
แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบคุคล
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563



เปา้หมาย
ป ี25๖๓

๑. มีกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสม ๑. โครงการจัดท าแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบคุคล ๑) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนกลยุทธก์ารบริหาร ระดับ 5 ผท.
ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธภิาพ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทรัพยากรบคุคลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน 

ปลัดกระทรวงคมนาคม
๒) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏบิติัการและทบทวน ระดับ 5 ผท.
ปรับปรุงแผนปฏบิติัการบริหารทรัพยากรบคุคล 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ......   (รายป)ี
๓) ร้อยละความส าเร็จเฉล่ียถ่วงน  าหนักของการด าเนินการ ร้อยละ ๘๐ ผท.
ตามแผนปฏบิติัการบริหารทรัพยากรบคุคล ประจ าปงีบประมาณ
พ.ศ. .......(รายป)ี

๒. โครงการจัดท าแผนอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวง ๔) ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนอัตราก าลังที่เหมาะสม ระดับ 5 ปท.
และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ต่อการบรรลุภารกิจขององค์กร

๒. มีเส้นทางความก้าวหน้า ๓. โครงการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ๕) ระดับความส าเร็จในการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า ระดับ 5 พท.
 ในสายอาชีพ (Career Path) Career Path) ในอาชีพของข้าราชการ
และแผนสืบทอดต าแหน่งส าคัญ
(Succession Plan) 
๓. มีการบริหารจัดการข้าราชการ ๔. โครงการข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง (HiPPS) ๖) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการข้าราชการ ระดับ 5 สท.
ที่มีทกัษะและสมรรถนะสูง ผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง (HiPPS) 

แผนปฏบิตัิการการบริหารทรัพยากรบคุคล ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๓

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม



เปา้หมาย
ป ี25๖๓

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

๔. กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคล ๕. โครงการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ๗) ระดับความส าเร็จของการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ระดับ ๕ สท.
ทนัเวลา และคุ้มค่า ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมภายในเวลาที่ก าหนด ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมใหท้นัภายในระยะเวลาที่ก าหนด

๖. โครงการบรรจุข้าราชการทดแทนต าแหน่งวา่ง ๘) ระดับความส าเร็จของการบรรจุข้าราชการทดแทน ระดับ 5 สท.
ภายในเวลาที่ก าหนด ต าแหน่งวา่งภายในเวลาที่ก าหนด
๗. โครงการทบทวนกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากร ๙) ร้อยละความส าเร็จของการทบทวนกระบวนงานด้าน ร้อยละ ๑๐๐ ทกุหน่วยงาน
บคุคลเพื่อจัดท ามาตรฐานการปฏบิติังาน การบริหารทรัพยากรบคุคลเพื่อจัดท ามาตรฐานการปฏบิติังาน ใน กบท.
๘. โครงการประเมินประสิทธผิลและความคุ้มค่า ๑๐) ร้อยละความพงึพอใจของเพื่อนร่วมงานของผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ พท.
ของการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม

๕. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล ๙. โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลบคุคล (DPIS) ๑๑) ร้อยละความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลรายบคุคล ร้อยละ ๙๐ สท.
ถูกต้องและทนัสมัย ในระบบ DPIS ที่สามารถน าไปประโยชน์ใช้

๑๐. โครงการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศ ๑๒) ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลใน ร้อยละ 80 ผท.
ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Website) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล (HR Website)
๑๑. โครงการจัดท าฐานข้อมูลด้านวนิัย ๑๓) ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลด้านวนิัย ร้อยละ ๘๐ วท.

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบคุคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบคุคล



เปา้หมาย
ป ี25๖๓

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

๖. บคุลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ 1๒. โครงการจัดท า Training and ๑๔) ระดับความส าเร็จของการจัดท า Training Roadmap ระดับ 5 พท.
ในงานและพร้อมเปน็ผู้น า Development Roadmap

๑3. โครงการพฒันาการประเมินผลการปฏบิติัราชการ ๑5) ระดับความส าเร็จของการพฒันา ระดับ 5 สท.
การประเมินผลการปฏบิติัราชการ

๑4. โครงการส ารวจความพงึพอใจต่อการบริหาร ๑6) ร้อยละความพงึพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบคุคล ร้อยละ ๗๐ ผท.
ทรัพยากรบคุคล

มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบคุคล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะบคุลากรใหพ้ร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง



เปา้หมาย
ป ี25๖๓

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

๗. การบริหารทรัพยากรบคุคล 15. โครงการบริหารจัดการข้อมูลในระบบรับฟงัข้อคิดเหน็ ๑7) ร้อยละความส าเร็จในการตอบข้อร้องเรียน ร้องทกุข์ ร้อยละ ๑๐๐ ผท.
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และข้อร้องเรียน ร้องทกุข์ ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล และรับฟงัข้อคิดเหน็ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล

ในระบบสารสนเทศ
๑6. โครงการประชาสัมพนัธแ์ละส่ือสารข้อมูล ๑8) จ านวนช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพนัธข์่าวสาร ๑ ช่องทาง ผท.
การบริหารทรัพยากรบคุคล ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบคุลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างระบบบริหารทรัพยากรบคุลากรตามหลักธรรมภบิาล 



เปา้หมาย
ป ี25๖๓

เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

๘. บคุลากรมีคุณภาพชีวติที่ดี ๑7. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 19) ร้อยละความพงึพอใจของบคุลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพ ร้อยละ ๗๐ ชท.
และมีความผูกพนัต่อองค์กร ประจ าปี

๑8. โครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน ๒0) ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม ร้อยละ ๗๐ ชท.
(Big Cleaning Day) สภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน
19. โครงการ สปค./สรค. สัมพนัธ์ ๒1) ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่เข้าร่วม ร้อยละ ๗๐ พท.

โครงการ สปค./สรค. สัมพนัธ์
๒0. โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติบคุลากร ๒2) ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการส่งเสริมและ ระดับ 5 ชท.

พฒันาคุณภาพชีวติบคุลากร
๒1. โครงการส่งเสริมความเสมอภาคในความหลากหลาย ๒3) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนแม่บท ระดับ ๕ ผท.
ทางเพศ ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคในความหลากหลายทางเพศของ 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๒2. โครงการส่งเสริมค่านิยมองค์กร I - MOT ๒4) ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมค่านิยมองค์กร ระดับ 5 ผท.
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม I - MOT ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
๒3. โครงการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ๒5) ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม ร้อยละ ๗๐ ชท.

การกีฬาและนันทนาการ
๒4. โครงการส ารวจความพงึพอใจเกี่ยวกับสวสัดิการและ ๒6) ร้อยละความพงึพอใจของบคุลากรเกี่ยวกับสวสัดิการและ ร้อยละ ๗๐ ชท.
คุณภาพชีวติ คุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความผูกพันในองค์กร
มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน


