 80% 2559-2561 คกก.5ส +สล. 
 

5.1.3 กิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

60% 65% 70% 75% 80% 2559 -2561 คกก.5ส +สล. 
 

 5.2 สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างฝ่ายบริหาร
กับข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

จ านวนกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารกับข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานและระหว่าง
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
  

ปีละอย่างน้อย 1 กิจกรรม 1 1 1 1 1 2560-2561 สล. 
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รายละเอียดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม รองรับ 
    

ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ปี 2555 ของแผน 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจ าปี 
2555-2558  

1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan)  ปี พ.ศ. 2555 ของแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ประจ าปี 
2555-2558 

2555-2558 สล.(กจ.) 

2.  จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ 
 
 

1.2  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 สล.(พบ.) 

3.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามสมรรถนะ 
 

  สล.(พบ.) 

4.  จัดท าแผนการสร้างและพัมนาผู้บริหารทุกระดับ 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผนการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานทุก
สายงาน 

 สล.(พบ.) 

5.   จัดท าแผนอัตราก าลังของกรมการค้าต่างประเทศ   สล.(กจ.) 
 

6. การจัดท าเส้นทางความก้วหน้าในสายงานทุกสายงาน 
(อย่างน้อยปีละ 1 สายงาน) 

2555-2558   

7. การติดตามประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ผ่านระบบ IT 

2555-2558  นบ. 



๘ 

 

8. จัดท าแผนระบบการลาผ่านระบบ IT  2555-2558  กจ./ทส. 
9. โครงการประเมินสมรรถนะความรู้ และทักษะรายบุคคล 
โดยผ่านระบบ IT 

   



๙ 

 

 
 

ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

10. โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบE-learning    
11. การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

2555-2558  กจ./พบ. 

12. โครงการพัฒนาบุคลากรตามรายการสมรรถนะ    
13. จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 2555-2556   
14. การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM)    
15. การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 2555-2556   
16. การจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2556-2558   

17. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2555-2558   



๑๐ 

 

 

ชื่อโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

18. แผนงานคุ้มครองจริยธรรม 2555-2558   
19. การติดตามและประเมินผลตามแผน 
สร้างความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร 

2555-2558   

20. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและระหว่างข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

2555-2558   

 
 
 
 



๑๑ 

 

 
๑.  แตง่ตัง้คณะท างานเพ่ือด าเนินการจดัท าแผนอตัราก าลัง  
๒.  ประชุมมอบหมาย ทบทวนขอ้มูลอตัราก าลัง 
๓.  วิเคราะห์ข้อมูลอตัราก าลัง เพื่อพยากรณอ์ัตราก าลงัความจ าเปน็และความต้องการอัตราก าลังที่เหมาะสม 
๔.  พิจารณาอตัราก าลังให้สอดคล้องบทบาท ภารกิจ ไดอ้ย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
๕. ด าเนนิการจัดท าแผนอตัราก าลงั



๑๒ 

 

 
ข ัน้ตอน

ที ่
ประเด็นการประเมนิ 

ผลคะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได ้

1-3  - จัดท ำนโยบำยกำรจัดท ำค ำของบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ทีค่รอบคลมุทกุประเด็นงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
- จัดท ำขอ้มลูประมำณกำรรำยจำ่ยประจ ำขัน้ต ำ่ทีจ่ ำเป็นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

- จัดท ำแผนควำมตอ้งกำรงบลงทนุเบือ้งตน้ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

20 20 

4 - จัดท ำเอกสำร/ขอ้มูลค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที ่print out จำกระบบงบประมำณอเิล็กทรอนกิส ์(e-Budgeting) 

ภำยในเวลำทีก่ ำหนด  
20 20 

5 - จัดท ำเอกสำรประกอบกำรชีแ้จงตอ่คณะกรรมำธกิำรวสิำมัญพจิำรณำร่ำง พระรำชบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตอ่ 

สภำนติบิญัญัตแิหง่ชำต ิภำยในเวลำทีก่ ำหนด  
20 20 

6-7 - จัดท ำเอกสำรบทสรุปวงเงนิงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ทีผ่่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำนติบิัญญัตแิหง่ชำต ิ 

- จัดท ำเอกสำรสรุปรำยละเอยีดขอ้มลูตำมเอกสำรงบประมำณ ฉบับที ่3 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เลม่ที ่10 กรมอนำมัย 
ทีผ่่ำนควำมเห็นชอบจำกสภำนติบิญัญัตแิหง่ชำต ิ 

20 
20 

8 - จัดท ำแผนปฏบิตังิำนและแผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เสนอตอ่ส ำนักงบประมำณ ภำยในเวลำทีก่ ำหนด 
  

 


