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วิสัยทศัน ์
       

“เป็นศูนย์กลางการบรหิารจัดการแบบมืออาชีพ” 
 
 
     พันธกิจ 
 

เสนอแนะและกํากับดูแลนโยบายและพัฒนายุทธศาสตร์ เพ่ือนํากระทรวงคมนาคมมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าประสงค์สูงสุดที่กําหนดไว้ 

 
 
ภารกิจหลัก 
 

เป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็น
แผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวง 

 
 
วัฒนธรรมองค์กร 
 

การยอมรับในการเปลี่ยนแปลง และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
 
 
ค่านิยมองค์กร 
 

We are “Professional  TEAM ” 
T (Transparency)    โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
E (efficiency)          เน้นผลงานที่มปีระสิทธิภาพ 
A (Activeness)         ขยันต้ังใจทํางานเชิงรุก 
M (Modernization)    รู้ทันโลก ปรับตัวให้ทันสมัย 
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ยุทธศาสตร ์
 
 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลักดันบทบาทการเป็นศูนย์กลางและการบูรณาการการบริหารจัดการของ 
                               กระทรวงคมนาคม 
 
   
    ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และให้บริการโดยยึดถือ 
                                  ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 
 
    ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศและบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กร 
                                 ที่มีสมรรถนะสงู 
                
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงรุกและการสร้างนวัตกรรม เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
                              องค์กรต้นแบบระดับสากล 
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2. ภารกิจและโครงสรา้งของสาํนกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
 

โครงสร้างของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ปลัดกระทรวงคมนาคม 

รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านให้คําปรึกษากฎหมาย 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการขนส่ง ชํานาญการ 
หรือชํานาญการพิเศษ (ศอ. บต.) 

กลุ่มที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองสารนิเทศ 

สํานักกฎหมาย สํานักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

สํานักตรวจราชการ สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

สํานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  กําหนดให้ 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวง
เป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมท้ังงานกํากับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของ
กระทรวง โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาํข้อมลูเพ่ือเสนอแนะรฐัมนตรใีนการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและ
ผลสมัฤทธ์ิของกระทรวง 
 (2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติ
ราชการ 
 (3) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทวง 
 (4) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  ใน
สังกัดกระทรวง 
 (5) กําหนดบทบาท และแนวทางความร่วมมอืและความช่วยเหลือกับต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศด้านการขนสง่และจราจร 
 (6) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเร่ืองราวร้องทกุข ์
 (7) ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ขอ้มลูขา่วสารการขนสง่และจราจร 
 (8) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งงานนิติกรรมและสญัญา งานเก่ียวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอ่ืน   ที่
อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
 (9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพ่ือใช้ในการบริหารงานและการบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 (10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าทีข่องสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 
 
 ส่วนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจหน้าที่
ดังนี ้
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 1. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  
 (1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทาํรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 (3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ 
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน  
  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
  (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 3. กองกลาง  
  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติงานห้องสมุด 
  (2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
  (3) ดําเนินการอ่ืนใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
  (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 4. กองการเจ้าหน้าที ่ 
  (1) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง 
  (2) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



6 
 

 5. กองคลัง    
  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
  (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การบริหารงบประมาณ และการพัสดุทีอ่ยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของกระทรวง 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ีนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 6. กองสารนิเทศ  
  (1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวง 
รวมทั้ง ปฏิบัติงานสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด เพ่ือประชาสัมพันธ์งานของ
กระทรวงในภาพรวม 
  (2) วางแผนและดําเนินการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลงานของกระทรวง 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 7. สํานักกฎหมาย  
 (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
กระทรวง 
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา 
งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง เว้นแต่งานคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทน  
 (๓) ให้คําปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและคาํสั่ง ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
 (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 8. สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 (๑) จัดทํายุทธศาสตร์ที่เก่ียวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศ ด้านการ
ขนส่งและจราจร 
 (๒) กําหนดบทบาทในการประชุม เจรจา และจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ ด้านการ
ขนส่งและจราจร รวมทั้งวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (๓) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเก่ียวกับกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องที่อยู่
ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
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 (๔) ติดต่อและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร 
 (๕) เป็นศูนย์กลางประสานงานและจัดทําฐานขอ้มูลความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการ
ขนส่งและจราจร 
 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 9. สํานักตรวจราชการ  
 (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
 (๓) ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
 (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 10. สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 (๒) ประสานแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงไปสู่การปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 (๓) ดําเนินการเก่ียวกับการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้สอดคลอ้งกับ
นโยบายและแผนของกระทรวง 
 (๔) ติดตาม ประเมินผล และจัดทาํรายงานผลงานและผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 11. สํานักอุทธรณเ์งินค่าทดแทน 
  (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และงานคดีเงินค่าทดแทน รวมทัง้การ
ดําเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  (๒) วางหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเวนคืน รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา
แก่หน่วยงานที่เวนคืน 
  (๓) ให้คําปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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 (๔) เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  (๕) ประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 (๑) จัดทําแผนแมบ่ทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 (๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา หรือฝึกอบรม
การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
 (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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สอนจิตร เอี่ยมสกลุ 

[Type text] 
 

มาตรฐานความสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิตทิี่ 1 
ความสอดคลอ้งเชิง

ยุทธศาสตร ์
(Strategic Allgnment) 

มิตทิี่ 2 
ประสทิธภิาพของการบรหิาร

ทรพัยากรบคุคล 
(HR Program Effciency) 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
(HRM Program Effectiveness) 

มิตทิี่ 4 
ความพร้อมรบัผดิด้านการ
บรหิารทรพัยากรบคุคล  
(HR Accountability) 

 

มิตทิี่ 5 
คณุภาพชีวิตและความสมดลุ
ระหว่างชีวิตกบัการทํางาน  
(Quality of Work life) 

- มี น โ ยบ ายแผน ง าน  แล ะ
มาตรการด้าน HR ที่สอดคล้อง
กับเป้าหมาย พันธกิจ ของส่วน
ราชการ  
( HR Accountability) 
 
- มีการวางแผนและบริการด้าน
กําลังคน (Workforce Planning 
and Managent) 
 
- มีการบริหารกําลังคนที่มีทักษะ
แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ สู ง ( Talent 
Management) 
 
- มีการสร้างพัฒนาและสืบทอด
ของตําแหน่งบริหาร(Continuity 
and Replacement) 

- กิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
ถูกต้องและทันเวลา 
 
- ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่ ถู ก ต้ อ ง 
เที่ยงตรง ทันสมัย และนํามาใช้
ในประกอบการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
- สั ด ส่ ว น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง กิ จ
กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่องบประมาณรายจ่ายเหมาะสม 
สะท้อนผลิตภาพและคุ้มค่า 
 
- นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมา
ใช้ (HR Automation) 

- การรักษาข้าราชการที่จําเป็นต่อการ
บรรลุเป้าหมาย 
 
- ความพึงพอใจของข้าราชการต่อ
นโยบาย มาตรการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
- การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
- การมีระบบการบริหารผลงานที่เน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 
และมีระบบหรือวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการที่สามารถจําแนกและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และผลการตัดสินใจด้านการ
บริหารทรัพยากร บุคคลและ
ดําเนินการทางวินัยบนหลักการ
ของความสามารถและผลงาน
หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลัก
มนุษยธรรม 
 
- ความโปร่งใสของกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและความ
พร้อมให้มีการตรวจสอบ 

- ความพึงพอใจของข้าราชการต่อ
สภาพแวดล้ อม ในการ ทํ า ง าน 
ระบบงานและบรรยากาศการ
ทํางาน 
 
- การจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการ
ที่กฎหมายกําหนด 
 
- ความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่าย
บริหารกับข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน 
แล ะ ร ะห ว่ า ง ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
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สอนจิตร เอี่ยมสกลุ 

[Type text] 
 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะกับยุทธศาสตร์ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายคมนาคม 

อย่างมีคุณภาพ 
 

พันธกิจ 
 

1. เสนอแนะและกํากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์ 
เ พื่อนํากระทรวงคมนาคมมุ่ ง สู่ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าประสงค์สูงสุดที่กําหนดไว้ 

2. จัดระบบการทํางาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้าง 
องค์ความรู้/ความสามารถบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

Core Competencies 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation ACH) 
2. บริการที่ดี (Service Mind) 
3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
4.การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
(Integrity) 
5. การทํางานเป็นทีม (Teamwork) 
 

Organization Competencies 
1. องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
2. องค์กรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3. องค์กรที่มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
4. องค์กรที่มุ่งเน้นความทันสมัยในการทํางาน 
5. องค์กรที่ส่งเสริมความโปร่งใส 
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จํานวน หน่วย
นับ เริ่ม เสร็จ

แผนพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะและความเชี่ยวชาญ
เหมาะสมกับภารกิจที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
สํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
หลัก

-เพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะ
และความเชี่ยวชาญที่
เหมาะสมกับภารกิจที่
ปฏิบัติ

1.ประชุมชี้แจง
2.ดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ
3.ประเมินผลการดําเนินงาน

-ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะหลัก
- ร้อยละของผู้เข้ารับการ
พัฒนาฯ ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์สมรรถนะหลัก

 80    
 

 60 

แผน
พัฒนาฯ

ตค
53

กย54 ฝ่าย
พัฒนา
บุคคลและ
สวัสดิการ
กองการ
เจ้าหน้าที่

สํานัก/
กอง/กลุ่ม

3.00

แผนปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

มิติที่ 1 มิติความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ของ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/กิจกรรมสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าหมาย หลักฐาน

ความสําเร็จ
แหล่งข้อมูล

ระยะเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

หลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ
 (ล้านบาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับตําแหน่งงาน

แผนมติ1ิ



จํานวน หน่วย
นับ เริ่ม เสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/กิจกรรมสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าหมาย หลักฐาน

ความสําเร็จ
แหล่งข้อมูล

ระยะเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

หลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ
 (ล้านบาท)

2.การพัฒนากระบวนการพัฒนา
บุคลากร ประสิทธิผล และ
ความคุ้มค่าของการพัฒนา/
ฝึกอบรมบุคลากร

- เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ 
ประสิทธิผล และความ
คุ้มค่าของการพัฒนา/
ฝึกอบรมบุคลากร

1.สํารวจความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากร
2.วิเคราะห์ทิศทางองค์กรเพื่อ
วางแผนการพัฒนา
3.กําหนดแนวทางการพัฒนา 
การพัฒนาหลักสูตรหรือ
คัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมใน
การพัฒนา

-ความสําเร็จของการทบทวน
 กําหนดหลักสูตร ที่มีความ
สอดคล้องกับทิศทางองค์กร
และเหมาะสม

100 หลักเกณฑ์/
กําหนด
แนวทาง

ตค
53

กย54 ฝ่าย
พัฒนา
บุคคลและ
สวัสดิการ
กองการ
เจ้าหน้าที่

สํานัก/
กอง/กลุ่ม

แผนมติ1ิ



จํานวน หน่วย
นับ เริ่ม เสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/กิจกรรมสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าหมาย หลักฐาน

ความสําเร็จ
แหล่งข้อมูล

ระยะเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

หลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ
 (ล้านบาท)

แผนพัฒนาระบบงานและ
อัตรากําลังที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน

3.การวิเคราะห์ จัดทําแผน
อัตรากําลังของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมและ
สํานักงานรัฐมนตรี

- เพื่อการวางแผน
บริหารอัตรากําลังเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

1.ทบทวน สรุปผลการ
วิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการ

- ร้อยละของการดําเนินการ
สอดคล้องตามแผนอัตรากําลัง

80 หลักเกณฑ์/
กําหนด
แนวทาง

ตค
53

กย54 ฝ่าย
พัฒนา
บุคคลและ
สวัสดิการ
กองการ
เจ้าหน้าที่

สํานัก/
กอง/กลุ่ม

 

4.การจัดทําแผนงานและ
มาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ
ภารกิจขององค์กรในอนาคต

 เพื่อการสรรหา 
ส่งเสริมและดูแลรักษา
ผู้มีสมรรถนะสูง

1.ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อนําเสนอรูปแบบใน
การส่งเสริมและดูแลรักษาผู้มี
สมรรถนะสูง เสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบ
2.ดําเนินการตามข้อเสนอ 1.
3.ติดตามประเมินผล

จํานวนบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
มาตรการ

1 โครงการ
HIPPS

ตค
53

กย54 ฝ่าย
พัฒนา
บุคคลและ
สวัสดิการ
กองการ
เจ้าหน้าที่

สํานัก/
กอง/กลุ่ม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาระบบงานและโครงสร้างอัตรากําลังให้เหมาะสมกับภารกิจ

แผนมติ1ิ



จํานวน หน่วย
นับ เริ่ม เสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/กิจกรรมสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าหมาย หลักฐาน

ความสําเร็จ
แหล่งข้อมูล

ระยะเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

หลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ
 (ล้านบาท)

จํานวน หน่วย
นับ เริ่ม เสร็จ

พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนเพื่อ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากร
บุคคล

5.โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล

-เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

1.ใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศระดับกรม (DPIS 
4.0)
2.บันทึก/ปรับปรุงฐานข้อมูล
บุคคลใน ก.พ.7

- ร้อยละของข้อมูลบุคคล
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

90 โปรแกรม
ระบบ
สารสนเทศ
ระดับกรม 
(DPIS 
4.0)ที่
ได้รับการ
ปรับปรุง
ให้ครบถ้วน
 ถูกต้อง
และเป็น
ปัจจุบัน

ตค
53

กย54 ฝ่ายสรรหา
 บรรจุ 
แต่งตั้ง
และข้อมูล
บุคคลกอง
การ
เจ้าหน้าที่

สํานัก/
กอง/กลุ่ม

หลักฐาน
ความสําเร็จ
แหล่งข้อมูล

มิติที่ 2 มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลให้คุณภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/กิจกรรมสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าหมาย ระยะเวลา

ํ ผู้รับผิดชอบ
หลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ

 (บาท)

แผนมติ1ิ



จํานวน หน่วย
นับ เริ่ม เสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/กิจกรรมสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าหมาย หลักฐาน

ความสําเร็จ
แหล่งข้อมูล

ระยะเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

หลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ
 (ล้านบาท)

จํานวน หน่วย
นับ เริ่ม เสร็จ

แผนพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคล

6.โครงการจัดทําระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคคล

-กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่
ได้รับการยอมรับจาก
ทุกหน่วยงาน

1 ทุกหน่วยงานร่วมจัดทํา
เกณฑ์การ  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล

- ร้อยละของผู้ประเมินเข้ารับ
การชี้แจงเรื่อง การ
ประเมินผลงานตามเกณฑ์ฯ
- ร้อยละของผู้รับการประเมิน
เข้ารับการชี้แจง  เรื่อง การ
ประเมินผลงานตามเกณฑ์ฯ

80

80

ตค
51

กย52 ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ 
สํานัก
บริหาร

สํานัก/กอง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าหมาย

งบประมาณ
 (บาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร

มิติที่ 3 มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/กิจกรรมสําคัญ
หลักฐาน

ความสําเร็จ
แหล่งข้อมูล

ระยะเวลา
ํ ผู้รับผิดชอบ

หลัก ผู้เกี่ยวข้อง

แผนมติ1ิ



จํานวน หน่วย
นับ เริ่ม เสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/กิจกรรมสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าหมาย หลักฐาน

ความสําเร็จ
แหล่งข้อมูล

ระยะเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

หลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ
 (ล้านบาท)

จํานวน หน่วย
นับ เริ่ม เสร็จ

7.แผนการกําหนดและ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน และการลา
ศึกษาต่อ

-เพื่อนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคล

-.แจ้งเวียน/ติดประกาศ 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ในเรื่อง
1) การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ
2) การเลื่อนขั้นเงินเดือน
3) การลาศึกษาต่อ

- มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกในเรื่อง
1) การคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ระดับ
2) การเลื่อนขั้นเงินเดือน
3) การลาศึกษาต่อ

ประกาศ
หลักเกณฑ์
และ
วิธีการ
คัดเลือก

ตค
53

กย54 ฝ่ายสรรหา
 บรรจุ 
แต่งตั้ง 
และข้อมูล
บุคคล
กองการ
เจ้าหน้าที่

สํานัก/กอง

8.โครงการพัฒนาระบบ/ช่อง
ทางเข้าไปรับทราบและ
สอบถามข้อมูลการบริหารงาน
บุคคล
-โปรแกรมการติดตามงานของ
กองการเจ้าหน้าที่ HR Tracking

-เพื่อนําหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารงานบุคคล

- รับเรื่องร้องเรียนและชี้แจง
ผ่านWebsite
- รับเรื่องร้องเรียนและชี้แจง
โดยประกาศแจ้งให้ทราบ
- ติดตามงาน

- มีระบบ/ช่องทางเข้าไป
รบัทราบ และสอบถามข้อมูล
โดยตรง รวมทั้งการรับเรื่อง
ร้องเรียน เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล
- จํานวนเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และได้รับการชี้แจงผ่าน
ช่องทางที่กําหนด

อย่าง
น้อย2
ระบบ

ตค
53

กย54 กลุ่มงาน
วินัย 
กองการ
เจ้าหน้าที่

สํานัก/กอง

ระยะเวลา
ํ ผู้รับผิดชอบ

หลัก ผู้เกี่ยวข้อง

มิติที่ 4 มิติความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/กิจกรรมสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าหมาย หลักฐาน

ความสําเร็จ
แหล่งข้อมูล

งบประมาณ
 (บาท)

แผนมติ1ิ



จํานวน หน่วย
นับ เริ่ม เสร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/กิจกรรมสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เป้าหมาย หลักฐาน

ความสําเร็จ
แหล่งข้อมูล

ระยะเวลา
ดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

หลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ
 (ล้านบาท)

จํานวน หน่วย
นับ เริ่ม เสร็จ

แผนการสร้างความผาสุกและ
ความพึงพอใจของบุคลากร

9.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากร

-เพื่อสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจของ
บุคลากร

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดทําแผนการสร้างความ
ผาสุก
3.ดําเนินการตามแผนฯ

1. จํานวนเรื่องที่เกิดจากการ
นําผลสํารวจ/วิเคราะห์ไป
กําหนดเป็นมาตรการสร้าง
ความผาสุกและความพึงพอใจ

2 เรื่อง แผนการ
สร้างความ
ผาสุก

ตค
53

กย54 ฝ่าย
พัฒนา
บุคคลและ
สวัสดิการ
กองการ
เจ้าหน้าที่

สํานัก/กอง 30,000

10.โครงการสํารวจความผาสุก
 พึงพอใจ และแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร

-เพื่อสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจของ
บุคลากร

1.มีการปรับปรุงแบบสํารวจ
ปัจจัยฯ      
2.สํารวจความพึงพอใจ          
3.วิเคราะห์และสรุปผลปัจจัยที่
ส่งผลต่อความผาสุกและความ
พึงพอใจของบุคลากร

2. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการดําเนินงาน
สร้างความผาสุกในหน่วยงาน

80 ตค
53

กย54 ฝ่าย
พัฒนา
บุคคลและ
สวัสดิการ
กองการ
เจ้าหน้าที่

สํานัก/กอง

เป้าหมาย หลักฐาน
ความสําเร็จ
แหล่งข้อมูล

ระยะเวลา
ํ ผู้รับผิดชอบ

หลัก ผู้เกี่ยวข้อง งบประมาณ
 (บาท)

มิติที่ 5 มิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  เสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน/กิจกรรมสําคัญ ตัวชี้วัดความสําเร็จ

แผนมติ1ิ


