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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2564 – 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1  การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิง
ยุทธศาสตร ์
 

1. ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเชิงรุกที่
มีประสิทธิภาพมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ สป. 
 

1. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการปรับปรุง
โครงสร้างและ
อัตราก าลังของ สป. 

ระดับ 5 1. ปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลังให้มีความ
เหมาะสม เพื่อสนับสนุน
การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์
ของ สป. 
 

1. การด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลังของ สป. 
1.1 การจัดท าแผนการก าหนด
ต าแหน่งเพ่ือปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 
2562 – 2564  
1.2 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  
1.3 การก าหนดต าแหน่งเพ่ิมใหม ่
1.4 การเปลี่ยนช่ือต าแหน่งในสายงาน 
1.5 การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน  
1.6 การบริหารอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายรุาชการ 
1.7 การจัดสรรอัตราก าลังพนักงาน
ราชการเพื่อทดแทนต าแหน่ง
ข้าราชการและลูกจา้งประจ า 

ระดับ 5 ระดับ 5 

 2. บุคลากรมีขีด
ความสามารถท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของ สป.  

2. ระดับความส าเร็จใน
การจัดท ามาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะของ
ข้าราชการใน สป.  

ระดับ 5 1. จัดท ามาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ
ของข้าราชการใน สป. 
ให้มีความเป็นปัจจุบัน 
และครบถ้วนสมบรูณ ์

1. การจดัท ามาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ของข้าราชการใน สป. 
- ปี 2564 จ านวน 3 สายงาน ได้แก่ 
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สายงานทรัพยากรบุคคล สายงาน
จัดการงานท่ัวไป 
- ปี 2565 จ านวน 22 สายงานที่เหลือ 

ระดับ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างการยก
ร่างมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะของ
ข้าราชการใน สป. 

เพื่อเสนอคณะกรรมการ
และ อ.ก.พ.สป.  

ให้ความเห็นชอบต่อไป 
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3. ระดับความส าเร็จใน
การขับเคลื่อนทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการ สป.   

ระดับ 5 1. จัดท ามาตรฐาน
ทักษะด้านดิจิทัลใหค้รบ
ทุกกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
2. วิเคราะห์ Skill Gap 
ทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการ สป. เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการ สป. 

1. การจดัท ามาตรฐานทักษะดา้น
ดิจิทัลของข้าราชการ สป.  
- การจัดท าบัญชีกลุม่เป้าหมายในการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ สป. 
- การส ารวจทักษะด้านดิจิทลัของ
ข้าราชการ สป. (Skill Gap)  
- การสรุปผลการส ารวจทักษะดา้น
ดิจิทัลของข้าราชการ สป. 
 

ระดับ 5 แจ้งผลการส ารวจให้
สถาบันด ารงราชานุภาพ 
สป. เพ่ือด าเนินการ

ต่อไป 

3. บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ 

4. ระดับความส าเร็จของ
การก าหนดเส้นทาง
ความก้าวหนา้ของสายงาน  

ระดับ 5 1. จัดท าเส้นทาง
ความก้าวหน้าของสาย
งานท่ีชัดเจน 

1. การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า
ของสายงาน  

 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
2 การเสรมิสร้างและ
พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

1. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
มีประสิทธิภาพ และ
ทันสมัย 

1. จ านวนกิจกรรม/
กระบวนงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเพิ่มขึ้น 

ระดับ 5 1. ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) 
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานบุคคล 
2. ปรับปรุงฐานข้อมูล
ด้านทรัพยากรบคุคลฯ 
ให้เป็นปัจจุบันและมี
ความครบถ้วนสมบูรณ ์
 
 
 

1. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
2. การปรับปรุงฐานข้อมลูด้าน
ทรัพยากรบุคคลในสังกัด สป. และ
บุคลากรที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ใน
ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 
และในระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล (DPIS) 

ระดับ 5 อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล

ของข้าราชการ 
ให้เป็นปัจจุบัน 
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2. ระบบบริการทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ในการให้บริการแก่
บุคลากร 

ร้อยละ 85 1. จัดระบบบริการงาน
เหรียญและบัตร
ประจ าตัวผูไ้ด้รับ
พระราชทานเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนและเหรยีญ
ราชการชายแดนให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

1. การให้บริการงานเหรียญและบตัร
ประจ าตัวผูไ้ด้รับพระราชทานเหรยีญ
พิทักษ์เสรีชนและเหรยีญราชการ
ชายแดน 

ร้อยละ 85 อยู่ระหว่างการ
รวบรวมผลและจะ
สรุปผลได้หลังจาก
สิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

3. กลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความ
เชื่อมโยงระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค 

1. ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนากลไกความ
เชื่อมโยงด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 5 1. ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมี
ความรู้และความเช่ียวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 
2. เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
3. สนับสนุนให้บุคลากร
มีการแลกเปลีย่นองค์
ความรู้ด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ สป.  
เพื่อเสรมิสร้างความรู้และทบทวน
กระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
2. การสนับสนุนการปฏิบตัิงานแก่
ส านักงานจังหวัด 

เนื่องจากสถาการณ์
โรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019  
ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินโครงการได ้

อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ด าเนินการในช่วง
ไตรมาสที่ 3 - 4  
ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

  4. ระบบการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลมี
ประสิทธิผลตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร ์
 

1. ร้อยละความส าเร็จ 
ในการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 

ร้อยละ 100 1. สรา้งและพัฒนา
ระบบการสรรหา 
คัดเลือก และบรรจุ
แต่งตั้งให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม และ
สอดคล้องกับภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ของ สป. 

1. การสรรหา คัดเลือก และบรรจุ
แต่งตั้ง เพื่อทดแทนต าแหน่งที่ว่างและ
สอดคล้องกับภารกิจตามยุทธศาสตรข์อง 
สป. 
 

ร้อยละ 100 ด าเนินการสรรหา
บุคลากรในต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
และข้าราชการบรรจุใหม่ 

เพื่อทดแทน
ต าแหน่งท่ีว่างแล้ว 
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2. ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมให้บคุลากรมี
ประสบการณ์การท างาน
ที่หลากหลาย  

ระดับ 5 1. ส่งเสริมให้บคุลากรมี
การเรยีนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์การท างาน
ที่หลากหลาย 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนหลักเกณฑป์ระสบการณ์ใน
งานท่ีหลากหลายตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ของ มท. 
2. การแต่งตั้งโยกย้าย สับเปลี่ยน
หมุนเวียนบุคลากรเพื่อให้มี
ประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลาย 

ระดับ 5 มกีารแต่งตั้ง 
โยกย้าย สับเปลี่ยน
หมุนเวียนบุคลากร

อย่างต่อเนื่อง 

3. ระดับความส าเร็จใน
การติดตามและ
ประเมินผลกลไกการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 5 1. ติดตามและ
ประเมินผลการปรับปรุง
โครงสร้างและการ
ก าหนดต าแหน่งให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนด
นโยบายดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. โครงการติดตามและประเมินผล
กลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ ของ สป. 

ระดับ 5 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ

ด าเนินการในช่วง
ไตรมาสที่ 3 - 4  
ของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

 5. ระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
และเป็นธรรม 
 

1. ระดับความส าเร็จ 
ในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ สป. 
เป็นไปตามแนวทางที่ 
สป. ก าหนด 
 

ระดับ 5 1. สรา้งและพัฒนา
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานใหม้ีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

1. การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ
และเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สป.  
 

ระดับ 5 ก าหนดหลักเกณฑ์
และแจ้งเวียนแนว
ทางการประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ
และเลื่อนเงินเดือน 

รอบ 1/2565  
(ต.ค. 64 – ม.ีค. 65) 

แล้ว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใสและเป็น
ธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล 

1. กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความ
โปร่งใสและเป็นธรรมตาม
หลักธรรมาภิบาล  

1. ร้อยละของจ านวน
เรื่องร้องเรียนข้าราชการ 
สป. ลดลง 
 
 
 
 
 

N/A 1. สนับสนุนองค์ความรู้
ด้านการด าเนินการทาง
วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
และส่งเสรมิการป้องกัน
การทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ แก่บุคลากรใน
สังกัด สป. 
2. พัฒนาระบบการ
ด าเนินการทางวินัยให้มี
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรการด าเนินการทางวินัย 
อุทธรณ์ ร้องทุกข์ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ สป. 
 

N/A อยู่ระหว่างเสนอขอ
อนุมัติเพื่อด าเนิน

โครงการ 

2. ร้อยละของจ านวน
เรื่องการด าเนินการทาง
วินัยเป็นไปตาม
ก าหนดเวลา  

N/A 1 .  จั ด ร ะ บ บ ก า ร
ด าเนินการทางวินัยให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ร อ บ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. การแก้ไขปัญหาการด าเนินการทาง
วินัยข้าราชการ สป.  
2. การด าเนินกระบวนการสืบสวน
หรือสอบสวนทางวินัยข้าราชการ 

N/A อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
5 การส่งเสรมิคณุภาพ
ชีวิตการท างานและ
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน 
 

1. บุคลากรมีคณุภาพ
ชีวิตในการท างานท่ีดีและ
มีสวัสดิการที่ด ี
 

1. จ านวนสวสัดิการที่
ได้รับการปรับปรุง/
พัฒนาขึ้นใหม ่

จ านวน 6 
กิจกรรม 

1 .  พั ฒ น า ร ะ บ บ
ส วั ส ดิ ก า ร ให้ มี ค ว าม
เหมาะสมและตอบสนอง
ความต้องการของทุก
กลุ่มบุคลากร 
2. พัฒนาและส่งเสริมให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่
ดี และมีสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน 

1. การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ให้แก่บุคลากร
ในสังกัด  
2. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
และตรวจตดิตามทุก 3 เดือน 
3. การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็น
ประจ าทุกป ี
4. การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของ
ข้าราชการในสังกัด 
5. การท าประกันชีวิตกลุม่ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใต ้

จ านวน 6 กิจกรรม ด าเนินการแล้ว  
2 กิจกรรม  

อีก 4 กิจกรรม  
จะด าเนินการ 
ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนดต่อไป 



6 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

6. การปฏิบัตงิานเหลื่อมเวลาและการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของส่วน
ราชการ (work from home) 

2. บุคลากรมีความพึง
พอใจและมีความผูกพัน
กับองค์กร 

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

ร้อยละ 100 1. พัฒนาและส่งเสริมให้
บุคลากรมีความผาสุก
และมีความผูกพันต่อ
องค์กร 
2. พัฒนาระบบการสร้าง
ขวัญและก าลังใจเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพ 

1. การจดัท าและด าเนินการตามแผน
เสรมิสร้างความผาสุกและความพึง
พอใจของบุคลากร สป. 
2. การส ารวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากร สป.  
3. การมอบประกาศเกียรติคณุแก่ผู้
เกษียณอายรุาชการและผู้ปฏิบัติ
ราชการครบ 20 ป ี
4. การคดัเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นของส านักงานปลัดกระทรวง 
(ส่วนกลาง) และส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงมหาดไทย 
 

ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
(ประเมินผล 

ในเดือน ต.ค. 65) 

 

 

 

 

 

 



7 
 

รายละเอียดประกอบตัวชี้วัด 

ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ รายละเอียด 

1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังของ สป. 

ระดับ 5 1 ศึกษาข้อมูล/เอกสาร ที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งฯ 

2 วิเคราะห์ข้อมูล/เหตุผลความจ าเป็น/แบบประเมินค่างานในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพื่อ
เสนอคณะท างานกลั่นกรองการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไปของ 
มท. 

3 จัดท าระเบียบวาระการประชุมการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งฯ เสนอคณะท างานกลั่นกรองการ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป เพื่อโปรดพิจารณา 

4 เสนอระเบยีบวาระการประชุมการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเสนอ อ.ก.พ.มท. 
5 จัดท ารายงานการประชุมและน ามติการประชุมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2 ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐาน
คว ามรู้ ค ว ามส าม า รถ  ทั กษะ  และ
สมรรถนะของข้าราชการใน สป. 

ระดับ 5 1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

2 ทบทวนมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการในสังกัด                
สป.มท. จ านวน 3 สายงาน ได้แก่ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล และ
สายงานจัดการงานทั่วไป 

3 จัดท าร่างมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการในสังกัด                
สป.มท. จ านวน 3 สายงาน ได้แก่ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล และ
สายงานจัดการงานทั่วไป 

4 แจ้งจังหวัด/หน่วยงานในสังกัด สป. พิจารณาร่างมาตรฐานความรู้ความสามารถฯ จ านวน 3 สายงาน 
ได้แก่ สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานจัดการงานทั่วไป 

5 ประมวลและสรุปผลการพิจารณาร่างมาตรฐานความรู้ความสามารถฯ จ านวน 3 สายงาน ได้แก่ สาย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานจัดการงานทั่วไป เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการฯ และ อ.ก.พ. สป. ให้ความเห็นชอบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ รายละเอียด 

3 จ านวนกิจกรรม/กระบวนงานด้านการ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ใ น ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมข้ึน 

5 1 รวบรวมประเด็นปัญหาด้านบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือวาง
แผนการพัฒนาระบบการบริหารงาน 

2 ศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 วางแผนการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคคล 

4 ด าเนินการตามแผนงานการพัฒนาที่วางไว้และทดสอบการใช้งาน 
5 เปิดใช้งานเมนกูารบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรในสังกัด

สามารถเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ด้วยตนเอง 
4 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ 

แก่บุคลากร 

ร้อยละ 85 65 ร้อยละ 65 
70 ร้อยละ 70 
75 ร้อยละ 75 
80 ร้อยละ 80 
85 ร้อยละ 85 

5 ระดับความส าเร็จในการพัฒนากลไกความ
เชื่อมโยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 5 1 ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และเสนอผู้บริหารอนุมัติโครงการฯ 

2 จัดเตรียมเอกสารและประสานงานวิทยากร/ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินโครงการฯ 
3 ด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
4 ด าเนินโครงการฯ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
5 สรุปผลการด าเนินโครงการฯ และเสนอผู้บริหารรับทราบ 

6 ร้อยละความส าเร็จในการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

100 20 ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเข้ารับราชการในสังกัด เพ่ือทดแทนต าแหน่งว่าง น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของกรอบอัตราก าลังข้าราชการทั้งหมด 

40 ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเข้ารับราชการในสังกัด เพ่ือทดแทนต าแหน่งว่าง ร้อยละ 50  
ของกรอบอัตราก าลังข้าราชการทั้งหมด 
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ที ่ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระดับ/ร้อยละ รายละเอียด 

60 ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเข้ารับราชการในสังกัด เพ่ือทดแทนต าแหน่งว่าง ร้อยละ 60  
ของกรอบอัตราก าลังข้าราชการทั้งหมด 

80 ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเข้ารับราชการในสังกัด เพ่ือทดแทนต าแหน่งว่าง ร้อยละ 70  
ของกรอบอัตราก าลังข้าราชการทั้งหมด 

100 ด าเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเข้ารับราชการในสังกัด เพ่ือทดแทนต าแหน่งว่าง มากกว่าร้อยละ 
80 ของกรอบอัตราก าลังข้าราชการทั้งหมด 

7 ระดับความส า เร็ จ ในการส่ ง เสริมให้
บุคลากรมีประสบการณ์การท างานที่
หลากหลาย 

 1 ด าเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรเพ่ือให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย  
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค าร้องขอย้ายทั้งหมด 

2 ด าเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรเพ่ือให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย  
ร้อยละ 50 ของค าร้องขอย้ายทั้งหมด 

3 ด าเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรเพ่ือให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย  
ร้อยละ 60 ของค าร้องขอย้ายทั้งหมด 

4 ด าเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรเพ่ือให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย  
ร้อยละ 70 ของค าร้องขอย้ายทั้งหมด 

5 ด าเนินการแต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนบุคลากรเพ่ือให้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย 
มากกว่าร้อยละ 80 ของค าร้องขอย้ายทั้งหมด  

8 ระดับความส าเร็จในการติดตามและ
ประเมินผลกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับ 5 1 ศึกษา วิเคราะห์จัดท าข้อมูลเพ่ือเสนอผู้บริหารขออนุมัติโครงการ 
2 จัดท ารายละเอียด ก าหนดการ ประมาณการค่าใช้จ่าย น าเสนอผู้บริหารขออนุมัติด าเนินโครงการ 
3 ด าเนินการประสานงานหน่วยงานที่จะเข้าไปติดตามและประเมินผล รวมถึงจัดเตรียมการเดินทางและ

ที่พักตลอดกิจกรรม 
4 ด าเนินกิจกรรมการติดตามและประเมินผลกลไกการบริหารงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
5 ส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ สรุปผลการด าเนินโครงการฯ และเสนอผู้บริหารรับทราบ 
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9 ระดับความส าเร็จในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
สป. เป็นไปตามแนวทางที่ สป. ก าหนด 

ระดับ 5 1 1. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปผ.) ของ
ข้าราชการ สป. (รอบการประเมินที่ 2/2563) เพ่ือจัดท าข้อมูลน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.  
2. จัดท า (ร่าง) กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานระดับหน่วยงานในสังกัด สป. (หัวหน้าหน่วยงาน
ในสังกัด สป. ส่วนกลาง และหัวหน้าส านักงานจังหวัด) ส าหรับรอบการประเมินที่ 1/2564 เพ่ือเข้า
ที่ประชุมการก าหนดกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานระดับหน่วยงานในสังกัด สป. เพ่ือจัดท า
ข้อมูลน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.  
3. ประกาศแนวทางการเลื่อนเงนิเดือนและการบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที ่1 ตุลาคม 2563 

2 4. จัดประชุมหารือการก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด สป./
ส านักงานจังหวัด ส าหรับรอบการประเมินที่ 1/2564 
5. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป. เพ่ือ
พิจารณาตามข้อ 1.1 และ 1.2 และเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป. 
(รอบการประเมินที่ 2/2563) และ (ร่าง) กรอบการประเมินฯ (รอบการประเมินที่ 1/2564) ตาม
ข้อ 1.1 และ 1.2 เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

3 6. น าผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพ่ือออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
7. วิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 2/2563 ส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการต่อไป และ
รายงานผู้บังคับบัญชา  
8. แจ้งประกาศแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป. และให้ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1/2564 

4 9. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปผ.) ของ
ข้าราชการ สป. (รอบการประเมินที่ 1/2564) เพ่ือจัดท าข้อมูลน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.  
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10. จัดท า (ร่าง) กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานระดับหน่วยงานในสังกัด สป. (หัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง และหัวหน้าส านักงานจังหวัด) ส าหรับรอบการประเมินที่ 2/2564 
เพ่ือเข้าที่ประชุมการก าหนดกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานระดับหน่วยงานในสังกัด สป.  
เพ่ือจัดท าข้อมูลน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการ สป.  
11. ประกาศแนวทางการเลื่อนเงินเดือนและการบริหารวงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 
2564 
12. จัดประชุมหารือการก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด สป./
ส านักงานจังหวัด ส าหรับรอบการประเมินที่ 2/2564 

5 13. จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป.  
เพ่ือพิจารณาตามข้อ 9 และ 10 และเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป. 
(รอบการประเมินที่ 1/2564) และ (ร่าง) กรอบการประเมินฯ (รอบการประเมินที่ 2/2564)  
ตามข้อ 9 และ 10 เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
14. น าผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เพ่ือออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  
ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 
15. วิเคราะห์ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 1/2564 ส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการต่อไป และ
รายงานผู้บังคับบัญชา  
16. แจ้งประกาศแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สป. และให้ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน 2/2564 

10 จ านวนสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง/
พัฒนาขึ้นใหม่ 

จ านวน 6 
กิจกรรม 

จ านวน 2
กิจกรรม 

จ านวนสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นใหม่ 2 กิจกรรม 

จ านวน 3 
กิจกรรม 

จ านวนสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นใหม่ 3 กิจกรรม 
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จ านวน 4 
กิจกรรม 

จ านวนสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นใหม่ 4 กิจกรรม 

จ านวน 5 
กิจกรรม 

จ านวนสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นใหม่ 5 กิจกรรม 

จ านวน 6 
กิจกรรม 

จ านวนสวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนาขึ้นใหม่ 6 กิจกรรม 

11 ระดับความส าเร็จของการจัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี และการ
ตรวจติดตามทุก 3 เดือน 

 ระดับ 1 นัดหมายโรงพยาบาลบ้านแพ้วเพ่ือให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปี  
ระดับ 2 ด าเนินการขออนุมัติการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี จากปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ระดับ 3 แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด สป.มท. และสร.มท. ทราบ และส่งรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ 
ระดับ 4 จัดให้มีการตรวจติดตามผลการรักษา พบแพทย์ และรับยา ในการตรวจสุขภาพประจ าปี  
ระดับ 5 จัดให้มีการตรวจติดตามผลการรักษา พบแพทย์ และรับยา ทุก ๆ 3 เดือน ภายหลังการตรวจสุขภาพ

ประจ าปี   
12 ระดับความส าเร็จของการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ 
 ระดับ 1 ส ารวจจ านวนผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

ระดับ 2 ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ขอวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน 
ระดับ 3 จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์ได้ ร้อยละ 60ของผู้ที่แจ้งความ

ประสงค์ท้ังหมด 
ระดับ 4 จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์ได้ ร้อยละ 70 ของผู้ที่แจ้งความ

ประสงค์ท้ังหมด  
ระดับ 5 จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ผู้ที่แจ้งความประสงค์ครบทุกราย 

13 ระดับความส าเร็จของการจัดท าและ
ด าเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุก 
และความพึงพอใจของบุคลากร สป.มท. 

 ระดับ 1 จัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร สป.มท. 
ระดับ 2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ระดับ 3 คณะกรรมการจัดท าแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นชอบแผนฯ  
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ระดับ 4 แจ้งให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากร สป.มท. 

ระดับ 5 หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการตามแผนเสริมสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร 
สป.มท. 

14 ระดับความส าเร็จของการมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้
ปฏิบัติราชการครบ 20 ปี 

 ระดับ 1 ด าเนินการส ารวจข้อมูลบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและผู้ปฏิบัติราชการครบ 20 ปี 
ระดับ 2 แจ้งเวียนให้หน่วยงาน จังหวัด ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและผู้ปฏิบัติราชการ

ครบ 20 ปี ในสังกัด  
ระดับ 3 หน่วยงาน จังหวัด ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรที่เกษียณอายุราชการและ 

ผู้ปฏิบัติราชการครบ 20 ปี ในสังกัดเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาตรวจสอบให้ทราบ  
ระดับ 4 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณ เพื่ออนุมัติจัดท าโล่และปกประกาศเกียรติ

คุณ  
ระดับ 5 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการและ 

ผู้ปฏิบัติราชการครบ 20 ปี 
 
 

15 ระดับความส าเร็จของการมอบทุน
ช่วยเหลือการศึกษาของบุตรบุคลากรใน
สังกัด สป.มท. และสร.มท. 

 ระดับ 1 ด าเนินการส ารวจข้อมูลจ านวนบุคลากรในสังกัด สป.มท. และ สร.มท. ที่มีสิทธิ์ขอรับทุนช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตร 

ระดับ 2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาฯ 
 เพ่ืออนุมัติหลักการพิจารณาทุน 

ระดับ 3 แจ้งเวียนหน่วยงาน จังหวัด ให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนดังกล่าว 
ระดับ 4 จัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ืออนุมัติเบิกเงินส าหรับมอบ

ทุนการศึกษาฯ  
ระดับ 5 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในส่วนกลางโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และจัดส่ง

แคชเชียร์เช็คให้จังหวัด  
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16 ระดับความส าเร็จการจัดท าประกันภัย
อุบัติเหตุกลุ่มส าหรับบุคลากรในสังกัด สป.
มท. ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 ระดับ 1 ด าเนินการเสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับ
บุคลากรในสังกัด สป.มท. ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ระดับ 2 ปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติการจัดท าประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มส าหรับบุคลากรในสังกัด สป.มท. ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ระดับ 3 แจ้งเวียนหน่วยงาน และจังหวัด เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ท าประกันฯ  
ระดับ 4 แจ้งบริษัทประกันภัยด าเนินการออกกรมธรรม์ประกันภัยฯ ให้แก่บุคลากรฯ 
ระดับ 5 บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์ประกันภัยฯ ให้แก่บุคลากรฯ ครบถ้วน 

17 ร้อยละความส าเร็จในส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work 
from Home) 

100 20 ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วน
ราชการ (Work from Home)  

40 เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
60 รวบรวมและรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาและการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วน

ราชการ (Work from Home) ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ 
80 ติดตามสถานการณ์และมาตรการการเฝ้าระวังและและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
100 เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม 

18 ระดับความส าเร็จในการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส านักงาน
ปลัด กระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง) 
และส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงมหาดไทย 

5 1 ศึกษาท าความเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และเข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  

2 แจ้งเวียนการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(ส่วนกลาง) และส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

3 ตรวจสอบข้อมูล/ข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกฯ 

4 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกฯ 
5 ด าเนินการประมวลผลการคัดเลือกฯ และเสนอผลการคัดเลือกต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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19 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ร้อยละ 40  ร้อยละ 40 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
 

 

 

 


