
เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน

1. การทบทวนขอบเขตของส่วนงานและ
โครงสร้างองค์กร

ทบทวนขอบเขตของส่วนงาน ทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างต าแหน่ง
และโครงสร้างองค์กร

ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ : 
1. คณะท างานพิจารณาทบทวนขอบเขตหน้าท่ีของส่วนงาน อยู่ระหว่างการศึกษา ทบทวนรูปแบบและความเหมาะสม
ของส่วนงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางหรือแผนการปฏิบัติงานของสถาบัน
2. ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรระดับอาวุโส โดยมีการหารือผ่านไปแล้ว 2 วาระ และทุกฝ่ายเห็น
พ้องในหลักการกับแผนการปรับรูปแบบโครงสร้าง ซ่ึงจะมีการหารือและตกผลึกในส่วนของรายละเอียดต่อไป 
3. ผอ.สคพ. ได้น าเสนอแผนการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรต่อคณะกรรมการ ในคราวการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 
25 มกราคม 2565 ซ่ีงท่ีประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมด้วยแล้ว

2. พัฒนาระบบการประเมินรายบุคคล
เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ KPI รายบุคคล

ทบทวนและพัฒนาระบบการประเมินรายบุคคล ผอ.สคพ. ได้มอบนโยบาย และได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารและส่วนงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันก าหนด KPI ของ
ระดับบริหารเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีก าลังขยายผลไปสู่ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงคาดว่าท้ังหมดจะพร้อมใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน

3. สนับสนุนให้การท างานและการให้บริการ
ด้านงานทรัพยากรบุคคลมีความสะดวกและ
ทันสมัยตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากข้ึน

จัดให้มีระบบบริการด้านทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการสนับสนุนการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีจ าเป็นเร่งด่วน และได้เตรียมออกแบบระบบ
บริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงวางแผนด าเนินการหลังสถานการณ์โควิดกลับมาเป็นปกติ

4. จัดท า Competency ประเมิน Gap 
ของบุคลากร และจัดท าเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร

1. จัดท า Competency ประเมิน Gap ของบุคลากร
2. จัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากร

ได้ด าเนินการร่าง Competency ของแต่ละต าแหน่งงานไว้เป็นโครงในการด าเนินงานเพ่ือรองรับและปรับเปล่ียนได้ตาม
โครงสร้างและขอบเขตงานท่ีอาจมีการปรับเปล่ียน (จากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร) เพ่ือต่อยอดเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร โดยอ้างอิงจาก Competency Gap และ KPI ท่ีก าหนด

5. เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ และสะดวก
ในการติดต่อประสานงานท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร

จัดท าบัตรประจ าตัวผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ได้ด าเนินการออกแบบบัตร ข้อมูลประกอบบัตร สายคล้องคอ และรูปถ่ายบุคลากร พร้อมท้ังเตรียมด าเนินการด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงวางแผนด าเนินการหลังสถานการณ์โควิดกลับมาเป็นปกติ

รายงานผลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์
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เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน

1. เพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และ
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (PDPA)

ก าหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับกลุ่มผู้สมัครงาน ได้ด าเนินการเสร็จส้ิน โดยผ่านการหารือร่วมกับนักกฎหมาย และผ่านการศึกษา
เทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืนท้ังจากภาครัฐและเอกชน และได้น ามาตรการท่ีก าหนดไปใช้ในการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้อง
เรียบร้อยแล้ว

2. เพ่ือให้เกิดความทันสมัยและสะดวกใน
การใช้งานมากข้ึน

ปรับปรุงใบสมัครงาน โดยน าเทคโนโลยี QR Code มาใช้ในการรับ
สมัครงาน

ด าเนินการเสร็จส้ินและได้น าไปใช้งานจริงเรียบร้อยแล้ว

3. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความต่อเน่ือง
ในการบริหารก าลังคน ตลอดจนเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ

มีการวางแผนการผู้สืบทอด (Succession Plan)  และระบบการ
คัดเลือก เกณฑ์การพิจารณาท่ีชัดเจน

ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบในข้ันตอนวิธีการ มาตรการ และการน าไปใช้งานจริงจากหน่วยงานต่างๆ ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการร่างฯ

ระบบการประเมินผลมีความโปร่งใสและเปิด
โอกาสให้ผู้ถูกประเมินได้มีพ้ืนท่ีในการแสดง
ความคิดเห็นมุมกลับ

1. จัดให้มีการประเมินย้อนกลับเม่ือประเมินผลการทดลองงาน
2. จัดให้มีการประเมินย้อนกลับเม่ือมีการสอนงาน (On the job 
training) หรือมีการน านวัตกรรมใหม่มาใช้ในสถาบัน

ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการ มาตรการ และการน าไปใช้งานจริงจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนได้ออกแบบ
แบบฟอร์มท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการในข้ันตอนการส่ือสารกับแต่ละส่วนงานเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการก่อนใช้งานจริงต่อไป

1. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และความร่วมมือในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตลอดจนเป็นการ
ต่อยอดความส าเร็จจากปี 2564

จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน และตระหนักถึง
ความส าคัญของการประเมิน ITA

ด าเนินการเสร็จส้ินผ่านการประชุม itd staff meeting โดยจะมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ และรักษาผลคะแนนการประเมิน ITA ของสถาบันให้อยู่ในระดับ AA ต่อไป

2. เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญ 
และเป็นการส่งเสริมด้านความโปร่งใสใน
การท างาน สู่ความเป็นองค์กรสีขาวไร้การ
ทุจริต

จัดให้มีกิจกรรมสร้าง เสริม ความโปร่งใสในการท างาน ภายในองค์กร ด าเนินการเสร็จส้ินผ่านการประชุม itd staff meeting โดยจะมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม น าไปสู่
ความเป็นองค์กรสีขาวไร้การทุจริตต่อไป

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างสมดุลความสุข
ระหว่างชีวิตและการท างานให้บุคลากร

จัดให้มีกิจกรรม Work life Balance และกิจกรรมสันทนาการ อยู่ระหว่างด าเนินกิจกรรม ซ่ึงมีลักษณะของการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท้ังน้ีสามารถรวบรวมเพ่ือน าไปตอบโจทย์ท่ี
ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ได้หลายมิติ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปรับปรุงระบบการประเมินด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างระบบท่ีเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพและก าหนดมาตรการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้าง เสริม ความโปร่งใสในกระบวนการท างานและบุคลากร สู่ความเป็นองค์กรสีขาวไร้การทุจริตท้ังทางตรงและทางอ้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างสมดุลความสุขระหว่างชีวิตและการท างานให้บุคลากร สู่ความเป็นสถานท่ีท างานแสนสุขอันน าไปสู่ความผูกพันต่อองค์กรและเกิดผลลัพธ์การท างานท่ีดีข้ึน
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รายงานผลกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจ

ภายใต้แผนงานจิตอาสา และแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565



โครงการบริจาคโลหิต "ต่อชีวี มีสุขใจ"

ด ำเนินกำรเสร็จส้ินไปแล้ว 2 ครั้ง : ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2564 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2565 
โดยจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องไปทุกไตรมำสตลอดทั้งปีงบประมำณ 2565



กิจกรรมส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม

มีกำรปรับรูปแบบกิจกรรมจำกกำรส่งเสริมกำรรักษำสิ่งแวดล้อมโดยเน้นที่กลุ่มชุมชน และ
ประชำชนทั่วไป เป็นกิจกรรมภำยในท่ีเน้นด้ำนสิ่งแวดล้อมและสันทนำกำรไปพร้อมๆกัน
ผ่ำนกิจกรรมกลุ่มขนมตำมนโยบำยของ ผอ.สคพ. ซึ่งกิจกรรมที่ยกตัวอย่ำงนี้ เป็นกิจกรรม
กำรน ำมะพร้ำวมำแปรรูปเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ต่ำงๆ เพื่อลดขยะ รักษำสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม
มูลค่ำเพื่อต่อยอดเป็นสินค้ำชุมชนได้



กิจกรรม ประมูลของใช้มือสองเพื่อน าเงินไปบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น โดยได้เงินจำกกำรร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 21,442 บำท และได้ส่งมอบ
เงินบริจำคแก่ทำงมูลนิธิรำมำธิบดีในนำมสถำบัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



กิจกรรม “ส่งเสริมการดูแลตนเองในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด 19"

เป็นกิจกรรมเสริมที่ตอบโจทย์แผนเฉพำะกำลของกระทรวงพำณิชย์ โดยมุ่งเน้นที่กำรเสริมสร้ำงสุขภำพ
ที่ดี และกำรป้องกันกำรระบำดของโรคโควิด 19 ตลอดจนเสริมควำมรู้ในเรื่องกำรเลือกผลิตภัณฑ์ในกำร
ดูแลตนเองจำกกำรระบำด



ปัญหาหรืออุปสรรค

ด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัสโควิด 19 ท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของ
แผนงำนภำยใต้กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งแผนงำน HR แผนจิตอำสำ รวมทั้งแผน
ส่งเสริมคุณธรรมฯ ต้องพบกับปัญหำข้อติดขัดหลำยประกำร เช่น บำงกิจกรรมที่จะต้องมีกำร
รวมตัวเป็นหมู่คณะ หรือกิจกรรมที่ต้องพบปะสำธำรณะชนจำกภำยนอก ซึ่งยำกแก่กำร
ควบคุมควำมเสี่ยง เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม งำนทรัพยำกรบุคคลพยำยำมปรับปรุงแผนงำนเพื่อให้สำมำรถปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบันด้วยแล้ว ทั้งนี้งำนทรัพยำกรบุคคลจะพยำยำม
ด ำเนินกิจกรรมให้ได้อย่ำงต่อเนื่องตำมแผนงำนหำกสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงปลอดภัย
ต่อไป
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