ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ประจาปีงบประมาณ 2563
ตามที่สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อเป็นแนวทางของการปฏิบัติที่จะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการดาเนินตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ของ สนค. ประจาปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
นโยบายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
1.การปรับปรุง
โครงสร้างภารกิจและ
การจัดสรรอัตรากาลัง

ผลการดาเนินการ

1. ปรับโครงสร้างองค์กร การกาหนดอานาจหน้าที่ และการแบ่งงานภายใน
- คาสั่ง สนค.ที่ 88/2563
รวมทั้งอัตรากาลังของสานักงานเลขานุการกรม โดยแยกกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่และ ลงวันที่ 10 สิงหาคม
พัฒนาบุคลากร ออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มงาน
2563
พัฒนาบุคคล และจัดอัตรากาลังข้าราชการในกลุ่มงานดังกล่าว
2. วิเคราะห์ภารกิจและอัตรากาลังหน่วยงาน เพื่อขอรับการจัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานราชการ รอบที่ 5 (พ.ศ. 2564 - 2567) เสนอ อ.ก.พ.กระทรวงพาณิชย์
พิจารณาก่อนส่งให้ คพร. สานักงาน ก.พ.พิจารณาจัดสรรกรอบพนักงานราชการ
รอบที่ 5 ให้กับ สนค.

2. การสรรหาบุคลากร

หมายเหตุ

- หนังสือคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ
สานักงาน ก.พ.ที่
1008.5/312 ลงวันที่
16 กันยายน 2563
3. จัดทาคาขอปรับปรุงกาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น เป็นระดับสูง - ร่างคาขอกาหนดตาแหน่ง
จานวน 3 ตาแหน่ง และขอกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
รวม 4 ตาแหน่ง
จานวน 1 ตาแหน่ง เพื่อเสนอคณะทางานพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดการ
กาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงก่อนส่งให้คณะกรรมการกาหนดตาแหน่งระดับสูงของ
กระทรวงพาณิชย์พิจารณาต่อไป
ดาเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก โดยสรรหา
บุคลากรตรงตามความต้องการ มีความรู้ ความสามารถ ลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยยึดระบบคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารทุกระดับ ดังนี้
1. การจัดทาคาขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. และสานักงาน ก.พ.ได้อนุมัติจัดสรร - คาสั่ง สนค.ที่ 160/62
นักเรียนทุนตามความต้องการของ สนค. ประจาปีงบประมาณ 2560 – 2563
23 ธันวาคม 2562 และ
โดยกองต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทาคาขอรับการจัดสรรทุนดังกล่าว
คาสั่งที่ 3/2563 ลงวันที่
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 มีนักเรียนทุน ก.พ. ที่สาเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุ 6 มกราคม 2563
เป็นข้าราชการในสังกัด สนค. จานวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 และ
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 และอยู่ในระหว่างศึกษา รวม 2 ราย
- คาสั่ง สนค.ที่ 66/2563
2. การจัดทาคาขอรับการจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการ
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12 ตามความต้องการของ สนค. โดยกองต่าง ๆ 2563
มีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทาคาขอรับการจัดสรรฯ จานวน 3 ราย โดยได้ทาการ
รับโอนข้าราชการ นปร. ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

-2นโยบายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ผลการดาเนินการ

3. การสรรหาบุคลากรด้วยวิธีการรับโอนข้าราชการจากหน่วยงานอืน่ ที่ยื่นความ
ประสงค์ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลการรับโอนทั้งหมดส่งให้กองที่มีตาแหน่งว่างพิจารณาจาก
ประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
3.2 เชิญผู้ยื่นขอโอนมาสัมภาษณ์ในเบื้องต้นก่อนเสนอผู้บริหาร สนค.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.3 เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบก่อนจะดาเนินการรับโอน
4. การสรรหาพนั ก งานราชการด้ ว ยวิ ธี เ ปิ ด รั บ สมั ค รผ่ า นทางอิน เตอร์เ น็ต
(Internet) ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ตลอด
24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้ได้พนักงานราชการที่ผู้ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ
3. การพัฒนาบุคลากร ดาเนินการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรอบรู้ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา ควบคู่กับเป็นคน
ดี ปลอดการทุจริต (Zero Corruption) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการ และทักษะในด้าน การคิดวิเคราะห์ ดิจิทลั
การสื่อสาร โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นความรู้ (Knowledge sharing)
ภายในองค์กรและกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้บุคลากรได้มี
ความคิดใหม่ ๆ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
ฝึกอบรมและศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ดังนี้
1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. จัดฝึกอบรม/สัมมนาตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ
3. กาหนดให้มีการเรียนรูด้ ้านดิจทิ ัลด้วยตนเอง (e-learning) โดยกาหนดเป็น
ตัวชี้วัดรายบุคคล
4. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม
4. การรักษาและใช้
ดาเนินการรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรได้ใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ความสามารถของตนเองให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและควบคุมดูแลให้ปฏิบัติ
บุคคล
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการดาเนินงาน ดังนี้
1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน
2. มีการประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการเพื่อให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น
จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชานาญการ และระดับชานาญการเป็นระดับชานาญ
การพิเศษ
3. มีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจาปี และข้าราชการผูป้ ระพฤติตนตามหลัก
ประมวลจริยธรรมของกระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ
- เอกสารข้อมูลการรับโอน
- คาสั่งรับโอน
- คาสั่งจ้างพนักงาน
ราชการ

- แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2563
- หนังสือขออนุมัติ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
- แบบฟอร์มคารับรองการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล

- แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน/คาสั่ง/ประกาศ
- ประกาศ/คาสั่ง
- ประกาศเกียรติคณ
ุ

-3นโยบายด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
5. การส่งเสริมธรรมา
ภิบาลและสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

6. การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

ดาเนินการให้บคุ ลากรมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ - ผลการประเมิน ITA
ประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุม้ ครองจริยธรรม โดยมีการดาเนินการ ดังนี้
- หนังสืออนุมัติการจัด
1. เข้าร่วมในการประเมินและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
กิจกรรม/โครงการ
ดาเนินการภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A คะแนนร้อยละ 86.03
2. จัดกิจกรรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการประมวลจริยธรรมและข้อบังคับจริยธรรม
3. จัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต
4. ดาเนินการพาณิชย์คุณธรรมของสานักงานเลขานุการกรม และประสาน ติดตาม
ให้กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดาเนินการเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรมขยายผล
ต่อไป

ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรของสานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน โดยดาเนินการ ดังนี้
1. พัฒนาระบบแสกนลายนิ้วมือเพื่อเข้าปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงกับโปรแกรม DPIS
ในเมนูระบบการลา และบันทึกเหตุผลความจาเป็นหากไม่สามารถแสกนลายนิ้วมือ
เพื่อปฏิบัติงานได้ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการสามารถตรวจสอบข้อมูล
การลา การปฏิบัตริ าชการได้ด้วยตนเอง และช่วยลดการใช้กระดาษได้อีกทางหนึ่ง
2. ดาเนินการร่วมกับศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารงานพัสดุและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
7. การพัฒนาคุณภาพ ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุกในการทางาน ดังนี้
ชีวิตและสร้างความ
1. มีการตรวจสุขภาพประจาปี โดยประสานกับโรงพยาบาลมาทาการตรวจสุขภาพ
ผาสุกในการทางาน
และเอ็กซเรย์ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการในสถานที่ทาการ
2. มีการจัดกิจกรรมในการสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กรผ่านการสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรและการทากิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมทาบุญวัน
ขึ้นปีใหม่ วันคล้ายวันสถาปนากรม เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น
3. มีการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคม (CSR) ได้แก่ สนับสนุน
ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ โรงเรียน เป็นต้น

- ระบบการลาในโปรแกรม
DPIS
- ร่าง TOR

- หนังสืออนุมัติให้จัด
กิจกรรม

