
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

  ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและติดตามผลการด าเนินงาน ในคราวการ
ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 และได้น าเรียนรายงานผลการด าเนินงานฯ ดังกล่าว เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบัน ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมีผลการด าเนินงานฯ 
ดังต่อไปนี้ 

  1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการด าเนินกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงาน โดยมี
บางกิจกรรมที่มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานและได้ก าหนดเป็นแผนงานเพ่ือน าไปด าเนินการในปีงบประมาณ 
2565 ต่อไปเรียบร้อยแล้ว  
  2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ 100% ตาม
แผนงาน 
  3. แผนจิตอาสา ด าเนินการได้แล้วเสร็จ 3 กิจกรรมจากแผนงานทั้งหมด 7 กิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรม
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้มาจากการสถานการณ์โควิด-19 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุม 
  1. ไม่ควรน าเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรมาเป็นปัจจัยที่ท าให้แผนงานด้าน HR ต้อง
หยุดชะงัก 
  2. กิจกรรมใดที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ควรน าไปก าหนดเป็นแผนงานเพ่ือด าเนินการต่อในปีงบ 
ประมาณ 2565 

  รายงานผลการด าเนินงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ปรากฏตามล าดับ 
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๑.๑ ด ำเนนิกำรเสร็จสิน้แลว้โดยมกีำรทบทวนและ
ปรับปรงุค ำบรรยำยลกัษณะงำน (Job Description) 

ใหส้อดคลอ้งกับภำรกจิขององคก์ร และมคีวำมเป็น
ปัจจบุนัในเชงิโครงสรำ้งมำกทีส่ดุ

๒.๑ อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำร ปรับปรงุครัง้ที ่๒ โดย
น ำไปเป็นสว่นหนึง่ของงำนในปีงบประมำณ 2565 

และเพิม่กำรน ำเทคโนโลย ีQR Code มำใชเ้พือ่ให ้
เกดิควำมทันสมัยในกำรรับสมัคร

๓.๑ กำรด ำเนนิกำรเสร็จสิน้แลว้

๓.๒ กำรด ำเนนิกำรเสร็จสิน้แลว้

๓.๓  กำรด ำเนนิกำรเสร็จสิน้แลว้

ผลกำรด ำเนนิกำรในชว่ง ไตรมำสที ่๒
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔

“กำรบรหิำรทรัพยำกรบคุคลเพือ่ประโยชนส์งูสดุแกส่ถำบนัโดยยดึหลกัธรรมำภบิำล” 

พนัธกจิดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

๓. สนับสนุนและสรำ้ง
ควำมพรอ้มในกำรเริม่งำน
ใหแ้กบ่คุลำกรใหม ่และ
สรำ้งควำมประทับใจอกีทัง้
ยังสง่เสรมิภำพลกัษณ์
องคก์รในแงค่วำมพรอ้ม

๓.๑ จัดกจิกรรมปฐนเิทศ
บคุลำกรใหม ่(Orientation)

๓.๒ จัดท ำรำยกำรสิง่ที่
จ ำเป็นตอ้งด ำเนนิกำรให ้
บคุลำกรใหม ่(Check list)

๓.๓ จัดเตรยีมชดุสิง่ของ
เครือ่งใชพ้ืน้ฐำนทีจ่ ำเป็นไว ้
ใหบ้คุลำกรใหมเ่พือ่พรอ้มใช ้

ในวันเริม่งำน (ตำมควำม
จ ำเป็นของแตล่ะต ำแหน่งงำน)

๓.๑ ควำมส ำเร็จของกำรจัด
กจิกรรมปฐมนเิทศบคุลำกรใหม่

๓.๒ รอ้ยละของควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนนิกำรตำมรำยกำร

๓.๓  ระดบัควำมพงึพอใจ
ของบคุลำกรใหม่

ระดบั ๕

รอ้ยละ ๑๐๐

ระดบั ๕
ส ำนัก

ผูอ้ ำนวยกำร 
(สผ.)

๒. เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรรับ
สมัครงำนมกีำรเก็บขอ้มลู
ส ำคญัทีจ่ ำเป็นตอ่กำรสรร
หำบคุลำกรอยำ่งครบถว้น
เพยีงพอตอ่กำรสรรหำ
บคุลำกรทีม่ปีระสทิธภิำพ

๒.๑ ทบทวนและปรับปรงุ
เอกสำรใบสมัครและเอกสำรที่
ใชใ้นกำรประเมนิตำ่งๆ ให ้
สอดคลอ้งกับภำรกจิของ
องคก์รและมคีวำมเป็นปัจจบุนั
ทีส่ดุ

๒.๑ รอ้ยละของควำมส ำเร็จ
ในกำรปรับปรงุใบสมัครและ
เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรรับสมัครงำน

รอ้ยละ ๑๐๐

ส ำนัก
ผูอ้ ำนวยกำร 

(สผ.)

มติทิ ี ่๑ ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท์ ี ่๑ พฒันาระบบบรหิารงานทรพัยากรบคุคลเชงิยทุธศาสตร์

วสิยัทศันด์า้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล

รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบคุคล ไตรมาสที ่๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยทุธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบคุคล

๑. เพือ่สง่เสรมิใหบ้คุลำกรใชทั้กษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถปฏบิตังิำนของตนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล
๒. เพือ่สนับสนุนใหส้ถำบนัด ำเนนิงำนบรรลผุลตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้
๓. เพือ่พัฒนำกำรสรรหำบคุลำกรใหม้คีณุภำพ และมแีรงจงูใจใฝ่หำผูท้ีส่ ำเร็จกำรศกึษำในระดบัสงูเขำ้มำปฏบิตังิำน
๔. เพือ่ยกระดบัควำมสำมำรถ และสรำ้งควำมพงึพอใจในกำรปฏบิตังิำนของบคุลำกร
๕. เพือ่พัฒนำและธ ำรงรักษำบคุลำกรทีม่คีณุคำ่ใหป้ฏบิตังิำนในระดบัทีพ่งึปรำรถนำของสถำบนั

ผูร้บัผดิชอบคา่เป้าหมาย/ผลงานตวัชีว้ดั (KPIs)แผนงาน/โครงการเป้าประสงค์

ระยะเวลาในการด าเนนิการ

๑. มุง่สรำ้งประสทิธภิำพของบคุลำกร
๒. มุง่เสรมิสรำ้งและพัฒนำบคุลำกรทีม่ใีหม้คีณุคำ่
๓. เนน้กำรจัดองคก์ำรใหอ้ยูใ่นฐำนะเป็นศนูยก์ลำงบรหิำรทรัพยำกรบคุคล

๑. รำยละเอยีดค ำอธบิำย
ต ำแน่งงำนมคีวำม
สอดคลอ้งกับเป้ำหมำย
พันธกจิของสถำบนั

๑.๑ ทบทวนและปรับปรงุค ำ
บรรยำยลกัษณะงำน (Job 

Description) ใหส้อดคลอ้ง
กับภำรกจิขององคก์ร และมี
ควำมเป็นปัจจบุนัทีส่ดุ

๑.๑ รอ้ยละของควำมส ำเร็จ
ในกำรปรับค ำบรรยำยลกัษณะ
งำน

รอ้ยละ ๑๐๐

ส ำนัก
ผูอ้ ำนวยกำร 

(สผ.)
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ผลกำรด ำเนนิกำรในชว่ง ไตรมำสที ่๒
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔

ผูร้บัผดิชอบคา่เป้าหมาย/ผลงานตวัชีว้ดั (KPIs)แผนงาน/โครงการเป้าประสงค์

ระยะเวลาในการด าเนนิการ

๑.๑ ด ำเนนิกำรเสร็จสิน้แลว้

๑.๒ ไดป้รับเปลีย่นรปูแบบมำใชก้ำรด ำเนนิกำรในเชงิ
ออนไลนแ์ทนแผนเดมิและไดด้ ำเนนิกำรเสร็จสิน้แลว้

๑.๓ ด ำเนนิกำรเสร็จสิน้แลว้

๒.๑ ไดป้รับเปลีย่นรปูแบบมำใชก้ำรด ำเนนิกำรในเชงิ
ออนไลนแ์ทนแผนเดมิและไดด้ ำเนนิกำรเสร็จสิน้แลว้

๒.๒ ไดป้รับเปลีย่นรปูแบบมำใชก้ำรด ำเนนิกำรใน
เชงิออนไลนแ์ทนแผนเดมิและไดด้ ำเนนิกำรเสร็จสิน้
แลว้

๔.๑ มกีำรปรับแผนงำนอันเนือ่งจำกจะมกีำรปรับ
โครงสรำ้งต ำแหน่งงำน โดยไดท้ ำกำรรำ่งขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งเบือ้งตน้ไว ้และรอด ำเนนิกำรตอ่เมือ่ได ้
ขอ้สรปุโครงสรำ้งใหมท่ีม่คีวำมชดัเจนเพือ่ใหล้อ้ไป
กับโครงสรำ้งใหม่

๔.๒ รอด ำเนนิกำรหลงักำรปรับโครงสรำ้งต ำแหน่ง
งำนเพือ่ใหล้อ้ไปกับโครงสรำ้งใหม่

๔.๓ รอด ำเนนิกำรหลงักำรปรับโครงสรำ้งต ำแหน่ง
งำนเพือ่ใหล้อ้ไปกับโครงสรำ้งใหม่

๔.๔ รอด ำเนนิกำรหลงักำรปรับโครงสรำ้งต ำแหน่ง
งำนเพือ่ใหล้อ้ไปกับโครงสรำ้งใหม่

๔.๕ รอด ำเนนิกำรหลงักำรปรับโครงสรำ้งต ำแหน่ง
งำนเพือ่ใหล้อ้ไปกับโครงสรำ้งใหม่

๔. สรำ้งแผนกำรพัฒนำ
รำยบคุคลทีเ่หมำะสมกับ
กำรพัฒนำบคุลำกรโดยองิ
จำกแนวคดิเรือ่งสมรรถนะ 
(Competency Based)

๔.๑ ก ำหนดสมรรถนะที่
สถำบนัตอ้งกำรในแตล่ะระดบั

๔.๒ ส ำรวจหำชอ่งวำ่งของ
สมรรถนะในแตล่ะตวับคุคล 
(Competency Gap)

๔.๓ สรำ้งแผนพัฒนำ
รำยบคุคล (IDP) โดยองิตำม
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ำกกำรส ำรวจ

๔.๔ ด ำเนนิกำรพัฒนำตำม
แผนทีไ่ดว้ำงไว ้

๔.๕ ตดิตำมและสรปุผลกำร
พัฒนำ

๔.๑ ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรก ำหนดสมรรถนะที่
สถำบนัตอ้งกำรในแตล่ะระดบั

๔.๒ รอ้ยละของบคุลำกรที่
ผำ่นกำรท ำส ำรวจหำชอ่งวำ่ง
ทำงสมรรถนะ

๔.๓ ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรสรำ้งแผนพัฒนำรำยบคุคล
 (IDP)

๔.๔ ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนนิกำรตำมแผนงำน

๔.๕ รอ้ยละของผลกำร
พัฒนำทีไ่ดรั้บกำรตดิตำมและ
สรปุผล

ระดบั ๕

รอ้ยละ ๑๐๐

ระดบั ๔

รอ้ยละ ๑๐๐

รอ้ยละ ๑๐๐

ส ำนัก
ผูอ้ ำนวยกำร 
(สผ.) /รว่มกับ
ตน้สงักัดของ
บคุลำกรผูนั้น้

มติทิ ี ่๒ ประสทิธภิาพของการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

ยทุธศาสตรท์ ี ่๒ ปรบัปรงุประสทิธภิาพและก าหนดมาตรการดา้นบรหิารทรพัยากรบคุคล

๑. ไดม้ำซึง่บคุลำกรซึง่มี
คณุสมบตัแิละ
ควำมสำมำรถสอดคลอ้งกับ
ต ำแหน่งงำนทีส่ถำบนั
ก ำหนด

๑.๑ น ำแบบทดสอบทำง
จติวทิยำ (DISC) มำใช ้

ประกอบกำรคดัเลอืกผูส้มัคร
เบือ้งตน้

๑.๒ ด ำเนนิกำรสรรหำในเชงิ
รกุมำกขึน้ เชน่กำรรว่มงำน 
Jobfair ตำ่งๆ 

๑.๓ กำรเพิม่ชอ่งทำงในกำร
ประชำสมัพันธโ์ดยเนน้ที่
ชอ่งทำงออนไลน์

๑.๑ รอ้ยละของผูส้มัครทีท่ ำ
แบบทดสอบทำงจติวทิยำ

๑.๒ ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรสรรหำเชงิรกุ

๑.๓ ระดบัควำมส ำเร็จของกำร
เพิม่ชอ่งทำงประชำสมัพันธ์

รอ้ยละ ๑๐๐

ระดบั ๓

ระดบั ๕

ส ำนัก
ผูอ้ ำนวยกำร 

(สผ.)

๒. ระยะเวลำในกำรสรรหำ
บคุลำกรส ำหรับเขำ้บรรจุ
ท ำงำนทีส่ถำบนัมคีวำม
รวดเร็วมำกขึน้และมจี ำนวน
ผูส้มัครมำกขึน้

๒.๑ ด ำเนนิกำรสรรหำในเชงิ
รกุมำกขึน้ เชน่กำรรว่มงำน 
Jobfair ตำ่งๆ 

๒.๒ กำรเพิม่ชอ่งทำงในกำร
ประชำสมัพันธโ์ดยเนน้ที่
ชอ่งทำงออนไลน์

๒.๑ ระดบัควำมส ำเร็จของกำร
เพิม่ควำมเร็วในกระบวนกำร
สรรหำ

๒.๒ ระดบัควำมส ำเร็จของกำร
เพิม่ควำมเร็วในกระบวนกำร
สรรหำ

ระดบั ๔

ระดบั ๔
ส ำนัก

ผูอ้ ำนวยกำร 

(สผ.)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลกำรด ำเนนิกำรในชว่ง ไตรมำสที ่๒
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔

ผูร้บัผดิชอบคา่เป้าหมาย/ผลงานตวัชีว้ดั (KPIs)แผนงาน/โครงการเป้าประสงค์

ระยะเวลาในการด าเนนิการ

๑.๑  ปรับรปูแบบเป็นกำรเสนอควำมคดิเห็นเพิม่เตมิ

๑.๒  ปรับรปูแบบเป็นกำรตดิตำมผลกำรปฏบิตังิำน
และควำมเป็นอยูร่ะหวำ่งทดลองงำนโดยงำน
ทรัพยำกรบคุคล เพือ่เป็นขอ้มลูในกำรพัฒนำองคก์ร
และทรำบถงึปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ 

๑.๓ ด ำเนนิกำรเสร็จสิน้พรอ้มใชง้ำนในปีงบประมำณ
 2565

๑.๑ ด ำเนนิกำรเสร็จสิน้แลว้

๒.  ด ำเนนิกำรเสร็จสิน้แลว้

มติทิ ี ่๓ ประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ยทุธศาสตรท์ ี ่๓ ปรบัปรงุระบบการประเมนิดา้นงานบรหิารทรพัยากรบคุคลเพือ่สรา้งระบบทีเ่หมาะสม

ยทุธศาสตรท์ ี ่๔ สรา้ง เสรมิ ความโปรง่ใสในกระบวนการท างานและบคุลากร สูค่วามเป็นองคก์รสขีาวไร้

การทจุรติท ัง้ทางตรงและทางออ้ม

๑. ระบบกำรประเมนิผลมี
ควำมโปรง่ใสและเปิด
โอกำสใหผู้ถ้กูประเมนิไดม้ี
พืน้ทีใ่นกำรแสดงควำม
คดิเห็นมมุกลบั

๑.๑ จัดใหม้กีำรประเมนิผล
ยอ้นกลบัเมือ่มกีำรประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำนรำยปี

๑.๒ จัดใหม้กีำรประเมนิ
ยอ้นกลบัเมือ่ประเมนิผลกำร
ทดลองงำน

๑.๓ จัดใหม้กีำรประเมนิ
ยอ้นกลบัเมือ่มกีำรสอนงำน 
(On the job training) หรอืมี
กำรน ำนวัตกรรมใหมม่ำใชใ้น
สถำบนั

๑.๑ รอ้ยละของบคุลำกรทีท่ ำ
กำรประเมนิยอ้นกลบัเมือ่
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
ประจ ำปี

๑.๒ รอ้ยละของบคุลำกรทีท่ ำ
กำรประเมนิยอ้นกลบัเมือ่
ประเมนิทดลองงำน

๑.๓ รอ้ยละของบคุลำกรใหม่
ทีท่ ำกำรประเมนิยอ้นกลบัเมือ่
มกีำรสอนงำน

รอ้ยละ ๑๐๐

รอ้ยละ ๑๐๐

รอ้ยละ ๑๐๐

ส ำนัก
ผูอ้ ำนวยกำร 

(สผ.)

มติทิ ี ่๔ ความพรอ้มรบัผดิชอบดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

๑.๑ จัดใหม้กีำรอบรมที่
สง่เสรมิจรยิธรรม และปลกูฝัง
คำ่นมิกำรป้องกันทจุรติใน
องคก์ร ตลอดจนก ำหนดแนว
ทำงกำรปฏบิตังิำนทีท่ ำให ้
เกดิควำมโปรง่ใสในองคก์ร

๒.๑ จัดใหม้กีำรใหค้วำมรูด้ำ้น
ควำมปลอดภัยในรปูแบบ
ดจิทัิล ตลอดจนก ำหนดแนว
ทำงกำรปฏบิตังิำนทีท่ ำให ้
เกดิควำมปลอดภัยในรปูแบบ
ดจิทัิล

๑.๑ รอ้ยละของบคุลำกรใน
สถำบนัทีเ่ขำ้รับกำรอบรม

๒.๑ ระดบัควำมส ำเร็จของ
กำรน ำควำมรูแ้ละกรอบแนว
ทำงกำรกำรปฏบิตังิำนไปใช ้

จรงิเพือ่สรำ้งควำมปลอดภัย
ทำงดจิทัิล

รอ้ยละ ๑๐๐

ระดบั ๕
ส ำนัก

ผูอ้ ำนวยกำร 
(สผ.)

๑. สรำ้งเสรมิคณุธรรม 
จรยิธรรม และกำรป้อง
ปรำมทจุรติ

๒. สรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
ในกำรจัดเก็บขอ้มลู และ
กำรรักษำควำมปลอดภัยใน
รปูแบบดจิทัิล



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผลกำรด ำเนนิกำรในชว่ง ไตรมำสที ่๒
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔

ผูร้บัผดิชอบคา่เป้าหมาย/ผลงานตวัชีว้ดั (KPIs)แผนงาน/โครงการเป้าประสงค์

ระยะเวลาในการด าเนนิการ

๑.๑ มกีำรด ำเนนิกำรศกึษำเทยีบเคยีงกับหน่วยงำน
อืน่ทัง้ภำครัฐ และเอกชน เพือ่น ำมำปรับใชก้ับองคก์ร

๒.๑  มกีำรด ำเนนิกำรศกึษำเทยีบเคยีงกับหน่วยงำน

อืน่ทัง้ภำครัฐ และเอกชน เพือ่น ำมำปรับใชก้ับองคก์ร

 

๒.๒ โครงกำรรว่มงำน Job Fair มเีหตตุอ้ง
หยดุชะงักลงชัว่ครำวจำกภำวะกำรระบำดของไวรัส 
โควดิ ๑๙

๒.๓ เบือ้งตน้มกีำรรับนักศกึษำจำกสถำบนัตำ่งๆเขำ้
ฝึกงำนภำยในองคก์ร (ชะลอตวัชัว่ครำวจำกภำวะกำร
ระบำดของไวรัส โควดิ ๑๙) 

๑.๑ ทบทวนสวัสดกิำร
นอกเหนอืจำกทีก่ฎหมำยได ้
ก ำหนดไว ้ของบคุลำกรใน
สถำบนัและปรับเปลีย่นเพือ่
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
บคุคลนัน้ๆอยำ่งแทจ้รงิ โดย
องิกรอบควำมเทำ่เทยีมกัน
ตำมทีส่ถำบนัก ำหนด

๑.๑ ระดบัควำมพงึพอใจของ
บคุลำกรทีเ่กีย่วขอ้ง

ระดบั ๔

ส ำนัก
ผูอ้ ำนวยกำร 

(สผ.)

มติทิ ี ่๕ คณุภาพชวีติและความสมดลุระหวา่งชวีติกบัการท างาน 

ยทุธศาสตรท์ ี ่๕ สรา้งสมดลุความสขุระหวา่งชวีติและการท างานใหบ้คุลากร สูค่วามเป็นสถานทีท่ างานแสน

สขุอนัน าไปสูค่วามผกูพนัตอ่องคก์รและเกดิผลลพัธก์ารท างานทีด่ขี ึน้

๑. ปรับเปลีย่นสวัสดกิำรทีม่ี
เพือ่ตอบโจทยค์วำม
ตอ้งกำรของบคุลำกรใน
สถำบนัมำกขึน้

ระดบั ๑ ไดค้ะแนนกำรประเมนิรอ้ยละ ๒๐

ระดบั ๒ ไดค้ะแนนกำรประเมนิรอ้ยละ ๔๐

ระดบั ๓ ไดค้ะแนนกำรประเมนิรอ้ยละ ๖๐

ระดบั ๔ ไดค้ะแนนกำรประเมนิรอ้ยละ ๘๐

ระดบั ๕ ไดค้ะแนนกำรประเมนิรอ้ยละ ๑๐๐

รอ้ยละควำมส ำเร็จ

ตวัชีว้ดั

คา่เป้าหมาย

๒.๑ ส ำรวจเพือ่ท ำกำร

เปรยีบเทยีบ (benchmarking)

 กับองคก์รในลกัษณะเดยีวกัน
เพือ่เป็นขอ้มลูในกำรแขง่ขนั
ในตลำดแรงงำนตำมควำม
เหมำะสม

๒.๒ ออกงำน Job fair เพือ่
สรำ้งควำมเป็นทีรู่จั้ก 
(Employee Branding) ให ้
เกดิแกส่ถำบนั

๒.๓ ท ำโครงกำร "Young 

Talent" คอืกำรดงึดดู
นักศกึษำทีผ่ำ่นกำรฝึกงำนกับ
ทำงสถำบนัและมผีลกำร
ปฏบิตังิำนตลอดจนกำรเรยีนรู ้
ทีด่ ีใหเ้ขำ้ท ำงำนกับทำง
สถำบนัตอ่ไป

๒.๑ รอ้ยละของควำมส ำเร็จ

ในกำรเปรยีบเทยีบ

๒.๒ รอ้ยละของกำรทีส่ถำบนั
เป็นทีรู่จั้กจำกจ ำนวนผูเ้ขำ้รว่ม
งำนทัง้หมด

๒.๓ รอ้ยละของนักศกึษำที่
ผำ่นกำรคดัเลอืกและตกลง
รว่มงำนกับทำงสถำบนั

รอ้ยละ ๗๐

รอ้ยละ ๖๐

รอ้ยละ ๖๐

ส ำนัก
ผูอ้ ำนวยกำร 

(สผ.)

ค าอธบิายเกณฑค์า่เป้าหมายตวัชีว้ดัความส าเร็จ

๒. เสรมิสรำ้งขดี

ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
ในตลำดแรงงำน

ระดบัควำมส ำเร็จ

ระดบัควำมพงึพอใจ

ระดบัควำมผกูพัน



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
ไตรมาสที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

   รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร 
๑. การปลูกฝังบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และมี
วัฒนธรรมในการท างาน
ร่วมกัน  
๒. การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ
ทุจริตและคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 
 
 

 
 
 
๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลัก   
ธรรมาธิบาล 
๒. เพ่ือให้บุคลากรของ
สถาบันมีวัฒนธรรมการ
ท างานร่วมกัน มีความ 
สัมพันธ์ที่ดี และมีความ
สามัคคีต่อกัน 
๓. เสริมสร้างองค์ความรู้
ของบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

 
 
 
 ๑. จัดกิจกรรม ITD Staff 
Meeting เพ่ือส่งเสริมค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร ให้
บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามหลักธรรมาธิบาล 
 ๒. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแล
ระบบ เพื่อการใช้งานระบบ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ 
ศปท. 
๓. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมอบรม หลักสูตรการจัดท า
ธรรมาภิบาลข้อมูล เพ่ือการ
บริหารสู่องค์กรดิจิทัลสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. 
๔. จัดให้บุคลากรภายในเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมาย

 
 
 
- บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และความสามารถให้แก่
บุคลากรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ 
สามารถให้แก่บุคลากรด้านที่
เกี่ยวข้อง 
- เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้แก่
บุคลากร ตลอดจนได้รับความรู้ที่
น ามาปรับใช้ในการท างาน 
- เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความ
เข้าใจและสามารถส่งต่อความรู้ให้
บุคลากรท่านอ่ืนได้ 

 
 
 
๑. ได้จัดการประชุม ITD Staff Meeting จ านวน ๖ ครั้ง 
โดยแตล่ะครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งในการ
ประชุมจะมีหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
แผนงานฯ สอดแทรกอย่างสม่ าเสมอ 
๒. สถาบันส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแลระบบเพ่ือการใช้งานระบบ
ร้องเรียนเรื่องการทุจริตของ ศปท.พณ. และได้น าความรู้
มาแชร์ให้กับบุคลากรของสถาบัน 
๓. มีการแต่งตั้งคณะท างานติดตามและก ากับดูแลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส สคพ. ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
 

 
 
 

 



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เหตุการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
๕. สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม
อบรมในหัวข้อ กฏหมายว่า
ด้วยความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการและความผิด
ของพนักงานในหน่วยงานรัฐ 
โดย ศปท. 

 

 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สร้างความเข้มแข็งในระบบ
การบริหารจัดการด้านส่งเสริม
คุณธรรมขององค์กร 
 - การยกระดับองค์กรให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)  
 
 

 
 
 
 
๑. สร้างความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
๒. ปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงานทุก
ระดับ 
๓. สร้างวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมคุณธรรมใน
หน่วยงาน 
 
 

 
 
 
 
๑. จัดอบรม In-house 
Training ภายใต้หัวข้อการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต หรือการป้องกัน   
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ให้กับบุคลากร
ทุกระดับ เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานให้มีความถูกต้อง 
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  

 
 
 
 
สถาบันได้คะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕.๐๐ 

 
 
 
 
๑. ได้จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมิน ITA 
ให้กับบุคลากรของสถาบันทุกระดับ สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสซึ่งเป็นหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
๒. สถาบันไดร้ับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 อย่างเป็นทางการ โดยมี
คะแนนภาพรวม = 95.64 คะแนน ซึ่งระดับผลการ
ประเมิน = AA  
 

 



ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ในการส่งเสริมคุณธรรม    
 - การประชาสัมพันธ์เชิง
สร้างสรรค์เพ่ือรณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
- จัดท าข่าวสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะสื่อ Social 
Media เพ่ือเผยแพร่
กิจกรรมที่องค์กรได้
แสดงออกถึงการต่อต้าน
การทุจริต รวมทั้งรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ 

 
 
 
 - ร่วมประชุมกับผู้ดูแล
เว็บไซต์ของสถาบันเพ่ือร่วม
ก าหนดทิศทางการน าข้อมูลที่
ขึ้นเว็ปไซต์ให้ทันสมัย ตอบ
โจทย์ข้อก าหนดด้านความ
โปร่งใส และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
มาตรการและมาตรฐานการ
ด าเนินการต่อต้านการทุจริต
ของสถาบัน 

 
 
 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้งานและผู้ที่สนใจ ตลอดจน
เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไป ตรงมา 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
ภายใต้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันไดร้่วม
ประชุมกับผู้ดูแลเว็บไซต์เพ่ือก าหนดทิศทางและ
ด าเนินการพัฒนาช่องทางในการสื่อสารผ่านระบบ
สารสนเทศ โดยมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมและ
ทันสมัย ซึ่งออกแบบให้เหมาะแก่การเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้รับบริการมากขึ้นเรียบร้อยแล้ว 
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๑ กจิกรรมจติอาสา "หาดสะอาด ชาตสิดใส" เทศบาลเขตพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง กจิกรรมในปี 2564 ไมส่ามารถจัดไดด้ว้ยภาวะการระบาดของโควดิ 19

๒
โครงการ "พรอ้มไว ้ไมม่สีาย"เตรยีมความพรอ้มรับมอืภัยพบิตั ิ

ทางธรรมชาติ

 

สถาบันระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และ
การพัฒนา

ด าเนนิการตอ่เนือ่งในการเฝ้าระวังตลอดทัง้ปีงบประมาณ

๓
โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารหลักสตูร "จติอาสาเพือ่การ

ปฐมพยาบาลและการชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน
ศนูยฝึ์กอบรมปฐมพยาบาลและสขุภาพ

อนามัย สภากาชาดไทย

กจิกรรมในปีงบประมาณ 2564 ไมส่ามารถจัดไดด้ว้ยภาวะการระบาด
ของโควดิ 19 โดยไดน้ าไปบรรจใุนแผนงานของปีงบประมาณ 2565 

เพือ่ด าเนนิการเมือ่สถานการณ์มคีวามเหมาะสมตอ่ไป

๔
เขา้ชมนทิรรศการ ภาพถา่ยฝีพระหตัถแ์ละพระราชกรณียกจิใน
สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร"ี

หอศลิปวัฒนธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร ด าเนนิการเสร็จสิน้แลว้ในวันที ่4 ก.พ. 2564

๕ กจิกรรม ถงุผา้รักษ์โลก เพือ่รณรงคก์ารรักษาสิง่แวดลอ้ม
สถาบันระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และ

การพัฒนา
ด าเนนิการเสร็จสิน้แลว้ในวันที ่2 เม.ย. 2564

๖
กจิกรรมการบรจิาคเงนิและสิง่ของใหแ้กโ่รงเรยีนในพืน้ที่

ทรุกันดาร "สานฝัน วนัพรุ่ง"
โรงเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก กจิกรรมในปี 2564 ไมส่ามารถจัดไดด้ว้ยภาวะการระบาดของโควดิ 19

๗ โครงการ บรจิาคโลหติ "ตอ่ชวี ีมสีขุใจ" สภากาชาดไทย
การบรจิาคครัง้ตอ่ไปถกูเลือ่นออกไปตามสถานการณ์การระบาดทีเ่กดิขึน้

 โดยคาดวา่จะสามารถด าเนนิการตอ่ไปไดใ้นปีงบประมาณ 2565

 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ผลการด าเนนิการหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง

รายงานแผนการด าเนนิงานตามแผนงาน (Action Plan) โครงการจติอาสา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล าดบัที่ งาน/โครงการ/กจิกรรม
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