รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 – 2565

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 – 2565
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1 การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิง
ยุทธศาสตร์

1. ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุกที่
มีประสิทธิภาพมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ สป.

1. ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการปรับปรุง
โครงสร้างและ
อัตรากาลังของ สป.

ระดับ 5

1. ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากาลังให้มีความ
เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ของ สป.

2. บุคลากรมีขีด
ความสามารถที่เหมาะสม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ สป.

2. ระดับความสาเร็จใน
การจัดทามาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะของ
ข้าราชการใน สป.

ระดับ 5

1. จัดทามาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ
ของข้าราชการใน สป.
ให้มีความเป็นปัจจุบัน
และครบถ้วนสมบูรณ์

1. การดาเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตรากาลังของ สป.
1.1 การจัดทาแผนการกาหนด
ตาแหน่งเพื่อปรับปรุงการกาหนด
ตาแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.
2562 – 2564
1.2 การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
1.3 การกาหนดตาแหน่งเพิ่มใหม่
1.4 การเปลี่ยนชื่อตาแหน่งในสายงาน
1.5การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน
1.6 การบริหารอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ
1.7 การจัดสรรอัตรากาลังพนักงาน
ราชการเพื่อทดแทนตาแหน่ง
ข้าราชการและลูกจ้างประจา
1. การจัดทามาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ของข้าราชการใน สป.
- ปี 2564 จานวน 3 สายงาน ได้แก่
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายงานทรัพยากรบุคคล สายงาน
จัดการงานทั่วไป
- ปี 2565 จานวน 22 สายงานที่เหลือ

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

อยู่ระหว่างการยก
ร่างมาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะของ
ข้าราชการใน สป.
เพื่อเสนอคณะกรรมการ
และ อ.ก.พ.สป.
ให้ความเห็นชอบต่อไป
1

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3. ระดับความสาเร็จใน
การขับเคลื่อนทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการ สป.

ระดับ 5

1. การจัดทามาตรฐานทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการ สป.
- การจัดทาบัญชีกลุม่ เป้าหมายในการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ สป.
- การสารวจทักษะด้านดิจิทลั ของ
ข้าราชการ สป. (Skill Gap)
- การสรุปผลการสารวจทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการ สป.

4. ระดับความสาเร็จของ
การกาหนดเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสายงาน
1. ระบบเทคโนโลยี
1. จานวนกิจกรรม/
สารสนเทศด้านการ
กระบวนงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ บริหารทรัพยากรบุคคล
มีประสิทธิภาพ และ
ในระบบเทคโนโลยี
ทันสมัย
สารสนเทศที่เพิ่มขึ้น

ระดับ 5

1. จัดทามาตรฐาน
ทักษะด้านดิจิทัลให้ครบ
ทุกกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
2. วิเคราะห์ Skill Gap
ทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการ สป. เพื่อ
นาไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการ สป.
1. จัดทาเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสาย
งานที่ชัดเจน
1. ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS)
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานบุคคล
2. ปรับปรุงฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรบุคคลฯ
ให้เป็นปัจจุบันและมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์

3. บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
2 การเสริมสร้างและ
พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ระดับ 5

1. การกาหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ของสายงาน
1. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
2. การปรับปรุงฐานข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลในสังกัด สป. และ
บุคลากรที่อยู่ในอานาจหน้าที่ใน
ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)
และในระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล (DPIS)

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ระดับ 5

แจ้งผลการสารวจให้
สถาบันดารงราชานุภาพ
สป. เพื่อดาเนินการ
ต่อไป

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ระดับ 5

อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ของข้าราชการ
ให้เป็นปัจจุบัน

2

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. ระบบบริการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ในการให้บริการแก่
บุคลากร

ร้อยละ 85

1. การให้บริการงานเหรียญและบัตร
ประจาตัวผูไ้ ด้รับพระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการ
ชายแดน

3. กลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความ
เชื่อมโยงระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค

1. ระดับความสาเร็จใน
การพัฒนากลไกความ
เชื่อมโยงด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ระดับ 5

1. จัดระบบบริการงาน
เหรียญและบัตร
ประจาตัวผูไ้ ด้รับ
พระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนและเหรียญ
ราชการชายแดนให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว
1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความรู้และความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน
2. เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
3. สนับสนุนให้บุคลากร
มีการแลกเปลีย่ นองค์
ความรู้ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1. สร้างและพัฒนา
ระบบการสรรหา
คัดเลือก และบรรจุ
แต่งตั้งให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม และ
สอดคล้องกับภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ของ สป.

4. ระบบการบริหาร
1. ร้อยละความสาเร็จ
ทรัพยากรบุคคลมี
ในการสรรหาและบรรจุ
ประสิทธิผลตอบสนองต่อ แต่งตั้ง
ยุทธศาสตร์

ร้อยละ 100

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.
เพื่อเสริมสร้างความรู้และทบทวน
กระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
2. การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานแก่
สานักงานจังหวัด

1. การสรรหา คัดเลือก และบรรจุ
แต่งตั้ง เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างและ
สอดคล้องกับภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ
สป.

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ร้อยละ 85

อยู่ระหว่างการ
รวบรวมผลและจะ
สรุปผลได้หลังจาก
สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

เนื่องจากสถาการณ์
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินโครงการได้

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
ดาเนินการในช่วง
ไตรมาสที่ 3 - 4
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ร้อยละ 100

ดาเนินการสรรหา
บุคลากรในตาแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
และข้าราชการบรรจุใหม่
เพื่อทดแทน
ตาแหน่งที่ว่างแล้ว
3

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

5. ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. ระดับความสาเร็จใน
การส่งเสริมให้บคุ ลากรมี
ประสบการณ์การทางาน
ที่หลากหลาย

ระดับ 5

1. ส่งเสริมให้บคุ ลากรมี
การเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์การทางาน
ที่หลากหลาย

3. ระดับความสาเร็จใน
การติดตามและ
ประเมินผลกลไกการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ระดับ 5

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนหลักเกณฑ์ประสบการณ์ใน
งานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งประเภทอานวยการ
ของ มท.
2. การแต่งตั้งโยกย้าย สับเปลี่ยน
หมุนเวียนบุคลากรเพื่อให้มี
ประสบการณ์การทางานที่หลากหลาย
1. โครงการติดตามและประเมินผล
กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ ของ สป.

1. ระดับความสาเร็จ
ในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ สป.
เป็นไปตามแนวทางที่
สป. กาหนด

ระดับ 5

1. ติดตามและ
ประเมินผลการปรับปรุง
โครงสร้างและการ
กาหนดตาแหน่งให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการกาหนด
นโยบายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
1. สร้างและพัฒนา
1. การประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ระบบการประเมินผล
และเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สป.
การปฏิบัติงานให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ระดับ 5

มีการแต่งตั้ง
โยกย้าย สับเปลี่ยน
หมุนเวียนบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

ระดับ 5

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
ดาเนินการในช่วง
ไตรมาสที่ 3 - 4
ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ระดับ 5

กาหนดหลักเกณฑ์
และแจ้งเวียนแนว
ทางการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ
และเลื่อนเงินเดือน
รอบ 1/2565
(ต.ค. 64 – มี.ค. 65)
แล้ว
4

ประเด็นยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

1. กระบวนการบริหาร 1. ร้อยละของจานวน
ทรัพยากรบุคคลมีความ เรื่องร้องเรียนข้าราชการ
โปร่งใสและเป็นธรรมตาม สป. ลดลง
หลักธรรมาภิบาล

N/A

2. ร้อยละของจานวน
เรื่องการดาเนินการทาง
วินัยเป็นไปตาม
กาหนดเวลา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. บุคลากรมีคณ
ุ ภาพ
1. จานวนสวัสดิการที่
5 การส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตในการทางานที่ดีและ ได้รับการปรับปรุง/
ชีวิตการทางานและ
มีสวัสดิการที่ดี
พัฒนาขึ้นใหม่
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการทางาน

N/A

1. สนับสนุนองค์ความรู้
ด้านการดาเนินการทาง
วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
และส่งเสริมการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ แก่บุคลากรใน
สังกัด สป.
2. พัฒนาระบบการ
ดาเนินการทางวินัยให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม
1 . จั ด ร ะ บ บ ก า ร
ด าเนิ น การทางวิ นั ย ให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ร อ บ
ระยะเวลาที่กาหนด
1 . พั ฒ น า ร ะ บ บ
ส วั ส ดิ กา ร ให้ มี ค วา ม
เหมาะสมและตอบสนอง
ความต้ อ งการของทุ ก
กลุ่มบุคลากร
2. พัฒนาและส่งเสริมให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่
ดี และมี ส มดุ ล ระหว่ า ง
ชีวิตกับการทางาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4 การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใสและเป็น
ธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

จานวน 6
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการดาเนินการทางวินัย
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป.

N/A

อยู่ระหว่างเสนอขอ
อนุมัติเพื่อดาเนิน
โครงการ

1. การแก้ไขปัญหาการดาเนินการทาง
วินัยข้าราชการ สป.
2. การด าเนิ น กระบวนการสื บ สวน
หรือสอบสวนทางวินัยข้าราชการ
1. การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากร
ในสังกัด
2. โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
และตรวจติดตามทุก 3 เดือน
3. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็น
ประจาทุกปี
4. การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของ
ข้าราชการในสังกัด
5. การทาประกันชีวิตกลุม่ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

N/A

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

จานวน 6 กิจกรรม

ดาเนินการแล้ว
2 กิจกรรม
อีก 4 กิจกรรม
จะดาเนินการ
ตามระยะเวลา
ที่กาหนดต่อไป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

2. บุคลากรมีความพึง
พอใจและมีความผูกพัน
กับองค์กร

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร
2. ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร
3. อัตราการลาออกและ
ขอโอนออกของ
ข้าราชการลดลง

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 100

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

6. การปฏิบัตงิ านเหลื่อมเวลาและการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วน
ราชการ (work from home)
1. พัฒนาและส่งเสริมให้ 1. การจัดทาและดาเนินการตามแผน
บุคลากรมีความผาสุก
เสริมสร้างความผาสุกและความพึง
และมีความผูกพันต่อ
พอใจของบุคลากร สป.
องค์กร
2. การสารวจความพึงพอใจและความ
2. พัฒนาระบบการสร้าง ผูกพันของบุคลากร สป.
ขวัญและกาลังใจเพื่อ
3. การมอบประกาศเกียรติคณ
ุ แก่ผู้
รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี เกษียณอายุราชการและผู้ปฏิบัติ
คุณภาพ
ราชการครบ 20 ปี
4. การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นของสานักงานปลัดกระทรวง
(ส่วนกลาง) และสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ร้อยละ 100

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
(ประเมินผล
ในเดือน ต.ค. 65)

6

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัด
ที่
1

2

ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ
รายละเอียด
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การ ระดับ 5
1
ศึกษาข้อมูล/เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งฯ
ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังของ สป.
2
วิเคราะห์ข้อมูล/เหตุผลความจาเป็น/แบบประเมินค่างานในการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเพื่อ
เสนอคณะทางานกลั่นกรองการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปของ
มท.
3
จัดทาระเบียบวาระการประชุมการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งฯ เสนอคณะทางานกลั่นกรองการ
ปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป เพื่อโปรดพิจารณา
4
เสนอระเบียบวาระการประชุมการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเสนอ อ.ก.พ.มท.
5
จัดทารายงานการประชุมและนามติการประชุมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระดับความสาเร็จในการจัดทามาตรฐาน ระดับ 5
1
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะด้าน
ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ดิจิทัลของข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สมรรถนะของข้าราชการใน สป.
2
ทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการในสังกัด
สป.มท. จานวน 3 สายงาน ได้แก่ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล และ
สายงานจัดการงานทั่วไป
3
จัดทาร่างมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการในสังกัด
สป.มท. จานวน 3 สายงาน ได้แก่ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล และ
สายงานจัดการงานทั่วไป
4
แจ้งจังหวัด/หน่วยงานในสังกัด สป. พิจารณาร่างมาตรฐานความรู้ความสามารถฯ จานวน 3 สายงาน
ได้แก่ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานจัดการงานทั่วไป
5
ประมวลและสรุปผลการพิจารณาร่างมาตรฐานความรู้ความสามารถฯ จานวน 3 สายงาน ได้แก่ สาย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานจัดการงานทั่วไป เพื่อเสนอ
คณะกรรมการฯ และ อ.ก.พ. สป. ให้ความเห็นชอบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป

7

ที่
3

4

5

6

ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ
รายละเอียด
จ านวนกิ จ กรรม/กระบวนงานด้ า นการ
5
1
รวบรวมประเด็นปัญหาด้านบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวาง
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ น ร ะ บ บ
แผนการพัฒนาระบบการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น
2
ศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3
วางแผนการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคคล
4
ดาเนินการตามแผนงานการพัฒนาที่วางไว้และทดสอบการใช้งาน
5
เปิดใช้งานเมนูการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรในสังกัด
สามารถเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วยตนเอง
ร้ อ ยละความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก าร ร้อยละ 85
65
ร้อยละ 65
แก่บุคลากร
70
ร้อยละ 70
75
ร้อยละ 75
80
ร้อยละ 80
85
ร้อยละ 85
ระดับความสาเร็จในการพัฒนากลไกความ ระดับ 5
1
ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
เชื่อมโยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการฯ
2
จัดเตรียมเอกสารและประสานงานวิทยากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินโครงการฯ
3
ดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4
ดาเนินโครงการฯ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5
สรุปผลการดาเนินโครงการฯ และเสนอผู้บริหารรับทราบ
ร้ อ ยละความส าเร็ จ ในการสรรหาและ
100
20
ดาเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเข้ารับราชการในสังกัด เพื่อทดแทนตาแหน่งว่าง น้อยกว่าร้อยละ
บรรจุแต่งตั้ง
50 ของกรอบอัตรากาลังข้าราชการทั้งหมด
40
ดาเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเข้ารับราชการในสังกัด เพื่อทดแทนตาแหน่งว่าง ร้อยละ 50
ของกรอบอัตรากาลังข้าราชการทั้งหมด
8

ที่

ชื่อตัวชี้วัด

7

ระดั บ ความส าเร็ จ ในการส่ ง เสริ ม ให้
บุ ค ลากรมี ป ระสบการณ์ ก ารท างานที่
หลากหลาย

8

ระดั บ ความส าเร็ จ ในการติ ด ตามและ
ประเมินผลกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ
รายละเอียด
60
ดาเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเข้ารับราชการในสังกัด เพื่อทดแทนตาแหน่งว่าง ร้อยละ 60
ของกรอบอัตรากาลังข้าราชการทั้งหมด
80
ดาเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเข้ารับราชการในสังกัด เพื่อทดแทนตาแหน่งว่าง ร้อยละ 70
ของกรอบอัตรากาลังข้าราชการทั้งหมด
100
ดาเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเข้ารับราชการในสังกัด เพื่อทดแทนตาแหน่งว่าง มากกว่าร้อยละ
80 ของกรอบอัตรากาลังข้าราชการทั้งหมด
1
ดาเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรเพื่อให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคาร้องขอย้ายทั้งหมด
2
ดาเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรเพื่อให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย
ร้อยละ 50 ของคาร้องขอย้ายทั้งหมด
3
ดาเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรเพื่อให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย
ร้อยละ 60 ของคาร้องขอย้ายทั้งหมด
4
ดาเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรเพื่อให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย
ร้อยละ 70 ของคาร้องขอย้ายทั้งหมด
5
ดาเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรเพื่อให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย
มากกว่าร้อยละ 80 ของคาร้องขอย้ายทั้งหมด
ระดับ 5
1
ศึกษา วิเคราะห์จัดทาข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ
2
จัดทารายละเอียด กาหนดการ ประมาณการค่าใช้จ่าย นาเสนอผู้บริหารขออนุมัติดาเนินโครงการ
3
ดาเนินการประสานงานหน่วยงานที่จะเข้าไปติดตามและประเมินผล รวมถึงจัดเตรียมการเดินทางและ
ที่พักตลอดกิจกรรม
4
ดาเนินกิจกรรมการติดตามและประเมินผลกลไกการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5
ส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ สรุปผลการดาเนินโครงการฯ และเสนอผู้บริหารรับทราบ

9

ที่
9

ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ
รายละเอียด
ระดั บ ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารผลการ ระดับ 5
1
1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปผ.) ของ
ปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ข้าราชการ สป. (รอบการประเมินที่ 2/2563) เพื่อจัดทาข้อมูลนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สป. เป็นไปตามแนวทางที่ สป. กาหนด
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.
2. จัดทา (ร่าง) กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานระดับหน่วยงานในสังกัด สป. (หัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัด สป. ส่วนกลาง และหัวหน้าสานักงานจังหวัด) สาหรับรอบการประเมินที่ 1/2564 เพื่อเข้า
ที่ประชุมการกาหนดกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานระดับหน่วยงานในสังกัด สป. เพื่อจัดทา
ข้อมูลนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.
3. ประกาศแนวทางการเลื่อนเงินเดือนและการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
2
4. จัดประชุมหารือการกาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด สป./
สานักงานจังหวัด สาหรับรอบการประเมินที่ 1/2564
5. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป. เพื่อ
พิจารณาตามข้อ 1.1 และ 1.2 และเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.
(รอบการประเมินที่ 2/2563) และ (ร่าง) กรอบการประเมินฯ (รอบการประเมินที่ 1/2564) ตาม
ข้อ 1.1 และ 1.2 เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3
6. นาผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพื่อออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
7. วิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 2/2563 ส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภ าพการปฏิบัติร าชการต่อไป และ
รายงานผู้บังคับบัญชา
8. แจ้งประกาศแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป. และให้ดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1/2564
4
9. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปผ.) ของ
ข้าราชการ สป. (รอบการประเมินที่ 1/2564) เพื่อจัดทาข้อมูลนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.
10

ที่

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ

5

10

จ านวนสวั ส ดิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง /
พัฒนาขึ้นใหม่

จานวน 6
กิจกรรม

จานวน 2
กิจกรรม
จานวน 3
กิจกรรม

รายละเอียด
10. จัดทา (ร่าง) กรอบการประเมินผลสั ม ฤทธิ์ข องงานระดับหน่ว ยงานในสั ง กัด สป. (หั ว หน้ า
หน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง และหัวหน้าสานักงานจังหวัด) สาหรับรอบการประเมินที่ 2/2564
เพื่อเข้าที่ประชุมการกาหนดกรอบการประเมินผลสั มฤทธิ์ของงานระดับหน่ว ยงานในสังกัด สป.
เพื่อจัดทาข้อมูลนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ สป.
11. ประกาศแนวทางการเลื่อนเงินเดือนและการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน
2564
12. จัดประชุมหารือการกาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด สป./
สานักงานจังหวัด สาหรับรอบการประเมินที่ 2/2564
13. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.
เพื่อพิจารณาตามข้อ 9 และ 10 และเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.
(รอบการประเมินที่ 1/2564) และ (ร่าง) กรอบการประเมินฯ (รอบการประเมินที่ 2/2564)
ตามข้อ 9 และ 10 เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
14. นาผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพื่อออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
15. วิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1/2564 ส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภ าพการปฏิบัติ ราชการต่อไป และ
รายงานผู้บังคับบัญชา
16. แจ้งประกาศแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป. และให้ดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 2/2564
จานวนสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นใหม่ 2 กิจกรรม
จานวนสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นใหม่ 3 กิจกรรม

11

ที่

ชื่อตัวชี้วัด

11

ระดับความสาเร็จของการจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี และการ
ตรวจติดตามทุก 3 เดือน

12

ระดับความสาเร็จของการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่

ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ
จานวน 4
กิจกรรม
จานวน 5
กิจกรรม
จานวน 6
กิจกรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

13

ระดับความสาเร็จของการจัดทาและ
ดาเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจของบุคลากร สป.มท.

ระดับ 5
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รายละเอียด
จานวนสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นใหม่ 4 กิจกรรม
จานวนสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นใหม่ 5 กิจกรรม
จานวนสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นใหม่ 6 กิจกรรม
นัดหมายโรงพยาบาลบ้านแพ้วเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพประจาปี
ดาเนินการขออนุมัติการตรวจสุขภาพบุคลากรประจาปี จากปลัดกระทรวงมหาดไทย
แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.มท. และสร.มท. ทราบ และส่งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ
จัดให้มีการตรวจติดตามผลการรักษา พบแพทย์ และรับยา ในการตรวจสุขภาพประจาปี
จัดให้มีการตรวจติดตามผลการรักษา พบแพทย์ และรับยา ทุก ๆ 3 เดือน ภายหลังการตรวจสุขภาพ
ประจาปี
สารวจจานวนผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ดาเนินการขอความอนุเคราะห์ขอวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน
จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์ได้ ร้อยละ 60ของผู้ที่แจ้งความ
ประสงค์ทั้งหมด
จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์ได้ ร้อยละ 70 ของผู้ที่แจ้งความ
ประสงค์ทั้งหมด
จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์ครบทุกราย
จัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร สป.มท.
จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการจัดทาแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นชอบแผนฯ
12

ที่

ชื่อตัวชี้วัด

14

ระดับความสาเร็จของการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้
ปฏิบัติราชการครบ 20 ปี

15

ระดับความสาเร็จของการมอบทุน
ช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากรใน
สังกัด สป.มท. และสร.มท.

ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ
รายละเอียด
ระดับ 4
แจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากร สป.มท.
ระดับ 5
หน่วยงานรายงานผลการดาเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร
สป.มท.
ระดับ 1
ดาเนินการสารวจข้อมูลบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและผู้ปฏิบัติราชการครบ 20 ปี
ระดับ 2
แจ้งเวียนให้หน่วยงาน จังหวัด ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและผู้ปฏิบัติราชการ
ครบ 20 ปี ในสังกัด
ระดับ 3
หน่วยงาน จังหวัด ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและ
ผู้ปฏิบัติราชการครบ 20 ปี ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบให้ทราบ
ระดับ 4
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณ เพื่ออนุมัติจัดทาโล่และปกประกาศเกียรติ
คุณ
ระดับ 5
จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและ
ผู้ปฏิบัติราชการครบ 20 ปี
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

ดาเนินการสารวจข้อมูลจานวนบุคลากรในสังกัด สป.มท. และ สร.มท. ที่มีสิทธิ์ขอรับทุนช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตร
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาฯ
เพื่ออนุมัติหลักการพิจารณาทุน
แจ้งเวียนหน่วยงาน จังหวัด ให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนดังกล่าว
จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่ออนุมัติเบิกเงินสาหรับมอบ
ทุนการศึกษาฯ
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในส่วนกลางโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และจัดส่ง
แคชเชียร์เช็คให้จังหวัด
13

ที่
16

17

ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ
ระดับความสาเร็จการจัดทาประกันภัย
ระดับ 1
อุบัติเหตุกลุ่มสาหรับบุคลากรในสังกัด สป.
มท. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ระดับ 2
ภาคใต้
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ร้อยละความสาเร็จในส่งเสริมการ
100
20
ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work
from Home)
40
60
80

18

ระดับความสาเร็จในการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสานักงาน
ปลัด กระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)
และสานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย

5

100
1
2
3
4
5

รายละเอียด
ดาเนินการเสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดทาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสาหรับ
บุคลากรในสังกัด สป.มท. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติการจัดทาประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสาหรับบุคลากรในสังกัด สป.มท. ที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แจ้งเวียนหน่วยงาน และจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ทาประกันฯ
แจ้งบริษัทประกันภัยดาเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัยฯ ให้แก่บุคลากรฯ
บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยฯ ให้แก่บุคลากรฯ ครบถ้วน
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วน
ราชการ (Work from Home)
เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางปฏิบัติ
รวบรวมและรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วน
ราชการ (Work from Home) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ
ติดตามสถานการณ์และมาตรการการเฝ้าระวังและและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม
ศึกษาทาความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และเข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งเวียนการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ส่วนกลาง) และสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกฯ
จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ
ดาเนินการประมวลผลการคัดเลือกฯ และเสนอผลการคัดเลือกต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ที่
19

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร

ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

รายละเอียด
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
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