
 
แผนกลยุทธและแนวทางการดาํเนินการสรางกรมการคาภายในใสสะอาด  

 

 

 

 
1. ดานระบบและวิธีการทํางาน 

กลยุทธหลัก กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ชวงเวลา 

(ปงบประมาณ) 

1.1.1  ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการบริการประชาชนใหสั้น รวดเร็ว  

รวมทั้งมีความโปรงใสและเปนธรรมตอผูรับบริการ 

สํานัก/กอง 2545-2549 1.1 พัฒนาระบบการบริการ 

ประชาชนใหรวดเร็ว  

โปรงใส เปนธรรม และ 

ตอบสนองความตองการ

ของผูรับบรกิาร 

1.1.2  อํานวยความสะดวก  ใหบริการที่ดี มีคุณภาพ และสนองตอบความตองการ

ของประชาชนผูรับบริการ 

สํานัก/กอง 2545-2549 

1.2.1  สงเสริมระบบการบริหารเชิงกลยุทธ และมุงผลสัมฤทธิใ์นการดําเนินงาน  

(Resulted Based Management : RBMs) 

สค. 2545-2549 1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

และกระบวนงานใหมี 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ทันสมัย โปรงใส และ 

เปนธรรม 

1.2.2  พัฒนาระบบงบประมาณใหเปนระบบงบประมาณมุงเนนผลงาน 

(Performanced Based Budgeting : PBB) ที่เนนเปาหมายการใหบริการ

สาธารณะ ผลผลิตและผลลัพธในการทํางาน 

สลก. 2545-2549 
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กลยุทธหลัก กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ชวงเวลา 

(ปงบประมาณ) 

 1.2.3  สงเสริมใหมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน  เพื่อยกระดับเขาสู

มาตรฐานสากลของประเทศไทย ดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของภาครัฐ 

(Thailand International Public Sector Standard Management System 

and Outcomes : P.S.O.) 

สค. 2546-2549 

 1.2.4  พัฒนาระบบงานใหเปนระบบสํานักงานอตัโนมัติ (Office Automation) และ

พัฒนาไปสูการเปนสํานักงานไรกระดาษ (Paperless Office) 

สค. 2545-2549 

 1.2.5  เสริมสรางระบบงานใหเปนไปตามหลักการสรางระบบบริการกิจการ 

บานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)   

สค. 2545-2549 

 1.2.6  พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส สลก. 2546-2549 

 1.2.7  เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการปฏิบัติงาน สํานัก/กอง 2545-25549 

 1.2.8  พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรและสงเสริมระบบการประชาสมัพันธ

เชิงรุก 

สลก./สค. 

และ 

สํานัก/กอง 

2545-2549 

1.3 ปองปรามการประพฤติ 

มิชอบในการทํางาน 

1.3.1  สรางระบบสารสนเทศเพื่อการปองปรามการประพฤติมิชอบในการทํางาน สลก. 2545-2549 
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 2. ดานจิตสํานึกและวัฒนธรรมการทํางาน 
 

กลยุทธหลัก กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ชวงเวลา 

(ปงบประมาณ) 

2.1.1  ปลุกฝงจิตสํานึก และรณรงคใหบุคลากรมีความซื่อสัตย สุจริต มีคณุธรรม 

และจริยธรรม 

สลก. 2545-2549 2.1 พัฒนาจิตสํานึก คานิยม 

ของบุคลากรใหมีความ 

ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีวัฒนธรรม

ใหมในการทํางานเพื่อ

ประชาชน 

2.1.2  สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานที่มุงเนนประชาชนเปนหลัก สํานัก/กอง 2545-2549 

2.2.1  เสริมสรางระบบการทํางานใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สลก./สค. 

สํานัก/กอง 

2546-2549 2.2 พัฒนารูปแบบการทํางาน

ไปสูความเปนมืออาชีพ 

2.2.2  พัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากรใหเอื้อตอภารกิจรักษา

ความเปนธรรมทางการคา  กาวทันและปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได 

สลก./สค. 

สํานัก/กอง 

2545-2549 
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 3. ดานความพรอมในการใหตรวจสอบ 
 

กลยุทธหลัก กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ชวงเวลา 

(ปงบประมาณ) 

3.1.1  จัดระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ของการดําเนินงาน ความเชื่อถือได และการปฏบิัติตามกฎ ระเบียบที ่

เกี่ยวของ 

- คณะกรรมการ

จัดวางระบบการ

ควบคุมภายใน 

 -  สํานัก/กอง 

2545 3.1 พัฒนาระบบการควบคุม 

ภายใน (Internal Audit)  

ใหไดมาตรฐาน 

3.1.2  เสริมสรางประสิทธิภาพการควบคุมภายในใหเปนไปตามมาตรฐาน - คณะกรรมการ

จัดวางระบบการ

ควบคุมภายใน 

 - สํานัก/กอง 

2545-2549 

3.2 พัฒนาระบบการประเมินผล

เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์

ในการทํางาน 

3.2.1  ปรับปรุงวิธีการประเมินผลโครงการ ใหมีการตรวจสอบผลการทํางานอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

สค./ 

สํานัก/กอง 

2545-2549 

3.3.1  สรางโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารและการดําเนินงานเพือ่รักษา

ความเปนธรรมทางการคา ไดสะดวกและงายในการเขาถึง 

สค. 2545-2549 3.3 พัฒนาองคกรไปสูระบบเปด 

3.3.2  เปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานของกรมฯ สค. 2545-2549 
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กลยุทธหลัก กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ชวงเวลา 

(ปงบประมาณ) 

3.4 สนับสนุนการสรางเครือขาย

ความรวมมอืการสราง

หนวยงานใสสะอาด 

3.4.1  เชื่อมโยงเครือขายการสรางความรวมมือในการสรางหนวยงานใสสะอาด ศูนยประสาน 

ราชการ 

ใสสะอาด 

2545-2549 

 

 

 

 

 

4. ดานสภาพแวดลอมกายภาพ 

กลยุทธหลัก กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ชวงเวลา 

(ปงบประมาณ) 

4.1 พัฒนาสภาพแวดลอม 

ใหเอื้อตอการทํางานและ

การใหบริการประชาชน 

4.1.1  ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานใหสะอาด สวยงาม และมีบรรยากาศ 

ที่ดี 

สลก. 2545-25549 
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