
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ โดยไดม้กีารหารอืรว่มกนัของ
ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีร่ะดับอาวโุส โดยการหารอืผา่นไป
แลว้ ๒ วาระและทกุฝ่ายเห็นพอ้งกนัวา่ควรมกีารปรับ
รปูแบบโครงสรา้ง โดยคอ่ยๆหารอืและตกผลกึใน

รายละเอยีดตอ่ไป

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการโดยไดม้กีารหารอืโดยผูบ้รหิารและ
สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้ง และไดร้ว่มกนัก าหนด KPI ของระดับ
บรหิารเรยีบรอ้ยแลว้ และจะมกีารขยายผลไปสูร่ะดับ

ปฏบิัตกิารตอ่ไป 

โดยค านงึถงึการตอบโจทยต์ัวชีว้ดัทีไ่ดรั้บจาก ตัวสถาบัน
เอง, กระทรวงพาณชิย์, กพร. และ ส านักงบประมาณ เป็นตน้

ไดด้ าเนนิการศกึษา และมกีารเลอืกระบบบรหิารงาน
ดังกลา่วไวแ้ลว้ โดยผา่นการคัดเลอืกดา้นคณุสมบัตแิละ
เทยีบราคาจากทอ้งตลาดแลว้ แตล่า่สดุโครงการชะลอตัว
ไวก้อ่นเพือ่เป็นการประหยัดงบประมาณทีม่จี ากดัและน า
งบประมาณไปใชใ้นสว่นทีจ่ าเป็นเรง่ดว่นมากกวา่ 

โดยไดม้กีารออกแบบระบบงานทีจ่ าเป็นเรง่ดว่นเชน่การ
ขอสลปิเงนิเดอืนของบคุลากรใหใ้ชง้านไดส้ะดวก รวดเร็ว

มากขึน้

มกีารรา่ง Competency ของแตล่ะต าแหน่งงานไวเ้ป็นโครง
ในการด าเนนิงาน เพือ่รองรับและปรับเปลีย่นไดต้าม

โครงสรา้งและขอบเขตงานทีอ่าจมกีารปรับเปลีย่นตอ่ไป

ไดด้ าเนนิการดา้นการออกแบบตัวบัตร ขอ้มลูตา่งๆ สาย
คลอ้งคอ และถา่ยรปูบคุลากรทัง้หมดไวแ้ลว้ ปัจจบุันอยูใ่น
ขัน้ตอนการเทยีบราคาจากทอ้งตลาดเพือ่ด าเนนิการดา้น

การจัดซือ้จัดจา้งตอ่ไป

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ โดยอยูใ่นขัน้ตอนการศกึษา
เปรยีบเทยีบหลักสตูรจากแหลง่ตา่งๆ เพือ่เลอืกหลักสตูรที่
ตอบโจทย ์มวีทิยากรทีน่่าเชือ่ถอืและราคาสมเหตสุมผล 

ซึง่จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสทีเ่กดิขึน้ ในหว้งเวลา
ปัจจบุันหลายหลักสตูรไดม้กีารยกเลกิหรอืเลือ่นก าหนดการ
ออกไปชัว่คราว โดยจะตดิตามขอ้มลูอยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไป

ระดับ ๕

ส านักผูอ้ านวยการ

๒. พัฒนาระบบการประเมนิรายบคุคลเพือ่ให ้
สอดคลอ้งกบัระบบ KPI รายบคุคล

๒. ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมนิ
รายบคุคล

๒. รอ้ยละของความส าเร็จในการปรับปรงุระบบการ
ประเมนิรายบคุคล

รอ้ยละ ๑๐๐

ส านักผูอ้ านวยการ 
รว่มกบั ส านัก
ยทุธศาสตรแ์ละ
สารสนเทศ

มติทิ ี ่๑ ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท์ ี ่๑ พฒันาระบบบรหิารงานทรพัยากรบคุคลเชงิยทุธศาสตร์

๑. การทบทวนขอบเขตของสว่นงานและ
โครงสรา้งองคก์ร

๑. ทบทวนขอบเขตของสว่นงาน ทบทวน
การปรับปรงุโครงสรา้งต าแหน่งและ
โครงสรา้งองคก์ร

๑. รอ้ยละของความส าเร็จในการทบทวน
ขอบเขตของสว่นงาน การปรับโครงสรา้ง
ต าแหน่ง และการปรับโครงสรา้งองคก์ร

รอ้ยละ ๑๐๐

ส านักผูอ้ านวยการ 
ประสานงานรว่มกบัทกุ

ส านัก

ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔

ผูร้บัผดิชอบ

สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)

แผนปฏบิตักิาร (Action Plan) การบรหิารทรพัยากรบคุคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเด็นยทุธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล

๑. เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลากรใชทั้กษะ ความรู ้ความสามารถปฏบิัตงิานของตนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
๒. เพือ่สนับสนุนใหส้ถาบันด าเนนิงานบรรลผุลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
๓. เพือ่พัฒนาการสรรหาบคุลากรใหม้คีณุภาพ และมแีรงจงูใจใฝ่หาผูท้ีส่ าเร็จการศกึษาในระดับสงูเขา้มาปฏบิัตงิาน
๔. เพือ่ยกระดับความสามารถ และสรา้งความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของบคุลากร
๕. เพือ่พัฒนาและธ ารงรักษาบคุลากรทีม่คีณุคา่ใหป้ฏบิัตงิานในระดับทีพ่งึปรารถนาของสถาบัน

ผลการด าเนนิงาน

“การบรหิารทรัพยากรบคุคลเพือ่ประโยชนส์งูสดุแกส่ถาบันโดยยดึหลักธรรมาภบิาล” 

พนัธกจิดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วสิยัทศันด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

คา่เป้าหมาย/ผลงานตวัชีว้ดั (KPIs)แผนงาน/โครงการเป้าประสงค์
ระยะเวลาในการด าเนนิการ 

๑. มุง่สรา้งประสทิธภิาพของบคุลากร
๒. มุง่เสรมิสรา้งและพัฒนาบคุลากรทีม่ใีหม้คีณุคา่
๓. เนน้การจัดองคก์ารใหอ้ยูใ่นฐานะเป็นศนูยก์ลางบรหิารทรัพยากรบคุคล

๔. จัดท า Competency ประเมนิ Gap ของ
บคุลากร และจัดท าเป็นแผนพัฒนาบคุลากร

๔.๑ จัดท า Competency ประเมนิ Gap ของ
บคุลากร

๔.๒ จัดท าเป็นแผนพัฒนาบคุลากร

๔.๑ ระดับความส าเร็จของการก าหนดสมรรถนะที่
สถาบันตอ้งการในแตล่ะระดับ

๔.๒ รอ้ยละของบคุลากรทีผ่า่นการท าส ารวจหา

ชอ่งวา่งทางสมรรถนะ

ระดับ ๕

รอ้ยละ ๑๐๐

ส านักผูอ้ านวยการ 
ประสานงานรว่มกบัทกุ

ส านัก

๓. เพือ่สนับสนุนใหก้ารท างานและการ
ใหบ้รกิารดา้นงานทรัพยากรบคุคลมคีวาม
สะดวกและทันสมัยตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านมากขึน้

๓. จัดใหม้รีะบบบรหิารงานดา้นทรัพยากร
บคุคล

๓. ความส าเร็จของการจัดหาระบบบรหิารงานดา้น
ทรัพยากรบคุคล

๕. จัดท าบัตรประจ าตัวผูป้ฏบิัตงิานของ
สถาบันฯ

๕. เพือ่ใหเ้กดิความเป็นระเบยีบ และสะดวกใน
การตดิตอ่ประสานงานทัง้ภายในและภายนอก
องคก์ร

๕. ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัตรประจ าตัว
ผูป้ฏบิัตงิานของสถาบันฯ

รอ้ยละ ๑๐๐

ส านักผูอ้ านวยการ

๖. เพือ่เสรมิสรา้งทักษะทีจ่ าเป็นแกบ่คุลากร
ระดับปฏบิัตกิารและพัฒนาทักษะความเป็น
ผูน้ าแกบ่คุลากรระดับบรหิาร

๖.๑ จัดอบรมเพือ่พัฒนาทักษะการเป็นผูน้ า
ในแงข่องการ Coaching ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา

๖.๒ จัดใหม้กีารพัฒนาบคุลากรในระดับ
ปฏบิัตกิารดว้ยรปูแบบการ Coaching จาก
ระดับหวัหนา้งาน

๖.๑ รอ้ยละของผูบ้รหิารทีเ่ขา้รับการอบรม

๖.๒ รอ้ยละของบคุลากรระดับปฏบิัตกิารทีไ่ดรั้บการ
 Coaching จากระดับหวัหนา้งาน

รอ้ยละ ๑๐๐

รอ้ยละ ๑๐๐
ส านักผูอ้ านวยการ 

ประสานงานรว่มกบัทกุ
ส านัก



มกีารด าเนนิการโดยไดห้ารอืรว่มกบันักกฎหมาย และศกึษา
เปรยีบเทยีบจากหน่วยงานอืน่ทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน 
โดยตกผลกึเป็นแนวทางด าเนนิงานแลว้ และอยูร่ะหวา่ง
การหารอืกบัทมีไอทถีงึความเป็นไปไดใ้นการปรับใช ้

มาตรฐานการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปในสว่นทีเ่กีย่วกบั
ไอที

ไดด้ าเนนิการเสร็จสิน้แลว้

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ โดยอยูใ่นขัน้ตอนการศกึษา
เปรยีบเทยีบในเรือ่งของวธิกีาร มาตรการ และการน าไปใช ้

งานจรงิจากหน่วยงานตา่งๆ เพือ่น ามาปรับใชใ้นสถาบัน
ตอ่ไป

อยูร่ะหวา่งการศกึษา ทบทวน ดว้ยในปีนี ้ผอ. มนีโยบายจะ
ท าการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน ๒ ครัง้ตอ่ปี จงึมกีาร
ทบทวนเพือ่สรา้งรปูแบบทีเ่หมาะสมตอ่ไป

ในสว่นของแบบฟอรม์การประเมนิ On the Job Training 

ไดม้กีารออกแบบไวเ้บือ้งตน้แลว้

ไดม้กีารประชาสมัพันธใ์หข้อ้มลู ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นระยะ
 เพือ่กระตุน้ใหบ้คุลากรเกดิความตระหนักในความส าคัญ 

และเกดิความรว่มมอืในการด าเนนิงานตอ่ไป

มกีารด าเนนิการในลักษณะกจิกรรมตอ่เนือ่งซึง่จะเกดิขึน้
ตลอดทัง้ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึง่จะมรีปูแบบกจิกรรมที่
หลากหลาย และสามารถรวบรวมเพือ่น าไปตอบโจทยท์ี่

ไดรั้บจากทางกระทรวงพาณชิยไ์ดใ้นหลายมติทิีก่ าหนด

๓. เพือ่ใหเ้กดิความชดัเจนและความตอ่เนือ่ง
ในการบรหิารก าลังคน ตลอดจนเป็นการสรา้ง
แรงจงูใจใหแ้กพ่นักงานในระดับปฏบิัตกิาร

๒.๒ มกีารวางแผนการผูส้บืทอด
 (Succession Plan)  และiระบบการคัดเลอืก,

 เกณฑก์ารพจิารณาทีช่ดัเจน

๒.๒ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนผูส้บืทอด ระดับ ๕

ส านักผูอ้ านวยการ

ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔ ผูร้บัผดิชอบ

ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔

ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔

ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที ่๒ ไตรมาสที ่๓ ไตรมาสที ่๔

ผูร้บัผดิชอบ

ผูร้บัผดิชอบ

ผูร้บัผดิชอบ

ส านักผูอ้ านวยการ

ระดับ ๕ ไดค้ะแนนการประเมนิรอ้ยละ ๑๐๐

รอ้ยละความส าเร็จ

ตวัชีว้ดั

คา่เป้าหมาย

ค าอธบิายเกณฑค์า่เป้าหมายตวัชีว้ดัความส าเร็จ

ระดับความส าเร็จ

ระดับความพงึพอใจ

ระดับความผกูพัน

๑. จัดใหม้กีารอบรมเพือ่สรา้งความเขา้ใจ
รว่มกนั และตระหนักถงึความส าคัญของการ
ประเมนิ ITA 

๒. จัดใหม้กีจิกรรมสรา้ง เสรมิ ความโปรง่ใส
ในการท างาน ภายในองคก์ร

๑. รอ้ยละของบคุลากรในสถาบันทีเ่ขา้รับการอบรม

๒. รอ้ยละของบคุลากรทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม

รอ้ยละ ๑๐๐

รอ้ยละ ๑๐๐

ส านักผูอ้ านวยการ

๑. จัดใหม้กีจิกรรม Work life Balance ๑.๑ ระดับความพงึพอใจของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ระดับ ๔

ส านักผูอ้ านวยการ

มติทิ ี ่๕ คณุภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติกบัการท างาน 

ยทุธศาสตรท์ ี ่๕ สรา้งสมดลุความสขุระหวา่งชวีติและการท างานใหบ้คุลากร สูค่วามเป็นสถานทีท่ างานแสนสขุอนัน าไปสูค่วามผกูพนัตอ่องคก์รและเกดิผล

ลพัธก์ารท างานทีด่ขี ึน้

๑. เพือ่สนับสนุนใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ 
และความรว่มมอืในการประเมนิคณุธรรมและ
ความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ตลอดจนเป็นการตอ่ยอด
ความส าเร็จจากปี ๒๕๖๔

๒. เพือ่ใหเ้กดิความตระหนักถงึความส าคัญ 
และเป็นการสง่เสรมิดา้นความโปรง่ใสในการ
ท างาน สูค่วามเป็นองคก์รสขีาวไรก้ารทจุรติ

๑. เพือ่เป็นการสง่เสรมิการสรา้งสมดลุความสขุ
ระหวา่งชวีติและการท างานใหบ้คุลากร

ระดับ ๑ ไดค้ะแนนการประเมนิรอ้ยละ ๒๐

ระดับ ๒ ไดค้ะแนนการประเมนิรอ้ยละ ๔๐

ระดับ ๓ ไดค้ะแนนการประเมนิรอ้ยละ ๖๐

ระดับ ๔ ไดค้ะแนนการประเมนิรอ้ยละ ๘๐

ยทุธศาสตรท์ ี ่๓ ปรบัปรงุระบบการประเมนิดา้นงานบรหิารทรพัยากรบคุคลเพือ่สรา้งระบบทีเ่หมาะสม

มติทิ ี ่๔ ความพรอ้มรบัผดิชอบดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ยทุธศาสตรท์ ี ่๔ สรา้ง เสรมิ ความโปรง่ใสในกระบวนการท างานและบคุลากร สูค่วามเป็นองคก์รสขีาวไรก้ารทจุรติท ัง้ทางตรงและทางออ้ม

๑. ระบบการประเมนิผลมคีวามโปรง่ใสและเปิด
โอกาสใหผู้ถ้กูประเมนิไดม้พีืน้ทีใ่นการแสดง
ความคดิเห็นมมุกลับ

๑.๑ จัดใหม้กีารประเมนิยอ้นกลับเมือ่
ประเมนิผลการทดลองงาน

๑.๒ จัดใหม้กีารประเมนิยอ้นกลับเมือ่มกีาร
สอนงาน (On the job training) หรอืมกีารน า
นวตักรรมใหมม่าใชใ้นสถาบัน

๑.๑ รอ้ยละของบคุลากรทีท่ าการประเมนิยอ้นกลับ
เมือ่ประเมนิทดลองงาน

๑.๒ รอ้ยละของบคุลากรใหมท่ีท่ าการประเมนิ
ยอ้นกลับเมือ่มกีารสอนงาน

รอ้ยละ ๑๐๐

รอ้ยละ ๑๐๐
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มติทิ ี ่๓ ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล

มติทิ ี ่๒ ประสทิธภิาพของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ยทุธศาสตรท์ ี ่๒ ปรบัปรงุประสทิธภิาพและก าหนดมาตรการดา้นบรหิารทรพัยากรบคุคล

๑. เพือ่ใหเ้กดิมาตรฐานในการปฏบิัตงิานใน
สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูสว่นบคุคล และ
สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล
 (PDPA)

๑. ก าหนดมาตรฐานดา้นความปลอดภัยของ
ขอ้มลูสว่นบคุคล

๑.๑ ระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรฐาน
ดา้นความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคล

๑.๒ ระดับความส าเร็จของการประชาสมัพันธ์
มาตรฐานดา้นความปลอดภัยของขอ้มลูสว่นบคุคล

ระดับ ๕

ระดับ ๕

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

๒. เพือ่ใหเ้กดิความทันสมัยและสะดวกในการ
ใชง้านมากขึน้

๒.๑ ปรับปรงุใบสมัครงาน โดยน าเทคโนโลยี
 QR Code มาใชง้านรว่ม 

๒.๑ ระดับความส าเร็จของการน า QR Code มาใช ้

ในการรับสมัครงาน
ระดับ ๕
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