
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยทุธกรมการคาภายในใสสะอาด 
 

 

 

 1. ดานระบบและวิธีการทํางาน 
ผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธหลัก 
กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

1. พัฒนาระบบการ

บริการประชาชนให

รวดเรว็ ไดมาตรฐาน 

โปรงใส เปนธรรม 

และตอบสนองความ

ตองการของ 

ผูรับบริการ 

1.1.1 ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอน 

ในการบริการประชาชนใหสั้น รวดเร็ว และ

ถูกตอง 

 

 

• ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกรมการคา 

ภายในวาดวยการกําหนดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 

 

 

 

 

 

สํานัก/กอง 

ที่ใหบริการ 

ประชาชน 

 

 

 

 

 

2545 

 

 

• รอยละของงานที่
กําหนดเปนงาน

ใหบริการประชาชน 

มีการปรับปรุงการ

ใหบริการตามเกณฑ

มาตรฐาน 

 

• กรมฯ มีกระบวนการ

และขั้นตอนในการ

บริการประชาชนที่สั้น 

รวดเร็ว และถูกตอง 

โดยมีการทบทวนเพื่อ

นําไปสูการปรับปรุงกฎ 

ระเบียบ และขั้นตอน

การใหบริการประชาชน 

เพื่อใหสั้น รวดเร็ว

เขาใจงาย 

• กรมฯ มีการสราง

หลักเกณฑการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และ

เผยแพรใหประชาชน

ทราบทั่วกัน 

• ประชาชนไดรับบริการ
ที่รวดเร็ว ถูกตอง  

โปรงใส และเปนธรรม

จากกรมฯ 

• ประชาชนมีความพึง
พอใจในบริการของ

กรมฯ 

 • ปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ในการใหบริการประชาชนใหรวดเร็วยิ่งขึ้น  

สํานัก/กอง 

ที่ใหบริการ 

ประชาชน 

 

2545-2549  • กรมฯ มีการนํา

เทคโนโลยีใหมๆ มาใช

ในการใหบริการ

ประชาชน 

 

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 • จัดทําประกาศ หลักเกณฑตาง ๆ ตาม 

กฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน เชน กฎหมาย

วาดวยการแขงขันทางการคา  

ประชาสัมพันธเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

สํานัก/กอง 

ที่ใหบริการ 

ประชาชน 

2545-2546    

 • นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ มาใชในการ

ใหบริการ เชน Audiotext, GIS เปนตน 

สค. 

และสํานัก/กอง 

2545-2549    

 1.1.2 อํานวยความสะดวก ใหบริการที่ด ี

มีคุณภาพ และสนองตอบความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ 

 

 

• จัดทําคูมือการติดตอรับบริการ และคูมือการ 

ดูแลรักษาสิทธิเพื่อใหเกิดความเปนธรรมทาง

การคา 

• ใหบริการประชาชนในลักษณะเบด็เสร็จจุด

เดียว เชน ศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคา 

ศูนยสารสนเทศการคาภายในประเทศ เปนตน 

 

 

 

 

 

สํานัก/กอง 

ที่ใหบริการ 

ประชาชน 

สค. 

 

 

 

 

 

2545-2549 

 

 

2545-2549 

• รอยละของ
ผูรับบริการที่มีความ

พึงพอใจใน

ภาพลักษณและการ

ใหบริการของกรม

ในเกณฑพอใจ 

• กรมฯ มีระบบการ

บริการประชาชนที่ดีมี

คุณภาพ โดยมีคูมือ

สําหรับใหประชาชนมา

ติดตอรับบริการและ

การรักษาสิทธิ เพื่อให

ไดรับความเปนธรรม

ทางการคา ไดรับ

บริการ ณ จุดเดยีว 

รวมทั้งไดมีสวนรวมใน

การใหขอคิดเห็น

เกี่ยวกับการใหบริการ

ของกรมฯ 

 

 • สํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการเพื่อเปน

เครื่องมือในการพัฒนาการใหบริการอยาง

ตอเนื่องตามหลักการ CRM (Customer  

Relation Management) 

 

 

สค./ 

สํานัก/กอง 

 

 

2545-2549 

       

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 • ขยายผลโครงการพัฒนาประสิทธภิาพการ 

ใหบริการประชาชนตามแผนปฏิรูประบบ 

บริหารภาครัฐอยางตอเนื่อง  เพื่อใหบุคลากร 

มีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ (Service Mind) 

     

1.2 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการและระบบงาน

ใหมีประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล โปรงใส 

และเปนธรรม 

1.2.1 สงเสริมระบบบริหารเชิงกลยุทธและ 

มุงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน (Resulted 

Based Management : RBMs) 

 

 

• จัดทําแผนกลยุทธการดําเนินงาน และ

เปดเผยแผนกลยุทธตอสาธารณชน เพื่อถือ

เปนเงื่อนไขในการทํางานของกรมฯตอรัฐบาล 

 

 

 

 

 

สค. 

 

 

 

 

 

2545 

• รอยละของสํานัก/

กองที่มีการ

ดําเนินงานตามแผน 

กลยุทธ 

• กรมฯ มีการบริหารงาน

เนนผลลัพธโดยมีแผนกล

ยุทธเปนกรอบทิศทางการ

ดําเนินงาน มีการซักซอม

เปาหมายในการทํางาน 

และเปดเผยแผนกลยุทธ

ตอสาธารณะ เพื่อ

รับผิดชอบตอประชาชน 

• ระบบการทํางานของ
กรมฯ มีทิศทางการ

ทํางานที่ชัดเจน  

โปรงใส และ

ตรวจสอบได 

 • ซักซอมความเขาใจกับบุคลากรกรมใน 

ทุกระดับ เพื่อใหรับทราบทิศทางองคกร  

วัตถุประสงค และเปาหมายในการทํางาน 

รวมกัน   

สํานัก/กอง 2545-2549  • กรมฯ มีการดําเนินการ

ตามแผนกลยุทธ และมี

แนวทางการปรับปรุง

ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลการทํางาน 

เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

 • กํากับ ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ

ปฏิบัติตามตัวชี้วัดในระบบ RBMs 

สค. 2545-2549        

 • ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใชระบบ RBMs 

และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาตัวชี้วัด

ผลงานใหเหมาะสม 

สค. 2545-

25459 

   

 • จัดทําแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกรมฯ 

สค. 2546-2549    

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1.2.2 พัฒนาระบบงบประมาณใหเปนระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB) 

  • รอยละของ
ความกาวหนาใน

การ 

• กรมฯ มีการจัดทําคํา

ของบประมาณ 

• ระบบงบประมาณของ
กรมฯ เขาสูมาตรฐาน 

  

 

• เตรียมความพรอมที่จะใชระบบงบประมาณ

แบบ PBB โดยเสริมสรางความรู ความเขาใจ

แกบุคลากรกรม 

 

 

สลก. 

 

 

2545 

    ปรับปรุงระบบ

งบประมาณเพื่อเขา

สูระบบงบประมาณ

แบบมุงเนน 

ผลงาน (PBB) 

    รายจายประจําปตาม

ระบบงบประมาณ PBB 

อยางถูกตอง ตั้งแตคํา

ของบฯ ป 2546 เปน

ตนไป 

   เกิดความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล คุมคา 

โปรงใส และตรวจสอบ

ได 

 • พัฒนาขีดความสามารถของหนวยงานใน

มาตรฐานทางการเงิน 7 Hurdles 

สลก. 2546 

 

   

       

 1.2.3 สงเสริมใหมีการปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับเขาสูมาตรฐานสากล

ของประเทศไทยดานการจัดการและ

สัมฤทธิผลของงานภาครัฐ (PSO) 

  • รอยละของ
หนวยงานใน

ภูมิภาคที่มีการ

ปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานสู 

มาตรฐาน PSO 

• กรมฯ มีระบบการ

ปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานสากลของ

ประเทศไทยดานการ

จัดการและสัมฤทธิ์ผล

ของ 

• การบริหารจัดการและ
การใหบริการของ 

หนวยงานของกรมฯ  

ในภูมิภาคที่มี

ประสิทธิภาพ เปนธรรม 

และ 

          ภาครัฐ (PSO) โดยมี    เปนที่พอใจแกประชาชน 

 • สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ 

P.S.O. แกบุคลากร  รวมทั้งขอรับความ 

ชวยเหลือทางวิชาการจากสถาบัน

มาตรฐานสากลภาครัฐแหงประเทศไทย 

สลก./สค. 2546-2549       หนวยงานในภูมิภาค

เปนหนวยงานนาํรอง 

   ยิ่งขึ้น 

 • สนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดโดยเฉพาะ 

หนวยงานในภูมิภาคที่ใหบริการประชาชน 

ในพื้นที่ที่มีความพรอมเขาสูระบบ PSO 

สลก./สค.     

กิจกรรม 

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1.2.4 พัฒนาระบบงานใหเปนระดับสํานักงาน

อัตโนมัติ (Office Automation) 

  • รอยละของบุคลากร
ของกรมที่มีความ 

• กรมฯ มีการสราง

ระบบงานใหเปน

สํานักงาน 

• ระบบงานของกรมฯ  

มีความทันสมัย มีประ 

  

 

• ดําเนินโครงการสํานักงานอัตโนมัติอยาง 

ตอเนื่องจนถึงป 2549  เพื่อใหเปนไปตาม

เปาหมายในการใชเทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

สค. 

 

 

2545 

เปนตนไป 

    สามารถปฏิบัติงาน

ดวยเครื่องมือ 

อุปกรณและเทคโน 

โลยี ไมต่ํากวาเกณฑ

นาพอใจ 

    อัตโนมัติโดยมีเครื่องมือ 

อุปกรณ เทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงานทีท่ันสมัย

เพิ่มขึ้นทุกป (ตาม

งบประมาณ) มีการ

เสริมสรางความรูการใช 

     สิทธิภาพ และคุมคา 

 • จัดฝกอบรมและสรางการเรียนรูแกบุคลากรใน

การใชเทคโนโลยีสมัยใหมปฏิบัติงาน 

       เครื่องมือและทคโนโลยี

แกบุคลากร 

 

 1.2.5 เสริมสรางระบบงานใหเปนไปตาม 

หลักการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมที่ดี (Good governance) 

  • รอยละของสํานัก/

กองที่มีการ

ดําเนินงานตาม

หลักการ 

• กรมฯ มีการทํางานโดย

ยึดหลักการ 

พื้นฐาน 6 ประการของ 

• ประชาชนซึ่งเปน
กลุมเปาหมายของ

กรมฯ ไดรับบริการที่

เปน 

  

 

• กํากับ ติดตามเพื่อใหมีการดําเนินงานตาม

หลักการพื้นฐาน 6 ประการ ตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบ

บริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีตอ 

คณะรัฐมนตรี และใหมีการรายงานผลตาม

ระเบียบฯ ดังกลาว 

 

 

สค. 

 

 

2545-2549 

    ของระบบบริหาร

กิจการบานเมือง

และสังคมที่ดี 

 

 

    การสรางระบบบริหาร

กิจการบานเมืองและ

สังคมที่ดี 

    ธรรม โปรงใส คุมคา 

และมีสวนรวมรับรูและ

เสนอความเห็นในการ

ทํางานของกรมฯ 

       

กิจกรรม 

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1.2.6 พัฒนากระบวนการจัดหาจัดซื้อจัดจางให

มีประสิทธิภาพและโปรงใส 

  • อัตรา

ความกาวหนา

ของการ 

• กรมฯ มีแผนความ 

ตองการพัสดุ แผน 

• กระบวนการจัดหา 

จัดซื้อ จัดจางที่มี 

 • กําหนดความตองการพัสดุ โดยจัดทําแผน

ความตองการ มีการกําหนดประเภท ปริมาณ

พัสดุ ระยะเวลาความตองการ และกําหนด

ระดับ Safety Stock เพื่อใหการจัดหาเปนไป

อยางเหมาะสมและเพียงพอ  เพื่อปองกันการ

จัดหาโดยวิธีพิเศษเพราะความเรงดวน 

สลก. 2546-2549       ปรับปรุง

กระบวนการ 

จัดซื้อจัดจาง 

      การจัดหาและแผนการ

บํารุงรักษาพัสดุเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ

พัสดุ 

• กรมฯ มีการจัดหา  

      ประสิทธิภาพและ

โปรงใส 

 • พัฒนาระบบการจัดหา มีการจัดทําทะเบียน

ประวัติผูขาย สถิติราคา และจัดทําราคากลาง

เพื่อใชเปรียบเทียบราคา 

สลก. 2546-2549        จัดซื้อ จัดจาง โดยนํา

เทคโนโลยีมาสนับ 

สนุนการปฏิบัติงาน 

 

 • พัฒนาระบบการบํารุงรักษา โดย 

– จัดทําแผนการบํารุงรักษา และจัดทํา 

   รายงานผลการบํารุงรักษา 

– จัดฝกอบรม/ทําคูมือการบํารุงรักษาใหแก 

   ผูใชพัสดุ 

– จัดทําขอเปรียบเทียบการบํารงุรักษาระหวาง 

   การดําเนินการเอง และการจางหนวยงาน 

   ภายนอก 

สลก. 2546-2549    

 • ใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดซื้อจัดจาง 

เชน ใหมีการแจงเวียนขอมูลสารสนเทศ 

เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจาง ผานระบบ

คอมพิวเตอร 

สลก. 2546    
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 1.2.7 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการปฏิบัติงาน 
  • จํานวนโครงการ/งาน

ที่จัดใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมดําเนินการ

ในแตละป 

• ประชาชนไดเขามามี

สวน “รวมคิดรวมทํา” 

งานกับกรมฯ 

 • จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนได

สวนเสีย หรือผูที่เกี่ยวของกับกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ และมาตรการตาง ๆ ในดานการรักษา

ความเปนธรรมทางการคา 

นต./  

และ 

สํานัก/กอง 

2545- 

2549 

        

• สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

ตาง ๆ ของกรมฯ เชน การเปนอาสาสมัคร 

ผูบริโภค การมีสวนรวมกําหนดเกณฑ 

มาตรฐานทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

การคา 

รป./ตป. 

และ 

สํานัก/กอง 

 

• กรมฯ มีการทํางานที่

ประชาชนเขามามีสวนรวม

ในลักษณะการเปนผูแทน 

การเปนคณะทํางานและ

กรรมการรวม 
กิจกรรม 

      ในการปฏิบัติงานรวมทั้งมี

โอกาสแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่กรมฯ จะมีการ

กําหนดกฎหมาย   
กฎ ระเบียบและมาตรการ

ที่เกี่ยวของและมผีลกระทบ

ตอประชาชน 

 

 • สงเสริมใหมีระบบการทํางาน ที่มีผูแทนจากภาค

ประชาชน และภาคเอกชนเขารวม 

ในลักษณะคณะทํางาน คณะกรรมการ  เปนตน 

สํานัก/กอง     

 1.2.8 พัฒนาระบบการสื่อสารภายในองคกรและ

สงเสริมระบบการประชาสัมพันธเชิงรุก 
  • รอยละของสํานัก/กอง

ที่มีการปรับปรุงระบบ

การสื่อสารภายใน

องคกร 

• กรมฯ มีระบบการสื่อสาร

ภายในที่เนนใหบุคลากร

ไดรับทราบขาวสารจาก

ภายในและภายนอก

องคกรอยางรวดเร็วและ 

• บุคลากรและ 

ประชาชน

กลุมเปาหมายของกรม

ฯ ไดเขาใจ 

รวมกันในกรอบ 

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธหลัก กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรมดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 
ผลผลิต 

ผลลัพธที่

คาดหวัง 

 • จัดระบบการแจงเวียนหนังสือ/และการเผยแพรสารสนเทศ

ภายในหนวยงานใหเปนไปอยางรวดเร็ว ทั่วถึง 

สลก./สค. 

และ 

สํานัก/กอง 

2545- 

2549 

•  จํานวนครั้งของการ

ดําเนินงานประชาสัมพันธ

เชิงรุก 

      มีระบบการสื่อสาร

ภายนอกที่เปนการ 

      การทํางาน

ของกรมฯ  

 • จัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณที่จะเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารภายใน 

สลก. 2545-2549         

 • ใหมีการประชุม/ชี่แจง ซักซอมภารกิจ 

แผนงาน เปาหมายการทํางาน ตรวจสอบ 

สารสนเทศที่จําเปนตาง ๆ ใหแตละระดับเปนประจํา 

เพื่อใหบุคลากรเขาใจและมีความชัดเจนในภารกิจและ

เปาหมายในการทํางาน 

สํานัก/กอง 2545-2549       ประชาสัมพันธเขาถึง

ประชาชน 

 

 • จัดใหมีการประชาสัมพันธเชิงรุก เชน การ 

เผยแพรกิจกรรมที่กรมฯ ทําเพื่อประชาชน 

การเยี่ยมเยียนประชาชนตามโครงการตาง ๆ ของกรม 

เปนตน 

สค./ 

สํานัก/กอง 

เจาของ 

โครงการ 

2545    

1.3 ปองปรามการ 

ประพฤติมิชอบ 

ในการทํางาน 

1.3.1 สรางระบบสารสนเทศเพื่อการปองปรามการ

ประพฤติมิชอบในการทํางาน 

• ศึกษา วิเคราะหปญหาการประพฤติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

ประพฤติมิชอบที่เคยมีมา  และวางมาตรการปองปราม 

 

 

สลก./นต. 

 

 

2545-2549 

• ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ปองปรามการประพฤติ 

มิชอบในการทํางาน

จัดทําแลวเสร็จในป 

2545 

• กรมฯ มีการประมวลแนว

ทางการปองกันการ

ประพฤติมิชอบและ

เผยแพรไปสูการปฏิบัติ 

• บุคลากรของ

กรมฯ ไม

ประพฤติมิ

ชอบ 

 • สํารวจ การกระทําที่สุมเสียงหรืออาจจะเปนปญหาที่

นําไปสูการประพฤติมิชอบ  และวางมาตรการปองกันมิ

ใหเกิดขึ้น 

เผยแพรผลการศึกษาและสํารวจ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ เปน

เกียรติและศักดิ์ศรีขององคกร 

สลก. 2545-2549    
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

2.1 พัฒนาจิตสํานึก 

คานิยมของบุคลากร

ใหมีความซื่อสัตย 

สุจริต มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมี 

วัฒนธรรมใหมใน 

การทํางานเพื่อ 

ประชาชน 

2.1.1 ปลุกจิตสํานึกและรณรงคใหบุคลากร 

มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม และ 

จริยธรรม 

 

 

•

• จํานวนขอรองเรียน

เกี่ยวกับการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของ

เจาหนาที่ 

 จัดทําและเผยแพรคานิยมสรางสรรคของ 

เจาหนาที่รัฐที่ตองยึดถือและปฏิบัติใน 5  

ประการ คือ (1) กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 

(2) ซื่อสัตย (3) โปรงใส ตรวจสอบได  

(4)ไมเลือกปฏิบัติ (5) มุงผลสัมฤทธิ์ อยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

สลก. 

 

 

 

 

 

2545-2549 

• บุคลากรของกรมฯ 

ไดรับการสงเสรมิให

มีจิตสํานึกดาน

คุณธรรมจริยธรรม

จากการเรียนรู

ขอกําหนดทาง

จริยธรรม การเขารับ

ฝกอบรม การเขารวม

กิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรม รวมทัง้

เรียนรูวัตรปฏิบัติ

ตามรอย 

• บุคลากรของกรมฯ 

มีคุณธรรมและ 

จริยธรรมในการ

ปฏิบัติหนาที ่

 • มีขอกําหนดทางจริยธรรมและแนวปฏิบัติของ

กรมฯ และสื่อสารใหทราบทั่วทั้งองคกร  

รวมทั้งมีการแกไขปญหาหรือลงโทษเมื่อ 

ไมมีการปฏิบัติตามนโยบายหรือขอกําหนด

ทางจริยธรรม 

สลก. 2545        เบื้องพระยุคลบาท  

 • จัดฝกอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม

แกบุคลากร และสอดแทรกเนื้อหาในการ 

สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมไวในการ 

ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ 

สลก. 2545-2549    

 • จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคุณธรรม 

เชน กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางกีฬา 

เปนตน 

 

สลก. 2545-2549    

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 • นําหลักเกณฑในดานคุณธรรมและจริยธรรม

มาใชประกอบการประเมินความดีความชอบ 

รวมทั้งการคัดเลือกขาราชการดีเดน 

สลก. 2545    

 • พัฒนาบุคลากรตามโครงการเรียนรูตามรอย

พระยุคลบาท 

สลก. 2545-2549    

       

 2.1.2 สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานทีเ่นน 

ผลลัพธและยึดประชาชนเปนหลัก 

  • รอยละของบุคลากรที่มี

ความพึงพอใจในสภาพ 

• กรมฯ มีระบบการ

ทํางานที่มุงผล 

• ประชาชนไดรับ

บริการใหมที่เปน 

  

 

• สนับสนุนวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนน

ความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม 

โดยสื่อสารทางวาจาในการประชุม การหารือ

กับขาราชการและการปฏิบัติตัวเปน

แบบอยาง 

กรมฯ/ 

สํานัก/กอง 

2545-2549       แวดลอมภายในองคกรและ

มีขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานในเกณฑพอใจ 

      สัมฤทธิ์โดยยึด

ประโยชนของ 

ประชาชนเปนหลัก 

มีระบบ

งบประมาณแบบ

ใหม มีการสราง

ทีมงาน  

      ประโยชนจากกรมฯ 

 

กิจกรรม 

• ใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (RBMs) 

อยางตอเนื่อง โดยมีการกํากับและวิเคราะห

ปญหา และนําเสนอแนวทางการพัฒนางาน

อยางตอเนื่อง 

สค./ 

สํานัก/กอง 

2545-2549        รวมทั้งมี 

 นวตกรรมใหม 

ในการทํางาน 

 

 • จัดทําระบบงบประมาณแบบใหมที่เนนผลผลิต 

(output) และผลลัพธ (outcome)  และการมี

เปาหมายบริการสาธารณะในการผลิตบริการ

เพื่อประชาชน 

 

สํานัก/กอง 2545-2549    
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 • สรางการทํางานเปนทีม (team work) ในกลุม

งานตาง ๆ  ใหมีการเชื่อมโยงทํางาน 

รวมกัน  และทํางานรวมกัน มีลักษณะการ 

ชวยเหลือแนะนํา และทํางานทดแทนกันได 

สํานัก/กอง 2545-

2549 

   

 • สงเสริมใหมีการริเริ่มสรางสรรคงานใหม ๆ 

โดยการกระตุนใหบุคลากรสรางกระบวนการ

คิดและนําเสนอ แทนการทํางานตามสั่ง 

(Boss Orianted)  

สํานัก/กอง 2545-

2549 

   

2.2 พัฒนารูปแบบการ

ทํางานไปสูความ

เปนมืออาชีพ 

2.2.1 เสริมสรางระบบการทาํงานใหมีคุณภาพ

และไดมาตรฐาน 

 

 

• กําหนดเกณฑคุณภาพ มาตรฐานของงาน 

ในแตละสวน/กลุม/ฝาย และแจงใหบุคลากร

ทุกคนในองคกรทราบ 

 

 

 

 

สํานัก/กอง 

 

 

 

 

2546 

• รอยละของสํานัก/กองที่มี

การปรับปรุงระบบการ

ทํางานใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน 

• กรมฯ มีระบบการ

ทํางานทีไ่ด 

คุณภาพมาตรฐาน 

ประกอบดวย

เกณฑมาตรฐาน

ของงาน คูมือการ

ทํางานและใน 

• ระบบการทํางาน

ของกรมฯ มีการ

แบงความ

รับผิดชอบที่

ชัดเจน และ

บุคลากร

ผูปฏิบัติงานมี

ความเขาใจใน

มาตรฐานงาน 

 • จัดทําคูมือการทํางาน (Work Instruction) ใน

แตละดาน เพื่อใหการทํางานเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 

สํานัก/กอง 2545-

2549 

       ลักษณะเฉพาะ

ตําแหนง 

      มีความรับผิดชอบ

และปฏิบัติงาน 

ใหเปนไปตาม 

 • กําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหนง (Job 

Description) รวมทั้งขอบเขตอาํนาจหนาทีแ่ละ

ภารกิจของเจาหนาที่แตละคน  และให 

มีการมอบหมายอํานาจหนาที่และความ 

รับผิดชอบอยางชัดเจนและเหมาะสม 

สลก./ 

สํานัก/กอง 

2545-

2549 

        มาตรฐานที่

กําหนดไว 

 • กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานที่มอบหมาย สลก./ 

สํานัก/กอง 

2545-

2549 

   

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 2.2.2 พัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถ

ของบุคลากรใหเอื้อตอภารกจิรักษาความ 

เปนธรรมทางการคา กาวทันและปรับตัวรองรับ

การเปลี่ยนแปลง 

 

 

• เพิ่มพูนความรูแกบุคลากรในระดับตาง ๆ โดย

จัดฝกอบรมหลักสูตรทางวิชาการ/ทักษะการ

ปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

 

 

สลก./สค. 

 

 

 

 

 

 

2545-

2549 

• 50 % ของบุคลากรที่เขารับ

การอบรม มีความรูความ

เขาใจเพิ่มมากขึ้นในระดับ

ดีถึงดีมาก 

• บุคลากรของกรมฯ 

ไดรับการพัฒนา

ความรูทางวิชาการ

และทักษะการ

ปฏิบัติงานและมี

แหลงเรียนรู 

ภายในองคกร 

• บุคลากรของกรมฯ 

ปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลง และ

สามารถทํางาน 

ในระบบเศรษฐกจิยุค

ใหมได 

 • จัดใหมีการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็น ความรูและประสบการณ กลุมงาน 

ตาง ๆ เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู 

สลก./สค. 

สํานัก/กอง 

2545-

2549 

   

 • จัดอบรมภายในในลักษณะ In House 

Training  เพื่อใหความรูทางเศรษฐกิจการคา  

และองคกรความรูใหม ๆ เปนระยะอยาง 

ตอเนื่อง 

สค. 2545-

2549 

   

 • จัดแหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูในลักษณะ 

ตาง ๆ เพื่อสรางกรมฯ ใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู (Learning Organization) ตามที่

กําหนดไวในแผนกลยุทธ 

 

 

 

 

 

สค. 2545-

2549 

   

       

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

3.1 พัฒนาระบบการ 

ควบคุมภายใน 

ใหไดมาตรฐาน 

(Internal Audit)  

3.1.1 จัดระบบการควบคุมภายในเพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการ

ดําเนินงาน ความเชื่อถือได และการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

 

• สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางระบบ

การควบคุมภายในแกบุคลากรของกรม 

 

 

 

 

 

 

งานตรวจสอบ 

ภายใน/สลก. 

 

 

 

 

 

 

2545 

• ระบบการควบคุมภายใน

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการ

ดําเนินงานจัดทําแลวเสร็จ

ในป 2545 

• กรมฯ มีการวาง

ระบบการควบคมุ

ภายในตาม

มาตรฐานของ

คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน 

• การดําเนินงานตาม

ภารกิจของกรมฯ มี

ประสิทธภิาพ ประหยัด 

และมีประสิทธิผล และ

ชวยลดความเสี่ยงจาก

การ 

ผิดพลาดหรือ 

 • กําหนดโครงสรางและรูปแบบการควบคุม 

ภายในใหมีมาตรฐาน ใหมีแหลงการควบคุม

ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

กําหนดใน 5 องคประกอบ คือ (1) 

สภาพแวดลอมของการควบคุม  (2) การ

ประเมินความเสี่ยง (3) กิจกรรมการควบคุม  

(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (5) การติดตาม

ประเมินผล 

คณะกรรมการ

จัดวางระบบ

การควบคุม

ภายใน 

- สํานัก/กอง 

2545 

กิจกรรม 

        ความเสียหาย 

 3.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพการควบคุม 

ภายในใหเปนไปตามมาตรฐาน 

 

 

• ชี้แจงและซักซอมกิจกรรมการควบคุมให 

บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงค

ของกิจกรรมควบคุม 

งานตรวจสอบ

ภายใน 

2545 • จํานวนขอทักทวงเกี่ยวกับ

ความไมถูกตองของการ

ปฏิบัติทางการเงิน 

• บุคลากรกรมฯ  

ไดรับความรูความ 

เขาใจเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายใน 

และมีการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ

ของการควบคุม

ภายใน 

• ความเสี่ยงจากการ

ผิดพลาด ความ

เสียหายที่เกิดจากการ

ใชทรัพยสินลดลง 

    

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 • จัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเปน

และเพียงพอใหฝายบริหารและบุคลากรอื่นๆ 

ในการรับตรวจ 

งานตรวจสอบ

ภายใน 

2545    

 • นําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสูการ

ปฏิบัติ 

งานตรวจสอบ

ภายใน 

2545    

 • จัดใหมีการประเมินการควบคุมตนเอง 

(Control Self Assessment : CSA) 

งานตรวจสอบ

ภายใน/ 

สํานัก/กอง 

2545-

2549 

   

 • กํากับ ติดตาม และประเมินผลใหเปนไปตาม

ระบบการควบคุมภายใน 

งานตรวจสอบ

ภายใน 

2545-

2549 

   

 • ปรับปรุงแกไขการควบคุมภายในใหสอดคลอง

กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานตรวจสอบ

ภายใน 

2545-

2549 

   

       

3.2 พัฒนาระบบการ

ประเมินผลเพื่อ 

ตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ในการ

ทํางาน 

3.2.1 ปรับปรุงวิธีการประเมินผลโครงการใหมี

การตรวจสอบผลการทํางานอยางตอเนื่อง

และสม่ําเสมอ 

 

 

• จัดทํารายละเอียดการปฏิบัติงานของโครงการ

ตาง ๆ (Work Breakdown Structure) แสดง

รายละเอียด ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน คาใชจาย 

อัตรากําลัง ผูรับผิดชอบ และระยะเวลา เพื่อ

ใชในการปฏิบัติงานและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

สค./ 

สํานัก/กอง 

เจาของ 

โครงการ 

 

 

 

 

 

2545-

2549 

 

• ระบบการตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

จัดทําแลวเสร็จตามกําหนด 

• กรมฯ มีการ

ปรับปรุงวิธีการ

ประเมินผล

โครงการให

ครบถวนตาม

กระบวนการ

ประเมินผล 

• การดําเนิน

โครงการตาง ๆ 

ของกรมฯ ไดรับ

การติดตามดูแล

และแกไขปญหา

เปนระยะ เพื่อให

เกิดผลสัมฤทธิ์

ตามที่กําหนดไว 

    

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 • จัดระบบการติดตามผลในระหวางการ

ปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) อยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อทราบปญหาหรือ

จุดออนในการดําเนินโครงการ  และวาง

มาตรการ 

แกไขปญหาไดทนั และจัดใหมีการประเมินผล

หลังสิ้นสุดโครงการ 

สค./ 

สํานัก/กอง 

เจาของ 

โครงการ 

2545-

2549 

   

 • จัดใหมีผูบริหารไปตรวจเยี่ยม และติดตาม 

โครงการเพื่อสรางขวัญ กําลังใจ รับฟงและแก

ไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการแก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติ 

สํานัก/กอง 

เจาของ 

โครงการ 

2545-

2549 

   

       

3.3 พัฒนาองคกรไปสู 

ระบบเปด 

3.3.1 สรางโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูล 

ขาวสารและการดําเนนิงานเพื่อรักษาความ

เปนธรรมทางการคา ไดสะดวก  งายในการ

เขาถึง 

 

 

• เผยแพรขอมูลสารสนเทศของกรมฯ ให

ประชาชนอยางตอเนื่อง ทั้งดานสื่อสิ่งพิมพ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส (วิทยุ/โทรทัศน) ตลอดจน

สื่อคอมพิวเตอร โดยระบบอินเตอรเน็ตของ

กรมฯ 

 

 

 

 

 

 

สค. 

 

 

 

 

 

 

2545-

2549 

• จํานวนผูใชขอมูลทาง 

อินเตอรเน็ตของกรมฯ 

• จํานวนผูใชขอมูลผาน 

ศูนยขอมูลขาวสารเพื่อ

ประชาชน 

• กรมฯ มีการ

ใหบริการเผยแพร 

ขอมูลสารสนเทศ

และกิจกรรมของ

กรมฯ อยาง 

ตอเนื่อง 

• ประชาชนมีความ

เขาใจในบทบาท

ของกรมฯ และ

สามารถใชบริการ

ที่เปนประโยชน

และตรงตามความ

ตองการของกรมฯ 

 • อํานวยความสะดวกในการใหบริการขอมูล

สารสนเทศแกประชาชนเมื่อมีการรองขอ 

 

สค./ 

สํานัก/กอง 

2545-

2549 

   

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

 • เขารวมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดเขา

มาสัมผัสและรับรูการทํางานของกรมฯ 

สค./สลก./ 

สํานัก/กอง 

2545-

2549 

   

       

 3.3.2 เปดรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ที่มีตอการดําเนินงานของกรมฯ 

 

 

• เปดรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียน

เกี่ยวกับการทํางานของกรมฯ  โดยชองทาง

ตางๆ เชน E-mail  กลองรับฟงความคิดเห็น 

และ 

ศูนยรับเรื่องรองเรียนราคาสินคา เปนตน 

 

 

 

 

สค. 

 

 

 

 

2545-

2549 

• จํานวนประชาชนที่แสดง

ความคิดเห็นหรือรองเรียน 

• กรมฯ มีชองทาง

สําหรับให 

ประชาชนไดแสดง

ความคิดเห็นและ

รองเรียน 

• ประชาชนไดรับ

การแกไขปญหาที่

เกิดจากการ

ปฏิบัติงานและ

ปญหาอื่น

เนื่องมาจากการ

ไมไดรับความเปน

ธรรมทางการคา 

 • สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

ภาพลักษณของกรมการคาภายใน 

สค. 2545-

2549 

กิจกรรม 

   

       

 3.4.1 เชื่อมโยงเครือขายการสรางความ 

รวมมือในการสรางหนวยงานใสสะอาด 

 

 

• จัดระบบขอมูลเกี่ยวกับการสรางหนวยงาน 

ใสสะอาด เชน แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน

ใสสะอาด รายงานผลการปฏิบัติงาน  

รายงานการศึกษาตาง ๆ เปนตน 

 

 

 

 

ศูนยฯ 

 

 

 

 

2545-

2549 

• จํานวนขอมูลสารสนเทศ

โครงการใสสะอาดที่ 

แลกเปลี่ยนระหวางศูนยฯ 

• กรมฯ มีศูนย

ประสานราชการ 

ใสสะอาดเพื่อการ

แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารและสราง

เครือขายความ

รวมมือ 

• มีการเชื่อมโยง

เครือขายศูนย

ประสานราชการใส

สะอาด เพือ่

สนับสนุนใหเกิด

ความใสสะอาด

ขององคกร 

 • เผยแพร/แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

การสรางหนวยงานใสสะอาดกับหนวยงานอื่น 

 

ศูนย 2545-

2549 

กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธหลัก 

กลยุทธระดับแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา ตัวชี้วัดผลงาน 

ผลผลิต ผลลัพธที่คาดหวัง 

4.1 พัฒนาสภาพ 

แวดลอมใหเอื้อตอ

การทํางานและการ

ใหบริการประชาชน 

4.1.1 ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน

ใหสะอาด สวยงาม และมีบรรยากาศที่ดี 

 

 

• จัดสํานักงานใหม (Office Lay Out) ให

สะอาด สวยงาม สอดคลองกับกระบวนงาน 

และคํานึงถึงความสะดวกของผูมารับบริการ* 

 

 

 

 

สลก. 

 

 

 

 

2547 

• รอยละของสํานัก/กอง 

ที่มีการปรับปรุงสภาพ 

แวดลอมในการทํางานที่ดี 

• กรมฯ มีการจัด

สํานักงานที่มี

สภาพแวดลอม

และบรรยากาศที่

เอื้อตอการทาํงาน

และใหบริการ 

• ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

พอใจในสถานที่

และการบริการของ

กรมฯ 

 • สรางสภาพภูมิทัศน ทั้งภายในและภายนอก

ใหสะอาด สวยงาม และมีบรรยากาศที่ดี* 

สลก./ 

สํานัก/กอง 

2547 

กิจกรรม 

   

 • จัดสํานักงานใหเปนสํานักงานไรกระดาษ  

(Paperless)  โดยลดการใชเอกสาร มีระบบ

จัดเก็บเอกสารที่ทันสมัย 

สลก./ 

สํานัก/กอง 

2545-

2549 

   

 • ดําเนินกิจกรรม 5 ส สลก./ 

สํานัก/กอง 

2545-

2549 

   

 • สรางบรรยากาศการทํางานหรือการใหบริการ

ที่เปนมิตรและมีอัธยาศัยตอกัน 

 

สํานัก/กอง 2545-

2549 

   

 

 หมายเหต ุ  * ดําเนินการเมื่อมีการยายไปที่ทําการใหม  ณ กระทรวงพาณิชย สนามบินน้ํา 

 

 

 


