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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส่วนที่ ๑ แนวคิดเกี่ยวกับ HR Scorecard 

1.1 HR Scorecard กับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

HR Scorecard คือ เครื่องมือส าหรับประเมินขีดสมรรถนะของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HRM) 

ขององค์กร เพ่ือให้ทราบถึงขีดความสามารถและระดับความส าเร็จของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดย

ประยุกต์หลักการของ Balanced Scorecard มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล  และเม่ือน ามาปรับใช้

กับราชการพลเรือน  จึงเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งราชการพลเรือนใน

เชิงระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการเข้าไว้ด้วยกัน  

ส านักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานภาครัฐของ

ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานบุคคลของภาครัฐ เพื่อให้

มีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานสากล ดังเหตุผลความจ าเป็นที่

ส านักงาน ก.พ. ได้วิเคราะห์ไว้ดังนี้ 

1) ในการบริหารงานแบบบูรณาการ ส่วนราชการจ าเป็นต้องมีอิสระในการบริหารก าลังคนของตนเอง 

เพราะความส าเร็จในการบริหารราชการข้ึนอยู่กับการที่ส่วนราชการมีก าลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะใน

จ านวนที่เหมาะสมกับภารกิจในปัจจุบันและพร้อมรับกับสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

2) ส่วนราชการจ าเป็นต้องมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเข้มแข็งและมีสมรรถนะสูง การ

บริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) ในกระบวนการบริหารราชการ

จึงไม่ได้เป็นเพียงงานสนับสนุน แต่ต้องเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการ ( strategic partner) 

ที่ท าหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรบุคคลในฐานะที่เป็นทุน ( human capital) ส าหรับการ

บริหารราชการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ 

3) การประเมินสมรรถนะระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารของส่วนราชการซึ่ง

รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลในสังกัดโดยตรงได้ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้ทรัพยากร

บุคคล อันจะน าไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะช่วยให้บรรลุภารกิจ 

และเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้

พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ประโยชน์สูงสุด 

4) การกระจายอ านาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการได้ 

จ าเป็นต้องมีกลไกที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลกับส่วนราชการ การ
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ประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อาจเป็นเครื่องมือส าหรับช่วยก าหนดทิศทางความสัมพันธ์

ดังกล่าวได้ โดยองค์กรกลางจะท าหน้าที่อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ แนะน าและให้ค าปรึกษาตลอดจน

กระตุ้นจูงใจ มิใช่การควบคุม 

1.2 HR Scorecard กับระบบราชการพลเรือนไทย 

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารก าลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพมี

มติเห็นชอบต่อหลักการ องค์ประกอบ และวิธีการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ใช้ชื่อ

เป็นภาษาไทยว่า “การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล” แทนความหมายของ HR Scorecard  

องค์ประกอบของ HR Scorecard  

จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี ( Best Practices) เกี่ยวกับการประเมินระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับแนวทางการประยุกต์ใช้ใน

ราชการพลเรือนของไทย ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดองค์ประกอบของการประเมินผลส าเร็จด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดไว้ ๔ ส่วน ดังนี้ 

1) มาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการและจังหวัด ( Standard for 

success) หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่ส่วน

ราชการต้องบรรลุ 

2) ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ( Critical success factor) หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ 

มาตรการและการด าเนินการต่างๆ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งท าให้ส่วนราชการและจังหวัดบรรลุ

มาตรฐานความส าเร็จ 

3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความส าเร็จ ( Measures and indicators) หมายถึง ปัจจัยหรือตัวที่บ่งชี้ว่าส่วน

ราชการและจังหวัดมีความคืบหน้าในการด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จ จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อย

เพียงใด 

4) ผลการด าเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงที่ใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่าส่วนราชการและจังหวัดได้

ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง

กับมาตรฐานแห่งความส าเร็จ 
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1.3 มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารก าลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพได้เห็นชอบข้อเสนอของส านักงาน 

ก.พ. ในการก าหนดมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการบริหาร

ยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ สรุปได้เป็น ๕ มิติ 

ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 

 

มิติที่ ๑  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(ก) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องและ

สนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

(ข) ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ คือ มีก าลังคนมีขนาด

และสมรรถนะที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการในปัจจุบันและใน

อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคน

และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว 
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(ค) ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด 

ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง จ าเป็นต่อความคงอยู่

และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (talent management) 

(ง) ส่วนราชการ มีแผนการสร้าง พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ และแผนสืบทอดต าแหน่ง  

มิติที่ ๒  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR transactional activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก การ

บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้ายและกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

อ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeline)  

(ข) ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย 

และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

(ค) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณรายจ่าย

ของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร ( HR Productivity) ตลอดจนความ

คุ้มค่า (Value for money) 

(ง) มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR automation) 

มิติที่ ๓  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และ

มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่จ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายพันธกิจของส่วนราชการ 

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ

มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

(ค) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันและ

เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
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(ง) การมีระบบบริหารผลงานที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ

ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล   

มิติที่ ๔  ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการต้อง 

(ก) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ

ด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถ และผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ

มนุษยชน 

(ข) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ ๕  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การที่ส่วนราชการมี

นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

(ก) ข้าราชการมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงานและบรรยากาศการท างาน  

(ข) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 

(ค) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง 

ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง  

การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กรมทางหลวงได้จัดประชุมปฏิบัติการ

ข้าราชการระดับ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และผู้ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับระบบบริหารงานบุคคล     

กรมทางหลวง จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผลการวิเคราะห์

สามารถสรุป ได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

ด้านจุดแข็ง (Strengths) 

กรมทางหลวงมีจุดแข็งด้านบุคลากรมีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ การบริหารราชการส่วนกลาง ที่

มีหน่วยงานในภูมิภาคครอบคลุมทั่วประเทศ มีระบบรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการบริหาร มีกลไกการสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรในองค์กร (วัฒนธรรมองค์กร) บุคลากรส่วน

ใหญ่มีความอดทน เสียสละ มีแผนฯ/มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีขีดความสามารถใน
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การจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมระหว่างประเทศ มีระบบการสรรหาบุคลากร จากภายนอกที่ให้มาตรฐาน

เป็นไปตามกฎระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด โอกาสความก้าวหน้าในสายงานหลักมีมาก 

ด้านจุดอ่อน (Weaknesses) 

การติดต่อ/ประสานงานกับบุคคลภายนอก งบประมาณไม่เพียงพอ วัฒนธรรมการเรียนรู้ เน้นแต่ใน

ห้องเรียนเป็นรูปแบบ/ไม่พัฒนาตนเอง ขาดการถ่ายทอดความรู้ ยังไม่มีระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติงานที่

สมบูรณ์ขึ้นข้าราชการขาดขวัญและก าลังใจ ลักษณะงานเกี่ยวเนื่องกันหลายหน่วยงานหากมีปัญหา/อุปสรรค 

จะมีผลกระทบในภาพรวม ลักษณะงานมีความอ่อนไหวและมีผลกระทบกับประชาชน ระบบ IT ยังไม่สมบูรณ์ 

บุคลากรไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น กฎระเบียบข้อบังคับเปลี่ยนแปลงเร็วและมีมาก 

ด้านโอกาส (Opportunities) 

รัฐมีนโยบายเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ ผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สัดส่วน

การขนส่งทางถนนมีมากกว่าด้านอื่นๆ การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

องค์กร ผู้บริหารสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  ก.พ.มีนโยบายการมอบอ านาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

ส่วนราชการ การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีบทบาทที่ส าคัญมากข้ึนใน

องค์กร  

ด้านอุปสรรค (Threats) 

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีผลกระทบต่อนโยบายการปฏิบัติ ส านักงานก.พ./ก.พ.ร. มอบหมาย

ภารกิจซ้ าซ้อน การปฏิรูประบบราชการมีกฎระเบียบต่างๆ มากมาย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดความ

ยุ่งยากในทางปฏิบัติ งบประมาณจ ากัด ไม่มีความต่อเนื่องในการจัดท าแผน 

 

เมื่อแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ สิ้นสุดลง กองการเจ้าหน้าที่ได้ศึกษา 

และทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ดังกล่าว และศึกษาแผน

ยุทธศาสตร์กรมฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ที่จัดท าข้ึนใหม่ในลักษณะบูรณาการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA) คือเป็นการเชื่อมโยงแบบองค์รวม จากนั้นศึกษาผลการวิเคราะห์ 

SWOT Analysis และท าการประเมินสถานะภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทางตัวชี้วัดของ

ส านักงาน ก.พ. เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙     

ที่เป็นไปตามแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ยังมุ่งให้สอดรับกับแผน

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวงในปัจจุบัน ดังแสดงในภาพยุทธศาสตร์กรมทางหลวง และแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
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๑. โครงการทบทวนแผน 
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๒. โครงการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 

๓. โครงการปรับปรุงระบบ 
ขรก.ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๔. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับ/ต้น/กลาง/สูง 

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

๕. โครงการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

๖. โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

๗. โครงการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 

 

๘. โครงการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

๙. ฝึกอบรม
หลักสูตรเสริมสร้าง

สมรรถนะตาม 
แผนพัฒนาฯ 

๑๐. โครงการ
พัฒนานักทรัพยากร

บุคคลตามหลัก
สมรรถนะ 

๑๒. โครงการปรับปรุง 
นโยบายแผนงาน

โครงการและมาตรการ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๕. 
โครงการ

เผยแพร่องค์
ความรู้ผ่าน 
website 

 

๑๗. โครงการ
ปรับปรุงระบบ
การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

๑๑. โครงการ
จัดท าแผน

ความก้าวหน้าใน
อาชีพของสาย

หลัก 

๑๓. โครงการ
พัฒนา

บุคลากรโดย
เครือข่าย  

๑๔. โครงการ
ฝึกอบรม          

e-learning 

๑๖.โครงการ
อบรม IDP 
 

 

๑๘. โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และ
แผนฯ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 
๑๙. โครงการส่งเสริมการมีจิตส านึกที่

ดีและการมีคุณธรรมฯ 
 

 

๒๐. โครงการจัดท าคู่มือหรือ
แนวทางปฏิบัติหรือสื่อฯ 

ส าหรับการจัดกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกและคุณธรรม 

๒๑. โครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 

๒๒. โครงการก าหนดช่องทาง/
วิธีการตรวจสอบข้อมูลด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

 

๒๓. โครงการปรับปรุง
ระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐานความโปร่งใส 

๒๔. โครงการ ๕ ส. ๒๕. โครงการจัดท า
แผนกลยุทธ์การ

สร้างความผาสุกฯ 

๒๖. โครงการฝึกอบรม/
กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ขรก. 

 

๒๗. โครงการปรับปรุง
สวัสดิการกรม       

ทางหลวง 

 

๒๘. โครงการ
ส่งเสริม

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร 

มิติท่ี ๒ ด้าน
ประสิทธิภาพของ

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

มิติท่ี ๓ ด้าน
ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากร

บุคคล 
 

มิติท่ี ๔ ด้านความ
พร้อมรับผิดต่อการ
บริหารทรัพยากร

บุคคล 
 

มิติท่ี ๕ ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการ

ท างาน 
 

มิติท่ี ๑ ด้านความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
  พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
สอดคล้องกับภารกิจ
และยุทธศาสตร์กรม
ทางหลวง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
  เสริมสร้างให้
ข้าราชการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานโดย
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
  สร้างและพัฒนา
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส 
เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 สร้างจิตส านึกที่ดี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน
การบริการ
ทรัพยากรบุคคลให้
มีประสิทธิภาพ 
 

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 พัฒนาบุคลากรให้มี
ขีดสมรรถนะท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากร
กรมทางหลวงเพ่ือ
รองรับแผน
ยุทธศาสตร์กรม
ทางหลวง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
  การพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงเพื่อรองรับ
ระบบโลจิสติกส์ภาค   
การขนส่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
  การพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การดูแล รักษา ปรับปรุง 
และพัฒนาประสิทธิภาพ
โครงข่ายทางหลวงให้
กระจายท่ัวทุกภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
  การพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
  การพัฒนาประสิทธิภาพ    
การบริหารจัดการองค์กร 
ตอบสนองสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ปร
ะเด

็นย
ุทธ

ศา
สต

ร์ก
รม

ฯ 

 

มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นน าด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน 

วิส
ัยทั

ศน
 ์

๘ 
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ส่วนที่ ๓  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๓.๑ องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ คือ ภาพหรือความคาดหวังที่กรมทางหลวงปรารถนาให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นใน

อนาคต 

2) พันธกิจ หมายถึง พันธะข้อผูกพันระยะยาวที่หน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง

ต้องท าเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง วิ่งที่ต้องมุ่งเน้นและน าไปด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จเนื่องจากเป็นผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องพบว่า หากด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ส าเร็จ ก็จะท าให้กรมทาง

หลวงบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  

4) มิติ หมายถึง ด้านต่างๆ ที่ก าหนดไว้เพ่ือใช้ในการประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5) เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ หมายถึง เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ  

6) ตัวชี้วัด หมายถึง หน่วยที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือวัดความส าเร็จของงาน 

7) ข้อมูลพื้นฐาน (baseline) หมายถึง สถานภาพปัจจุบันของ KPI แต่ละตัวว่าปัจจุบันนี้มีค่าเท่าไหร่โดย

การหาข้อมูลในองค์กร ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล หรือไม่เคยท าเรื่องนี้มาก่อนในองค์กร จะระบุว่า Unknown การ

ระบุค่า Baseline จะช่วยท าให้ก าหนดตัวเลขค่าเป้าหมาย ( Target) ได้ดียิ่งข้ึน ท าให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้า 

ในเชิงผลการปฏิบัติงาน 

8) ก าหนดค่าเป้าหมายของ KPI แต่ละตัวเป็นตัวเลข โดยให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงตามระดับของ

เป้าหมาย เช่น ๒๐-๓๐-๔๐-๖๐-๘๐  

9) น้ าหนัก พิจารณาก าหนดน้ าหนักของตัวชี้วัด ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จและมิติแต่ละตัว โดยใช้

หลักการพิจารณาเปรียบเทียบความส าคัญ ดังนี้ 

 ระหว่างตัวชี้วัดของปัจจัยหลักเดียวกัน ตัวชี้วัดใดมีน้ าหนักเท่าใดจาก ๑๐๐% 

 ระหว่างปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จของมิติเดียวกัน ปัจจัยใดมีน้ าหนักเท่าใดจาก ๑๐๐% 

 ระหว่างมิติทั้ง ๕ มิติ มิติใดมีน้ าหนักเท่าใด จาก ๑๐๐% 

10) ผู้รับผิดชอบ ระบุผู้รับผิดชอบ KPI แต่ละตัวอาจเป็นชื่อหน่วยงาน หรือชื่อต าแหน่งในองค์กรก็ได้ 
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๓.๒ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
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แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2555-2559 

วิสัยทัศน ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง
บุคลากรที่มศีักยภาพ มคีุณธรรม และมีความสุข 

1.  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง 
2.  เสริมสร้างให้ข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  
3.  สร้างและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได ้
4.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
5.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมทางหลวงเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 
6.  สร้างจิตส านึกท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
7.  พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย 
โปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง 
3. สร้างกลไกท่ีสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีและการท างานท่ี
ทันสมัย  

 

มิต ิ  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

(Baseline) 

ระดับเป้าหมาย น้้าหนัก(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ยม
าก

 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ย 

ตร
งต

าม
เป้

าห
มา

ย 

เห
นือ

กว
่า

เป้
าห

มา
ย 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ตัว
ชี้ว

ัด 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ 

มิต
 ิ

1 2 3 4 5 
มิติท่ี 1 
ด้านความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร ์

1. วางแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
กรม 
 

1.1. ร้อยละความส าเร็จของการทบทวนแผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

Unknown 60 70 80 90 100 100 40 

30 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 2.  วางแผนก าลังคนและ
พัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับ
ภารกิจของกรมในอนาคต  
 

2.1  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 
 
 

Unknown 1 2 3 4 5 100 25  กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
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มิต ิ  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

(Baseline) 

ระดับเป้าหมาย น้้าหนัก(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ยม
าก

 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ย 

ตร
งต

าม
เป้

าห
มา

ย 

เห
นือ

กว
่า

เป้
าห

มา
ย 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ตัว
ชี้ว

ัด 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ 

มิต
 ิ

1 2 3 4 5 
 3.  สร้างข้าราชการผู้มี

ผลสัมฤทธ์ิสูง 
3.1  ระดับความส าเร็จของการวางระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

5 1 2 3 4 5 100 20 
 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 4.  วางแผนพัฒนาผู้บริหาร
ทุกระดับ 

4.1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ 

Unknown 60 70 80 90 100 100 15 
 

กองฝึกอบรม 

มิติท่ี 2 
ด้าน
ประสิทธิภาพของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5. ปรับปรุงกระบวนงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมทางหลวงให้มี
ประสิทธิภาพ 

5.1  ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

Unknown 1 2 3 4 5 100 25 

15 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

6. ปรับปรุงฐานข้อมูลการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้
สามารถรองรับการบริหารงาน
ของกรมทางหลวง 

6.1  ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลบุคคลให้
เป็นปัจจุบัน 

85 60 70 80 90 100 100 25 กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

7.  ประกันคุณภาพและการ
ประเมินผลการฝึกอบรม  

7.1  ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนฯ
ที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

80 60 70 80 90 100 100 25 กองฝึกอบรม 

8. ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

8.1  จ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพ 

Unknown 1 2 3 4 5 100 25 กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

มิติท่ี 3 
ด้านประสิทธิผล
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

9. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

9.1  ร้อยละของข้าราชการที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนงานประจ าปี 
 
 

85 60 70 80 90 100 100 10 

20 

กองฝึกอบรม 



14 
 

มิต ิ  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

(Baseline) 

ระดับเป้าหมาย น้้าหนัก(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ยม
าก

 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ย 

ตร
งต

าม
เป้

าห
มา

ย 

เห
นือ

กว
่า

เป้
าห

มา
ย 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ตัว
ชี้ว

ัด 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ 

มิต
 ิ

1 2 3 4 5 
มิติท่ี 3 
ด้านประสิทธิผล
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

10.  พัฒนาบุคลากรด้าน
ทรัพยากรบุคคลตามหลัก
สมรรถนะ 

10.1  ร้อยละของบุคลากรด้านทรัพยากร
บุคคลที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสมรรถนะ 

Unknown 40 50 60 70 80 100 5 

 

กองฝึกอบรม 

 11.  มีเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพท่ีชัดเจน 

11.1  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพของสายงานหลัก 

Unknown 1 2 3 4 5 100 15 
 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

12.  ปรับปรุง นโยบาย 
แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

12.1 ร้อยละความพึงพอใจของ ขรก. ต่อ
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

Unknown 60 65 70 75 80 100 5 

 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
13.  สร้างเครือข่ายด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

13.1  ร้อยละหน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

Unknown 40 50 60 70 80 100 

10 

 
กองฝึกอบรม 

 
13.2  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาจาก
เครือข่ายฯ 

Unknown 200 400 600 800 1000 50 
 

กองฝึกอบรม 

 14.  พัฒนารูปแบบและ
วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่องและเกิด
ประสิทธิภาพ 

14.1  จ านวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาด้วย
รูปแบบและวิธีการใหม่นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน   

1,000 200 400 600 800 1000 100 10 

 

กองฝึกอบรม 



15 
 

มิต ิ  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

(Baseline) 

ระดับเป้าหมาย น้้าหนัก(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ยม
าก

 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ย 

ตร
งต

าม
เป้

าห
มา

ย 

เห
นือ

กว
่า

เป้
าห

มา
ย 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ตัว
ชี้ว

ัด 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ 

มิต
 ิ

1 2 3 4 5 

มิติท่ี 3 
ด้านประสิทธิผล
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

15.  พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร 

15.1  ร้อยละหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ในองค์กร 

Unknown 40 50 60 70 80 ๑๐๐ 

10  
กองฝึกอบรม 

 15.2  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จากการบริหารจัดการ
ความรู้ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กร 

Unknown 10 20 30 40 50 50   กองฝึกอบรม 

 16.  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
การจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

16.1 ร้อยละหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมให้จัดท า 
IDP 

Unknown 60 65 70 75 80 50 10  กองฝึกอบรม 

 
 

17.  ปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้
เกิดความเป็นธรรม 

17.1  ระดับความส าเร็จของการทบทวน
สมรรถนะของต าแหน่งท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กรม 

Unknown 
 

1 2 3 4 5 50 15 
 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
17.2  จ านวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบบูรณาการ 

5 
 

1 2 3 4 5 50 10  กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

มิติท่ี 4 
ด้านความพร้อม
รับผิดต่อการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

18.  ส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตส านึกท่ีดีและมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ให้บริการ 

18.1  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง 

5 1 2 3 4 5 50 

30 
 
 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 



16 
 

มิต ิ  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

(Baseline) 

ระดับเป้าหมาย น้้าหนัก(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ยม
าก

 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ย 

ตร
งต

าม
เป้

าห
มา

ย 

เห
นือ

กว
่า

เป้
าห

มา
ย 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ตัว
ชี้ว

ัด 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ 

มิต
 ิ

1 2 3 4 5 
มิติที่ 4 
ด้านความพร้อมรับ
ผิดต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 18.2  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตส านึกท่ีดีและมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการ  

50 10 20 30 40 50 50  

20 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 

19.  สนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานจัดกิจกรรมส่งเสริม
การทีจิตส านึกท่ีดีและการมี
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง  

19.2  ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือ
หรือแนวทางปฏิบัติ หรือสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการมีจิตส านึกท่ีดีและการมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

5 1 2 3 4 5 50 20  กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 

 

20. พัฒนาบุคลากรด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง  

20.1  ร้อยละของหลักสูตรที่มีหัวข้อวิชาการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

Unknown 30 40 50 60 70 100 15 

 

กองฝึกอบรม 

 

21. พัฒนาวิธีการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในองค์กรให้
สามารถตรวจสอบข้อมูลใน
การบริหารงานบุคคลเพื่อ
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 

21.1 จ านวนวิธีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
ตรวจสอบข้อมูล 

5 
 

1 2 3 4 5 100 15 กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

22. พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

22.1  ร้อยละของข้อร้องเรียนด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการพิจารณา
และแจ้งผลภายในเวลาที่ก าหนด 
 

Unknown 
 

60 70 80 90 100 100 20 กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
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มิต ิ  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

(Baseline) 

ระดับเป้าหมาย น้้าหนัก(ร้อยละ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ยม
าก

 

ต่ า
กว

่า
เป้

าห
มา

ย 

ตร
งต

าม
เป้

าห
มา

ย 

เห
นือ

กว
่า

เป้
าห

มา
ย 

ยอ
ดเ

ยี่ย
ม 

ตัว
ชี้ว

ัด 

เป้
าป

ระ
สง

ค์ 

มิต
 ิ

1 2 3 4 5 
มิติท่ี 5 
ด้านคุณภาพชีวิต
และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 

23.  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้เหมาะสม 

23.1  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมการท างาน 

Unknown 60 65 70 75 80 100 15 
 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

24.  การท างานมีความสมดุล
ระหว่างคุณภาพชีวิตและการ
ท างาน 

24.1  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนความผาสุกฯ 

80 60 65 70 75 80 100 25 

15 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 

25.  ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการพลเรือน 

25.1  จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีพัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการ 

2 1 2 3 4 5 100 20 

 

กองเจ้าหน้าท่ี 

 
26.  ส่งเสริมให้มีการจัด
สวัสดิการเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้ 

26.1 จ านวนสวัสดิการที่กรมทางหลวงจัด
เพิ่มเติม 

7 1 3 5 8 10 50 

20 

 
กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
26.2  ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการเพิ่ม 

70 60 65 70 75 80 50 
 

 

 
27.  ส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความรักความสามัคคีใน
องค์กร 

27.1  จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี 
และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

10 4 6 8 10 12 50 

20  
กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 27.2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วม

กิจกรรม 
70 60 65 70 75 80 50 

  
 

 



๑๘ 

 

 
แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

รายการแผนงาน / โครงการ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๑  
ด้านความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร ์

๑.  พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับภารกิจและยุทธศาสตร์
ของกรมทางหลวง 

๑.  วางแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กรม 

๑.๑. ร้อยละความส าเร็จของ
การทบทวนแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๑. โครงการทบทวน
แผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

 ๒.  วางแผนก าลังคนและ
พัฒนากลยุทธ์ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับภารกิจของกรมใน
อนาคต 

๒.๑ ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 

๒. โครงการปรับปรุง
แผนอัตราก าลัง 
 

ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

 ๒.  เสริมสร้างให้ข้าราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

๓.  สร้างระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง 

๓.๑  ระดับความส าเร็จของ
การวางระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง 

๓.  โครงการปรับปรุง
ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๙ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

 ๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๔.  วางแผนพัฒนาผู้บริหาร
ทุกระดับ 

๔.๑  ร้อยละความส าเร็จใน
การด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ 

๔.  โครงการพัฒนา
ผู้บริหารระดับต้น/
กลาง/สูง 
 

ต.ค.๕๔–ก.ย.๕๕ กองฝึกอบรม รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 



๑๙ 

 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

รายการแผนงาน / โครงการ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๒ 
ด้าน
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

๓.  สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได ้

๕. ปรับปรุงกระบวนงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมทางหลวงให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕.๑ ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๕. โครงการจัดท า
คู่มือปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

๗.  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

๖. ปรับปรุงฐานข้อมูลการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้
สามารถรองรับการ
บริหารงานของกรมทางหลวง 

๖.๑ ร้อยละของการปรับปรุง
ข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 

๖. โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๙ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๗.  ประกันคุณภาพและการ
ประเมินผลการฝึกอบรม  

๗.๑  ร้อยละของหลักสูตร
ฝึกอบรมตามแผนฯ ท่ีผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม 
 
 

๗.  โครงการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 

ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๙ กองฝึกอบรม รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

 ๗.  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

๘. ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๘.๑ จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

๘.  โครงการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้าน    
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

ต.ค.๕๗-ก.ย.๕๙ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

  



๒๐ 

 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

รายการแผนงาน / โครงการ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๙. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

๙.๑  ร้อยละของข้าราชการที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนงาน
ประจ าป ี

๙.  โครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตร 
การเสริมสร้าง
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาประจ าปี 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๙ กองฝึกอบรม รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

๒. เสริมสร้างให้ข้าราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

๑๐.  พัฒนาบุคลากรด้าน
ทรัพยากรบุคคลตามหลัก
สมรรถนะ 

๑๐.๑ ร้อยละของบุคลากร
ด้านทรัพยากรบุคคลที่ผ่าน
การพัฒนาตามหลักสมรรถนะ  

๑๐. โครงการพัฒนา
นักทรัพยากรบุคคล
ตามหลักสมรรถนะ 
 

ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๘ กองฝึกอบรม รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

 ๑.  พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับภารกิจและยุทธศาสตร์
ของกรมทางหลวง 

๑๑.  มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพท่ี
ชัดเจน 

๑๑.๑ ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนความก้าวหน้า
ในอาชีพของสายงานหลัก   

๑๑.  โครงการจัดท า
แผนความก้าวหน้าใน
อาชีพของสายงาน
หลัก  

ต.ค.๕๖-ก.ย.๕๗ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

 

๓.  สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได ้

๑๒.  ปรับปรุง นโยบาย 
แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจ
ของ ขรก. ต่อนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑๒. โครงการ
ปรับปรุง นโยบาย 
แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ต.ค.๕๗-ก.พ.๕๘ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 



๒๑ 

 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

รายการแผนงาน / โครงการ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผน
ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

๑๓.  สร้างเครือข่ายด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

๑๓.๑  ร้อยละหน่วยงานท่ีให้
ความร่วมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๑๓. โครงการพัฒนา
บุคลากรโดย
เครือข่าย 
 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๗ กองฝึกอบรม รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

๑๓.๒  จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาจากเครือข่ายฯ 

  ๑๔.  พัฒนารูปแบบและ
วิธีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
และเกิดประสิทธิภาพ 

๑๔.๑  จ านวนบุคลากรที่ผ่าน
การพัฒนาด้วยรูปแบบและ
วิธีการใหม่นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน   

๑๔. โครงการ
ฝึกอบรมด้วยระบบ 
e-learning/โครงการ
อบรมผ่านดาวเทียม/
การจัดการความรู้ 

ต.ค. ๕๔-ก.ย.๕๙ กองฝึกอบรม รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

 ๑๕.  พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรู้และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ใน
องค์กร 

๑๕.๑  ร้อยละหน่วยงานที่มี
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
องค์กร 

๑๕. โครงการเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านทาง 
website กรมทางหลวง 

ต.ค. ๕๔-ก.ย.๕๙ กองฝึกอบรม รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

   ๑๕.๒  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้
จากการบริหารจัดการความรู้
ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
องค์กร 

   



๒๒ 

 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

รายการแผนงาน / โครงการ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

  ๑๖.  ส่งเสริมให้ทุก
หน่วยงานจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๖.๑ ร้อยละหน่วยงานที่
ได้รับการส่งเสริมให้จัดท า 
IDP 

๑๖.  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 
(IDP) 

ต.ค. ๕๔-ก.ย.๕๗ กองฝึกอบรม รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

มิติที่ ๔ 
ด้านความ
พร้อมรับผิด
ต่อการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๓.  สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได ้

๑๗.  ปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้
เกิดความเป็นธรรม 
 

๑๗.๑  ระดับความส าเร็จของการ
ทบทวนสมรรถนะของต าแหน่งที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม 

๑๗.  โครงการปรับปรุง
ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

๑๗.๒  จ านวนครั้งในการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการ 

    

 ๖.  สร้างจิตส านึกท่ีดี 
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๑๘.  ส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตส านึกท่ีดีและมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ให้บริการ 

๑๘.๑  ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
กรมทางหลวง 

๑๘.  โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
และแผนปฏิบัติการของ  
กรมทางหลวง 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๙ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 



๒๓ 

 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

รายการแผนงาน / โครงการ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

   ๑๘.๒  จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึก
ที่ดีและมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ   

๑๙.  โครงการส่งเสริม
การมีจิตส านึกที่ดี และ
การมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๖ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

มิติที่ ๔ 
ด้านความ
พร้อมรับผิด
ต่อการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 ๑๙.  ส่งเสริมให้ทุก
หน่วยงานจัดกิจกรรมส่งเสริม
การมีจิตส านึกท่ีดีและการมี
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง 

๑๙.๑  ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าคู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติหรือ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
จิตส านึกท่ีดีและการมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

๒๐.  โครงการจัดท า
คู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติหรือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ส าหรับการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
จิตส านึกท่ีดีและการ
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๖ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

 

  ๒๐. พัฒนาบุคลากรด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง 

๒๐.๑  ร้อยละของหลักสูตรที่
มีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้บุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

๒๑. โครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้
บุคลากร 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๙ กองฝึกอบรม รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 



๒๔ 

 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

รายการแผนงาน / โครงการ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

๓ สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ 

๒๑. พัฒนาวิธีการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรภายในองค์กรให้
สามารถตรวจสอบข้อมูลใน
การบริหารงานบุคคลเพื่อ
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 

๒๑.๑ จ านวนวิธีการเปิด
โอกาสให้ข้าราชการตรวจสอบ
ข้อมูล 

๒๒. โครงการก าหนด
ช่องทาง/วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

  ๒๒. พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

๒๒.๑  ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
พิจารณาและแจ้งผลภายใน
เวลาที่ก าหนด 

๒๓.  โครงการ
ปรับปรุงระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีมาตรฐาน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๙ กองเจ้าหน้าท่ี รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

มิติที่ ๕ 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

๕.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกรมทางหลวง 

๒๓.  ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

๒๓.๑  ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน 

๒๔.  โครงการ ๕ ส. 
 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๙ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

 ๒๔.  การท างานมีความ
สมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต
และการท างาน 

๒๔.๑  ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน     
กลยุทธ์การสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร กรม
ทางหลวง 

๒๕.  โครงการจัดท า
แผนกลยุทธ์การสร้าง
ความผาสุก ความพึง
พอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร 
กรมทางหลวง 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๘ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 



๒๕ 

 

แผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 

รายการแผนงาน / โครงการ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๕ 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

 ๒๕.  ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการพลเรือน 

๒๕.๑ จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ 

๒๖. โครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ข้าราชการ 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๙ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

 ๒๖.  ส่งเสริมให้มีการจัด
สวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
ภาครัฐจัดให้ 

๒๖.๑ จ านวนสวัสดิการที่กรม
ทางหลวงจัดเพิ่มเติม 

๒๗.  โครงการปรับปรุง
สวัสดิการกรมทางหลวง 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๙ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

  ๒๖.๒  ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการจัดสวัสดิการเพิ่ม 

 

 ๒๗.  ส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความรักความสามัคคีใน
องค์กร 

๒๗.๑  จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรัก ความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

๒๘.  โครงการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๙ กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

รายงานความก้าวหน้า
ทุก ๖ เดือน 

๒๗.๒  ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม 

 



๒๖ 

 

ขอบเขตโครงการในแผนกลยุทธ์ 
 

มิติ โครงการ วัตถุประสงค ์ ขอบเขตงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๑.ด้านความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร ์

๑. โครงการทบทวนแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๑. เพื่อศึกษา และทบทวนแผนกลยุทธ์        
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. เพื่อปรับปรุง แก้ไขแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม 

๑. ศึกษาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. ร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓.  จัดท าแผนกลยุทธ์ฯ เสนอ อทล. พิจารณาขออนุมัติ 

๑.  แผนฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม 
๒.  มีความชัดเจน 

 ๒. โครงการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 

เพื่อทบทวนอัตราก าลังของกรม และจัดท าแผน
อัตราก าลังให้มีความสอดคล้องกับสมรรถนะที่
ต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจ
ของกรมฯ 

๑. ส ารวจอัตราก าลังในปัจจุบัน 
๒. ส ารวจความต้องการอัตราก าลังของแต่ละหน่วยงาน 
๓. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์กรม 
๔. วิเคราะห์อัตราก าลังท่ีจ าเป็นและมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมฯ 
๕. จัดท าแผนอัตราก าลัง 

๑. แบบส ารวจต้องมีความชัดเจน 
๒. การตอบแบบส ารวจต้องมีการ 
   วิเคราะห์บนพื้นฐานของความ 
    เป็นจริง 
๓. ก าหนดระยะเวลาที่เพียงพอ 
   ส าหรับการตอบแบบส ารวจ 

 ๓. โครงการปรับปรุงระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

๑. เพื่อดึงดูด  รักษาและจูงใจคนเก่ง  คนดี  มี
ผลงานท่ีก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐให้
อยู่ในระบบราชการ 
๒. เพื่อพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ 
๓. เพื่อเตรียมผู้น าซึ่งมีคุณภาพ  คุณธรรม  
จริยธรรม และประสบการณ์ส าหรับต าแหน่ง
ประเภทบริหาร  ประเภทอ านวยการ และ
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 

๑. สรรหาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง   
๒. ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก 
๓. ด าเนินการคัดเลือก 
๔. พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
๕. เสริมสร้างแรงจูงใจ 

๑.  การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
๒. มีผู้เข้ารับสมัครโครงการ 
 



๒๗ 

 

มิติ โครงการ วัตถุประสงค ์ ขอบเขตงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ๔. โครงการพัฒนาผู้บริหาร

ระดับต้น/กลาง/สูง 
๑. เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะให้แก่ผู้บริหารสามารถ
ผลักดันงานตามยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ
และปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๑.   ศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้บริหารระดับต้น/กลาง/สูง 
 ๒.   จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารระดับต้น/กลาง/สูง 
 

๑. แผนมีการพัฒนาสมรรถนะตามที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด  
๒. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมฯ 

๒. ด้านประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

๕. โครงการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

เพื่อปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวงให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑. ศึกษากระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. ศึกษาระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓. จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.  คู่มือมีรายละเอียดที่ชัดเจน 
๒.  เสร็จสมบูรณ์ทันต่อเวลาที่ก าหนด 

 
 

๖. โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้มีฐานข้อมูลบุคลากร มีความทันสมัยพร้อม
ใช้งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๑.  ส ารวจฐานข้อมูลบุคลากรให้พร้อมใช้งานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒.  ปรับปรุงข้อมูลบุคคลให้มีความเป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน 

ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๗. โครงการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 
 

เพื่อยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง มี
ความคุ้มค่าต่อการลงทุน และสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้เรียน 

๑. ก าหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม 
๒. จัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ 

หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 

๘. โครงการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย  พร้อมรับ
กับการบริหารทรัยพากรแนวใหม ่

๑.  ส ารวจการน าระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒.  ตรวจสอบความต่อเนื่อง ข้อผิดพลาดและปัญหาอุปสรรคใน
การน าระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
๓.  ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจาก
การน าระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 
 

การน าระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง และติดตามประเมินผลเป็น
ระยะ 



๒๘ 

 

มิติ โครงการ วัตถุประสงค ์ ขอบเขตงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๓ ด้านประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

๙. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาประจ าปี 

เพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงสามารถผลักดัน
งานตามยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จและ
ปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง 

๑.  จัดตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาปัญหาการท างานในปัจจุบันและ
ทัศนคติต่อการท างาน 
๒.  ระดมสมองเพื่อหาวัฒนธรรมการท างานแบบใหม ่
๓.  ก าหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนพร้อมจัดท าแผนงาน 
๔.  ด าเนินการปรับเปลี่ยน 

๑. มีการสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็น
ทีม 
๒. มีการส่งเสริมการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นวัฒนธรรมการ
ท างาน 

 ๑๐. โครงการพัฒนานัก
ทรัพยากรบุคคลตาม
สมรรถนะหลัก 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ให้กับบุคลากรของกรม
ทางหลวงตามสมรรถนะหลัก 

๑.  ก าหนดหน่วยงานท่ีจะด าเนินการ 
๒.  จัดด าเนินการอบรม 
๓.  ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 

๑.  หลักสูตรดี น่าสนใจ 
๒.  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
๓.  ผู้บริหารในหน่วยงานให้การ
สนับสนุน 

 ๑๑. โครงการจัดท าแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
สายงานหลัก 

๑.  เพื่อเตรียมความพร้อมของก าลังคนใน
ต าแหน่งท่ีว่าง 
๒.  เพื่อเป็นการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรเพื่อพร้อมในการเข้าสู่ต าแหน่งงานหรือ
การโอนย้าย 
๓.  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานและ
ท าให้บุคลากรทราบความก้าวหน้าของตนเอง 

๑.  ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของสายงานหลัก 
๒.  ร่างแผนความก้าวหน้าในอาชีพของสายงานหลัก 

๑.  แผนฯ ผ่านการเห็นชอบ 
๒.  มีการประกาศใช้ 

 ๑๒. โครงการปรับปรุง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

เพื่อปรับปรุงนโยบาย แผนงาน โครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมฯ และ
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 

๑.  ศึกษา และทบทวนนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒.  ส ารวจความพึงพอใจด้านนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓.  ปรับปรุงนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 



๒๙ 

 

มิติ โครงการ วัตถุประสงค ์ ขอบเขตงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๓ ด้านประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

๑๓. โครงการพัฒนาบุคลากร
โดยเครือข่าย 

๑.  เพื่อจัดท าระบบการจัดท าค ารับรองจนถึง
รายบุคคล 
๒.  เพื่อมีรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ี
มีประสิทธิภาพ 

๑.  จัดฝึกอบรมวิธีการจัดท าค ารับรอง Individual Scorecard 
ภายในองค์กร แก่บุคลากรของกรมด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๒.  ก าหนดแบบฟอร์มและวิธีการที่เหมาะสมกับกรม 
๓.  ด าเนินการจัดท าค ารับรองการท างานในระดับบุคคล 

มีการก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่
ชัดเจนประจ าตัวบุคลากร 

 ๑๔. โครงการฝึกอบรมด้วย
ระบบ e –learning/
โครงการอบรมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม/การจัดการความรู้ 

เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดวัฒนธรรม
การเรียนรู้ในองค์กร 

๑. ควบคุม ดูแล บริหารระบบ E-learning/โครงการอบรม
ทางไกลผ่านดาวเทียม/ การจัดการความรู้ 
๒. ด าเนินการฝึกอบรม 
๓. ประเมินผลการเรียนรู้ 

๑. มีระบบ IT ที่ด ี
๒. หลักสูตรดี น่าสนใจ 
๓. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
๔. ผู้บริหารในหน่วยงานให้การสนับสนุน 

 ๑๕. โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้ผ่านทาง 
website กรมทางหลวง 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน KM web-site     
และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ผลการจัดการความรู้ของคณะท างาน 
๑๐ ด้านและคณะกรรมการประจ า สทล. และ สน.งล. 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน KM 
web-site      
๓. ก ากับ ดูแล พัฒนา KM web-site ให้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

๑. จ านวนองค์ความรู้ 
๒. มีระบบ IT ที่ด ี
๓. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
๔. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร 
 

 ๑๖. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

เพื่อให้บุคลากรสามารถจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคลได้ตรงตามความต้องการของตนเอง
และองค์กร 

๑. ก าหนดหน่วยงานท่ีจะด าเนินการ 
๒. จัดด าเนินการอบรม 
๓. ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 

๑. การวิเคราะห์หา Competency Gap 
ในแต่ละต าแหน่งงานต้องถูกต้อง แม่นย า 
๒. ต้องมีการพิจารณารายละเอียดของ
แผนร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ๑๗.  โครงการปรับปรุงระบบ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

๑. ส ารวจปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบประเมินผลฯ  
๒. ปรับปรุงพัฒนาระบบจากข้อมูลท่ีได้รับ 
๓. น าระบบท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้งาน 
๔. เผยแพร่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ให้เจ้าหน้าท่ีสังกัด
กรมทางหลวงทราบและเข้าใจในระบบฯ 

๑. ข้อมูลที่ได้ต้องมีความชัดเจน 
๒. บุคลากรให้ความส าคัญและให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน 



๓๐ 

 

มิติ โครงการ วัตถุประสงค ์ ขอบเขตงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๔  ด้านความพร้อมรับ
ผิดต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

๑๘. โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐและ
แผนปฏิบัติการของกรมทาง
หลวง 

เพื่อส่งเสริมจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน พร้อมท้ังเป็นการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบภายในหน่วยงาน 

๑. ศึกษายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ในช่วงเวลาระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
๓. ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการฯ เป็นระยะ 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ท่ีเป็น
รูปธรรม และมีการน ายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 

 ๑๙. โครงการส่งเสริมการมี
จิตส านึกท่ีดี และการมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

เพื่อให้บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดี และมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตส านึกท่ีดี และการมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
 

๑. กิจกรรมที่จัดขึ้นสามารถส่งเสริมให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมีจิตส านึกท่ีดี 
และการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 
๒.  มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
๓.  บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได ้

 ๒๐. โครงการจัดท าคู่มือหรือ
แนวทางปฏิบัติหรือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
จิตส านึกที่ดแีละการมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

๑.  เพื่อให้หน่วยงานมีคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติไป
ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกคุณธรรม
และจริยธรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
๒.  เพื่อให้หน่วยงานมีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่จะใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

๑.  ศึกษาแนวทางปฏิบัติและเอกสารอื่นๆ รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรม 
๒.  จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ หรือสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตส านึก
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
๓.  ติดตามประเมินผลการใช้คู่มือ แนวทางปฏิบัติ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

๑. มีการน าคู่มือ แนวทางปฏิบัติหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
๒.  มีการติดตามประเมินผลการใช้คู่มือ
แนวทางปฏิบัติ หรือสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นระยะ 



๓๑ 

 

มิติ โครงการ วัตถุประสงค ์ ขอบเขตงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๔  ด้านความพร้อมรับ
ผิดต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

๒๑. โครงการกิจกรรมการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้
บุคลากร 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

๑. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
๒. รับสมัครผู้ร่วมโครงการ 
๓. ด าเนินการอบรม 
๔. ประเมินผล 

๑. มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
๒. วิทยากรมีความรู้ มีทักษะในการ
น าเสนอที่น่าสนใจ  
๓. หลักสูตรดี   

 ๒๒. โครงการก าหนด
ช่องทาง/วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

เพื่อสร้างระบบรับข้อร้องเรียนด้านบุคลากรเช่น 
การสรรหา แต่งตั้ง การเลื่อนต าแหน่งท่ีชัดเจนมี
มาตรฐาน 

๑.  ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานท่ีมักมีข้อเรียน  
๒.  ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อกระบวนการรับข้อร้องเรียน
ในปัจจุบันพร้อมขอรับข้อเสนอแนะ 
๓.  ก าหนดแนวทาง วิธีการ เพื่อจัดท าเป็นระบบรับข้อร้องเรียน
ที่มีประสิทธิภาพ 
๔.  จัดท าระบบ 
๕.  มีการส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นอย่างสม่ าเสมอ 

๑. ช่องทางรับข้อร้องเรียนต้องมีความ
หลากหลาย และสะดวก 
๒. ต้องมีการส ารวจความพึงพอใจต่อ
กระบวนการรับข้อร้องเรียนอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อน าไปปรับปรุง 

 ๒๓. โครงการปรับปรุงระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีมาตรฐานโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 

เพื่อสร้างความโปร่งใส  เป็นธรรม และตรวจสอบ
ได้  เกิดความน่าเชื่อถือในการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

๑. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒. จัดท าขั้นตอนการท างาน (flow chart) 
๓. ส ารวจความพึงพอใจในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๔. ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องชัดเจน
และเข้าใจง่าย 
๒. มีการส ารวจความพึงพอใจต่อ
กระบวนการรับข้อร้องเรียนอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อน าไปปรับปรุง 

๕. ด้านคุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

๒๔. โครงการ ๕ ส. เพื่อปรับปรุงการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส. ใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

๑. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินการ 
๓. น าผลการส ารวจความพึงพอใจมาใช้ในการด าเนินการ
กิจกรรม ๕ ส. 
 
 

๑. แบบสอบถามมีรูปแบบที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจสะท้อน
ถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การด าเนินกิจกรรม ๕ ส. อย่างแท้จริง 



๓๒ 

 

มิติ โครงการ วัตถุประสงค ์ ขอบเขตงาน ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
๕. ด้านคุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการท างาน 

๒๕. โครงการจัดท าแผน    
กลยุทธ์การสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจและการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากรกรม
ทางหลวง 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่าง
เสมอภาค 

๑.  ส ารวจความพึงพอใจ 
๒.  วางแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุกความพึงพอใจและการ
สร้างแรงจูงใจของบุคลากรกรมทางหลวง 
๓.   ด าเนินการตามแผนฯ  

๑.  แผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก
ความพึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจของ
บุคลากรกรมทางหลวงปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 
๒.   ผลการส ารวจความพึงพอใจด้าน
ความผาสุกต่อ 

 ๒๖. โครงการ/กิจกรรมที่
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ  
พลเรือน 

๑. ก าหนดหน่วยงานท่ีจะด าเนินการ 
๒. จัดด าเนินการอบรม 
๓. ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 

๑. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
๒. การสื่อความหมายต้องเข้าใจง่าย 

 ๒๗. โครงการปรับปรุง
สวัสดิการกรมทางหลวง 

เพื่อให้บุคลากรได้รับสวัสดิการตรงตาม       
ความต้องการของแต่ละบุคคล 

๑. ประเมินสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
๒.  ส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการในกรมเกี่ยวกับความ
ต้องการสวัสดิการ 
๓.  วิเคราะห์ผลส ารวจ และก าหนดสวัสดิการที่จ าเป็น พร้อม
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
๔.   ติดตามประเมินผล 
 

ต้องให้ข้าราชการมีส่วนในการก าหนด
สวัสดิการที่ต้องการ 
 

 ๒๘. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร 

เพื่อให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องส าหรับสมาชิกใน
องค์กรซึ่งสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน ทั้งในชีวิตความเป็นอยู่และการ
ปฏิบัติงาน 
 

๑. ศึกษาวัฒนธรรมพร้อมประเมินความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
๒.  ระดมสมองเพื่อก าหนดกิจกรรมตลอดปีท่ีสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นแผนงาน 
๓.  ด าเนินกิจกรรม ตามแผนงาน 
๔.  ประเมินผลกิจกรรม และปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม 

๑.  บุคลากรมีส่วนในการก าหนด
สวัสดิการ 
๒.  กิจกรรมต่างๆ สามารถส่งเสริม
ความสัมพันธ์ได้จริง 

 



๓๓ 

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๑  
ด้านความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร ์

๑.  พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับภารกิจและยุทธศาสตร์
ของกรมทางหลวง 

๑. โครงการทบทวนแผน    
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

๑.๑  ร้อยละความส าเร็จของ
การทบทวนแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.  ศึกษาแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒.  ร่างแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๓.  จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารฯ 

ต.ค. ๕๔ 
 

พ.ย.๕๔-ธ.ค.๕๔ 
 

ม.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่

 ๒.  เสริมสร้างให้ข้าราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

๓. โครงการปรับปรุงระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

๓.๑  ระดับความส าเร็จของ
การวางระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิ 

๑. สรรหาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง   
๒. ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
คัดเลือก 
๓. ด าเนินการคัดเลือก 
๔. พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
๕. เสริมสร้างแรงจูงใจ 

ต.ค.๕๔ 
พ.ย.๕๔- ธ.ค.๕๔ 

 
ม.ค.๕๕-ก.พ.๕๕ 
มี.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 

ก.ย.๕๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่

 ๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๔.  โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับต้น/กลาง/สูง 

๔.๑  ร้อยละความส าเร็จใน
การด าเนินการตามแผนการ
พัฒนาผู้บริหารทุกระดับ 

๑.  ศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นของ
ผู้บริหารในทุกระดับ 
๒.  จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ 

ต.ค.๕๔-ธ.ค.๕๔ 
 

ม.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองฝึกอบรม 

มิติที่ ๒ 
ด้าน
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๓.  สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้
มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได ้ 

๕.  โครงการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๕.๑  ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.  ศึกษากระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒.  ศึกษาระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนงานด้าน         
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
๓.  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ต.ค. ๕๔ 
 

พ.ย.๕๔ 
 
 

ธ.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ 

กองการเจ้าหน้าที่ 



๓๔ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ๗.  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

๖. โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๖.๑ ร้อยละของการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็น
ปัจจุบัน 

๑.  ส ารวจฐานข้อมูลบุคลากรให้พร้อม
ใช้งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒.  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
ให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน 

ต.ค.๕๔-เม.ย.๕๕ 
 

พ.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๙. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาประจ าป ี

๙.๑ ร้อยละของข้าราชการที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนงาน
ประจ าป ี

๑.  จัดตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาปัญหา
การท างานในปัจจุบันและทัศนคติต่อ
การท างาน 
๒.   ระดมสมองเพื่อหาวัฒนธรรม    
การท างานแบบใหม ่
๓.  ก าหนดแนวทางการปรับเปลี่ยน
พร้อมจัดท าแผนงาน 
๔.  ด าเนินการปรับเปลี่ยน 
 

ต.ค. ๕๔ 
 
 

พ.ย.๕๔- ธ.ค.๕๔ 
 

ม.ค.๕๕ 
 

ก.พ. ๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองฝึกอบรม 

 ๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผน
ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

๑๓.  โครงการพัฒนา
บุคลากรโดยเครือข่าย 

๑๓.๑  ร้อยละหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๑.  จัดฝึกอบรมวิธีการจัดท าค ารับรอง 
Individual Scorecard ภายในองค์กร 
แก่บุคลากรของกรมด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๒.  ก าหนดแบบฟอร์มและวิธีการที่
เหมาะสมกับกรม 
๓.  ด าเนินการจัดท าค ารับรองการ
ท างานในระดับบุคคล 

ต.ค. ๕๔-มิ.ย.๕๕ 
 
 
 

ก.ค.๕๕ 
 

ส.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองฝึกอบรม 

๑๓.๒  จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาจากเครือข่าย 

 



๓๕ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 ๑๔. โครงการฝึกอบรมด้วย
ระบบ e-learning/โครงการ
อบรมผ่านดาวเทียม/การ
จัดการความรู้ 

๑๔.๑ จ านวนบุคลากรที่ผ่าน
การพัฒนาด้วยรูปแบบและ
วิธีการใหม่นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน 

๑. ควบคุม ดูแล บริหารระบบ E-
learning /โครงการอบรมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม/การจัดการความรู้ 
๒. ด าเนินการฝึกอบรม 
๓. ประเมินผลการเรียนรู ้
 

ต.ค. ๕๔-ก.ค.๕๕ 
 
 

ส.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 
ก.ย.๕๕ 

กองฝึกอบรม 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผน
ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

๑๕.  โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้ผ่านทาง website  
กรมทางหลวง 

๑๕.๑  ร้อยละหน่วยงานที่มี
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
องค์กร 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ผลการจัดการ
ความรู้ของคณะท างาน ๑๐ ด้านและ
คณะกรรมการประจ า สทล. และ 
สน.งล. 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน KM website  
๓. ก ากับ ดูแล พัฒนา KM web-site 
ให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     

ต.ค. ๕๔-ธ.ค.๕๔ 
 
 
 

ม.ค.๕๕ 
 

ก.พ.๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองฝึกอบรม 

  ๑๕.๒  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้
จากการบริหารจัดการความรู้
ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
องค์กร 

  ๑๖.  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

๑๖.๑  ร้อยละหน่วยงานที่
ได้รับการส่งเสริมให้จัดท า IDP 

๑. ก าหนดหน่วยงานท่ีจะด าเนินการ 
๒. จัดด าเนินการอบรม 
๓. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 
 

ต.ค. ๕๔-พ.ย.๕๔ 
ธ.ค.๕๔-ก.ค.๕๕ 
ส.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองฝึกอบรม 



๓๖ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๔ 
ด้านความ
พร้อมรับผิด
ต่อการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๖. สร้างจิตส านึกท่ีดีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๑๘. โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐและ
แผนปฏิบัติการของกรมทาง
หลวง 

๑๘.๑ ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐของกรมทางหลวง 
 

1. ศึกษายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
กรมทางหลวง ในช่วงเวลาระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
3. ติดตามประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ 
เป็นระยะ 

ต.ค.๕๔ 
 
 
 

พ.ย.๕๔ 
 
 
 
 
 

ธ.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

 ๖. สร้างจิตส านึกท่ีดีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๑๙.  โครงการส่งเสริมการมี
จิตส านึกท่ีดี และการมี
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

๑๘.๒ จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึก
ที่ดีและมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ 

๑.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตส านึก
ที่ดี และการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 

ต.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ กองการเจ้าหน้าที ่

   
 
 
 
 
 

  



๓๗ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๔ 
ด้านความ
พร้อมรับผิด
ต่อการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 ๒๐.  โครงการจัดท าคู่มือ
หรือแนวทางปฏิบัติหรือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
จิตส านึกท่ีดีและการมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

๑๙.๑  ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าคู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติหรือ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
จิตส านึกท่ีดีและการมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

๑.  ศึกษาแนวทางปฏิบัติและเอกสาร
อื่นๆ รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกคุณธรรมและ
จริยธรรม 
๒.  จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่
ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตส านึก
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
๓.  ติดตามประเมินผลการใช้คู่มือ 
แนวทางปฏิบัติ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ เป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

ต.ค.๕๔ 
 

 
 

ต.ค.๕๔-ส.ค.๕๕ 
 
 
 
 

ก.ย.๕๕ 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 

 ๒๑.  โครงการกิจกรรมการ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้บุคลากร 

๒๐.๑  ร้อยละของหลักสูตรที่
มีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้บุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

๑. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
๒. รับสมัครผู้ร่วมโครงการ 
๓. ด าเนินการอบรม 
๔. ประเมินผล 

ต.ค.๕๔-ธ.ค.๕๔ 
ม.ค.๕๕ 

ก.พ.๕๕-ก.ค.๕๕ 
ส.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองฝึกอบรม 

 ๒๓. โครงการปรับปรุงระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

๒๒.๑  ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
พิจารณาและแจ้งผลภายใน
เวลาที่ก าหนด 

๑. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒. จัดท าขั้นตอนการท างาน (flow chart) 
๓. ส ารวจความพึงพอใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๔. ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ต.ค.๕๔-ธ.ค๕๔ 
ม.ค.๕๕-มิ.ย.๕๕ 

ก.ค.๕๕ 
 

ส.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่



๓๘ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๕ 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

๕.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกรมทางหลวง 

๒๔.  โครงการ ๕ ส. ๒๓.๑  ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน 

๑. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๒. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการ 
๓.  น าผลการส ารวจความพึงพอใจมาใช้
ในการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส. 

ต.ค.๕๔-ธ.ค.๕๔ 
 
 

ม.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๕.  โครงการจัดท าแผน   
กลยุทธ์การสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร    
กรมทางหลวง 
 

๒๔.๑  ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์การสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากรกรมทาง
หลวง 

๑.  ส ารวจความพึงพอใจ 
๒.  วางแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก
ความพึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากรกรมทางหลวง 
๓.   ด าเนินการตามแผนฯ 

ต.ค.๕๔ 
ต.ค.๕๔-พ.ย.๕๔ 

 
 

ธ.ค.๕๔-ก.ย.๕๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่

๒๖.  โครงการ/กิจกรรมที่
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ 

๒๕.๑  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ 
  

๑. ก าหนดหน่วยงานท่ีจะด าเนินการ 
๒. จัดด าเนินการอบรม 
๓. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 

ต.ค.๕๔ 
พ.ย.๕๔-ก.ย.๕๕ 

ก.ย.๕๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๗.  โครงการปรับปรุง
สวัสดิการกรมทางหลวง 

๒๖.๑  จ านวนสวัสดิการที่กรม
ทางหลวงจัดเพิ่มเติม 

๑. ประเมินสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
๒. ส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการใน
กรมเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการ 
๓. วิเคราะห์ผลส ารวจ และก าหนด
สวัสดิการที่จ าเป็น พร้อมจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
๔.  ติดตามประเมินผล 

ต.ค.๕๔ 
พ.ย.๕๔-ธ.ค.๕๔ 

 
ม.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

๒๖.๒  ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการจัดสวัสดิการเพิ่ม 

 



๓๙ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๕ 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

 ๒๘. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร 

๒๗.๑จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรัก ความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

๑. ศึกษาวัฒนธรรมพร้อมประเมิน
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
๒.  ระดมสมองเพื่อก าหนดกิจกรรม
ตลอดปีท่ีสามารถสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างกัน เป็นแผนงาน 
๓.  ด าเนินกิจกรรม ตามแผนงาน 

ต.ค.๕๔ 
 

พ.ย.๕๔-ธ.ค.๕๔ 
 
 

ม.ค.๕๕-ก.ย.๕๕ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๗.๒ ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

 

 



๔๐ 

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๑  
ด้านความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร ์

๑.  พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับภารกิจและยุทธศาสตร์
ของกรมทางหลวง 

๒. โครงการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 

๒.๑  ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 

๑. ส ารวจอัตราก าลังในปัจจุบัน 
๒. ส ารวจความต้องการอัตราก าลังของ
แต่ละหน่วยงาน 
๓. วิเคราะห์ยุทธศาสตร์กรม 
๔. วิเคราะห์อัตราก าลังท่ีจ าเป็นและมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
ภารกิจของกรมฯ 
๕. จัดท าแผนอัตราก าลัง 

ต.ค.๕๕ 
พ.ย ๕๕-ธ.ค.๕๕ 

 
ม.ค.๕๖-ก.พ.๕๖ 
ม.ีค.๕๖-พ.ค.๕๖ 

 
 

มิ.ย.๕๖-ก.ย.๕๖ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

 ๒.  เสริมสร้างให้ข้าราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

๓. โครงการปรับปรุงระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

๓.๑  ระดับความส าเร็จของ
การวางระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิ 

๑. สรรหาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง   
๒. ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
คัดเลือก 
๓. ด าเนินการคัดเลือก 
๔. พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
๕. เสริมสร้างแรงจูงใจ 

ต.ค.๕๕ 
พ.ย.๕๕- ธ.ค.๕๕ 

 
ม.ค.๕๖-ก.พ.๕๖ 
มี.ค.๕๖-ก.ย.๕๖ 

ก.ย.๕๖ 

กองการเจ้าหน้าที ่

มิติที่ ๒ 
ด้าน
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๗.  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

๖. โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๖.๑ ร้อยละของการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็น
ปัจจุบัน 

๑.  ส ารวจฐานข้อมูลบุคลากรให้พร้อม
ใช้งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒.  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
ให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน 

ต.ค.๕๕-เม.ย.๕๖ 
 

พ.ค.๕๖-ก.ย.๕๖ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๗.  โครงการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 

๗.๑  ร้อยละของหลักสูตร
ฝึกอบรมตามแผนฯ ท่ีผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม 

๑. ก าหนดหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพของการฝึกอบรม 
๒.  จัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ 

ต.ค.๕๕ 
 

พ.ย.๕๕-ก.ย.๕๖ 

กองฝึกอบรม 



๔๑ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๙. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาประจ าป ี

๙.๑ ร้อยละของข้าราชการที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนงาน
ประจ าป ี

๑.  ปรับปรุงคณะท างานเพื่อศึกษา
ปัญหาการท างานในปัจจุบันและทัศนคติ
ต่อการท างาน 
๒.   ระดมสมองเพื่อหาวัฒนธรรม    
การท างานแบบใหม ่
๓.  ก าหนดแนวทางการปรับเปลี่ยน
พร้อมจัดท าแผนงาน 
๔.  ด าเนินการปรับเปลี่ยน 

ต.ค. ๕๕ 
 
 

พ.ย.๕๕- ธ.ค.๕๕ 
 

ม.ค.๕๖ 
 

ก.พ. ๕๖-ก.ย.๕๖ 

กองฝึกอบรม 

 ๒.  เสริมสร้างให้ข้าราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ   

๑๐.  โครงการพัฒนานัก
ทรัพยากรบุคคลตามหลัก
สมรรถนะ 

๑๐.๑  ร้อยละบุคลากรด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการ
พัฒนาตามหลักสมรรถนะ 

๑.  ก าหนดหน่วยงานท่ีจะด าเนินการ 
๒.  จัดด าเนินการอบรม 
๓.  ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 
 

ต.ค. ๕๕ 
พ.ย.๕๕-ก.ค.๕๖ 
ส.ค.๕๖-ก.ย.๕๖ 

กองฝึกอบรม 

 ๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผน
ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

๑๓.  โครงการพัฒนา
บุคลากรโดยเครือข่าย 

๑๓.๑  ร้อยละหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๑.  จัดฝึกอบรมวิธีการจัดท าค ารับรอง 
Individual Scorecard ภายในองค์กร 
แก่บุคลากรของกรมด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๒.  ก าหนดแบบฟอร์มและวิธีการที่
เหมาะสมกับกรม 
๓.  ด าเนินการจัดท าค ารับรองการ
ท างานในระดับบุคคล 

ต.ค. ๕๕-มิ.ย.๕๖ 
 
 
 

ก.ค.๕๖ 
 

ส.ค.๕๖-ก.ย.๕๖ 

กองฝึกอบรม 

๑๓.๒  จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาจากเครือข่าย 

 



๔๒ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 ๑๔. โครงการฝึกอบรมด้วย
ระบบ e-learning/โครงการ
อบรมผ่านดาวเทียม/การ
จัดการความรู้ 

๑๔.๑ จ านวนบุคลากรที่ผ่าน
การพัฒนาด้วยรูปแบบและ
วิธีการใหม่นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน 

๑. ควบคุม ดูแล บริหารระบบ E-
learning /โครงการอบรมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม/การจัดการความรู้ 
๒. ด าเนินการฝึกอบรม 
๓. ประเมินผลการเรียนรู ้

ต.ค. ๕๕-ก.ค.๕๖ 
 
 

ส.ค.๕๖-ก.ย.๕๖ 
ก.ย.๕๖ 

กองฝึกอบรม 

 ๑๕.  โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้ผ่านทาง website  
กรมทางหลวง 

๑๕.๑  ร้อยละหน่วยงานที่มี
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
องค์กร 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ผลการจัดการ
ความรู้ของคณะท างาน ๑๐ ด้านและ
คณะกรรมการประจ า สทล. และ 
สน.งล. 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน KM website 
      

ต.ค. ๕๕-ธ.ค.๕๕ 
 
 
 

ม.ค.๕๖ 
 

กองฝึกอบรม 

   ๑๕.๒  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้
จากการบริหารจัดการความรู้
ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
องค์กร 

๓. ก ากับ ดูแล พัฒนา KM web-site 
ให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ก.พ.๕๖-ก.ย.๕๖  

  ๑๖.  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

๑๖.๑  ร้อยละหน่วยงานที่
ได้รับการส่งเสริมให้จัดท า IDP 

๑. ก าหนดหน่วยงานท่ีจะด าเนินการ 
๒. จัดด าเนินการอบรม 
๓. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 
 

ต.ค. ๕๕-พ.ย.๕๕ 
ธ.ค.๕๕-ก.ค.๕๖ 
ส.ค.๕๖-ก.ย.๕๖ 

กองฝึกอบรม 



๔๓ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๔ 
ด้านความ
พร้อมรับผิด
ต่อการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๖. สร้างจิตส านึกท่ีดีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๑๘. โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐและ
แผนปฏิบัติการของกรมทาง
หลวง 

๑๘.๑ ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐของกรมทางหลวง 
 

๑. ทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๒. ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
กรมทางหลวง ในช่วงเวลาระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
๓. ติดตามประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ 
เป็นระยะ 
 
 

ต.ค.๕๕ 
 
 
 

พ.ย.๕๕ 
 
 
 
 
 

ธ.ค.๕๕-ก.ย.๕๖ 
 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๑๙.  โครงการส่งเสริมการมี
จิตส านึกท่ีดี และการมี
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ 

๑๘.๒ จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึก
ที่ดีและมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ 

๑.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างการมีจิตส านึก
ที่ดี และการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ ให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน 
 
 

ต.ค.๕๕-ก.ย.๕๖ กองการเจ้าหน้าที ่

   
 

  



๔๔ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๔ 
ด้านความ
พร้อมรับผิด
ต่อการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 ๒๐.  โครงการจัดท าคู่มือ
หรือแนวทางปฏิบัติหรือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
จิตส านึกท่ีดีและการมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

๑๙.๑  ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าคู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติหรือ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
จิตส านึกท่ีดีและการมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

๑.  ทบทวนแนวทางปฏิบัติและเอกสาร
อื่นๆ รวมทั้งสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกคุณธรรมและ
จริยธรรม 
๒.  ปรับปรุงคู่มือ แนวทางปฏิบัติ หรือ
สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตส านึก
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
๓.  ติดตามประเมินผลการใช้คู่มือ 
แนวทางปฏิบัติ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ เป็นระยะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

ต.ค.๕๕ 
 

 
 

ต.ค.๕๕-ส.ค.๕๖ 
 
 
 
 

ก.ย.๕๖ 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 

 ๖. สร้างจิตส านึกท่ีดีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๒๑.  โครงการ/กิจกรรมการ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้บุคลากร 

๒๐.๑  ร้อยละของหลักสูตรที่
มีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้บุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

๑. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
๒. รับสมัครผู้ร่วมโครงการ 
๓. ด าเนินการอบรม 
๔. ประเมินผล 

ต.ค.๕๕-ธ.ค.๕๕ 
ม.ค.๕๖ 

ก.พ.๕๖-ก.ค.๕๖ 
ส.ค.๕๖-ก.ย.๕๖ 

กองฝึกอบรม 

๓.  สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส  เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ 

๒๓. โครงการปรับปรุงระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

๒๒.๑  ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
พิจารณาและแจ้งผลภายใน
เวลาที่ก าหนด 

๑. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒. จัดท าขั้นตอนการท างาน (flow chart) 
๓. ส ารวจความพึงพอใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๔. ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ต.ค.๕๕-ธ.ค๕๕ 
ม.ค.๕๖-มิ.ย.๕๖ 

 
ก.ค.๕๖ 

 
ส.ค.๕๖-ก.ย.๕๖ 

กองการเจ้าหน้าที ่



๔๕ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๕ 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

๕.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกรมทางหลวง 

๒๔.  โครงการ ๕ ส. ๒๓.๑  ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน 

๑. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๒. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการ 
๓.  น าผลการส ารวจความพึงพอใจมาใช้
ในการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส. 

ต.ค.๕๕-ธ.ค.๕๕ 
 
 

ม.ค.๕๖-ก.ย.๕๖ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๕.  โครงการจัดท าแผน   
กลยุทธ์การสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร    
กรมทางหลวง 
 

๒๔.๑  ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์การสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากรกรมทาง
หลวง 

๑.  ส ารวจความพึงพอใจ 
๒.  วางแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก
ความพึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากรกรมทางหลวง 
๓.   ด าเนินการตามแผนฯ 

ต.ค.๕๕ 
ต.ค.๕๕-พ.ย.๕๕ 

 
 

ธ.ค.๕๕-ก.ย.๕๖ 

กองการเจ้าหน้าที ่

๒๖.  โครงการ/กิจกรรมที่
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ 

๒๕.๑  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ 
  

๑. ก าหนดหน่วยงานท่ีจะด าเนินการ 
๒. จัดด าเนินการอบรม 
๓. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 

ต.ค.๕๕ 
พ.ย.๕๕-ก.ย.๕๖ 

ก.ย.๕๖ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๗.  โครงการปรับปรุง
สวัสดิการกรมทางหลวง 

๒๖.๑  จ านวนสวัสดิการที่กรม
ทางหลวงจัดเพิ่มเติม 

๑. ประเมินสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
๒.  ส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการ
ในกรมเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการ 
๓.  วิเคราะห์ผลส ารวจ และก าหนด
สวัสดิการท่ีจ าเป็น พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติ
การ 

๔.   ติดตามประเมินผล 

ต.ค.๕๕ 
พ.ย.๕๕-ธ.ค.๕๕ 

 
ม.ค.๕๖-ก.ย.๕๖ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

   ๒๖.๒  ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการจัดสวัสดิการเพิ่ม 

 



๔๖ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๕ 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

 ๒๘. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร 

๒๗.๑จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรัก ความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

๑. ศึกษาวัฒนธรรมพร้อมประเมิน
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
๒.  ระดมสมองเพื่อก าหนดกิจกรรม
ตลอดปีท่ีสามารถสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างกัน เป็นแผนงาน 
๓.  ด าเนินกิจกรรม ตามแผนงาน 

ต.ค.๕๕ 
 

พ.ย.๕๕-ธ.ค.๕๕ 
 
 

ม.ค.๕๖-ก.ย.๕๖ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๗.๒ ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

 

 



๔๗ 

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๑  
ด้านความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร ์

๒.  เสริมสร้างให้ข้าราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

๓. โครงการปรับปรุงระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

๓.๑  ระดับความส าเร็จของ
การวางระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิ 

๑. สรรหาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง   
๒. ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
คัดเลือก 
๓. ด าเนินการคัดเลือก 
๔. พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
๕. เสริมสร้างแรงจูงใจ 

ต.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๖- ธ.ค.๕๖ 

 
ม.ค.๕๗-ก.พ.๕๗ 
มี.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 

ก.ย.๕๗ 

กองการเจ้าหน้าที ่

มิติที่ ๒ 
ด้าน
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๗.  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

๖. โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๖.๑ ร้อยละของการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็น
ปัจจุบัน 

๑.  ส ารวจฐานข้อมูลบุคลากรให้พร้อม
ใช้งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒.  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
ให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน 

ต.ค.๕๖-เม.ย.๕๗ 
 

พ.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๗.  โครงการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 

๗.๑  ร้อยละของหลักสูตร
ฝึกอบรมตามแผนฯ ท่ีผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม 

๑.  จัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ 
๒.  ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมตาม
แผนฯ ท่ีผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 

ต.ค.๕๖ 
 

พ.ย.๕๖-ก.ย.๕๗ 

กองฝึกอบรม 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๙. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาประจ าป ี

๙.๑ ร้อยละของข้าราชการที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนงาน
ประจ าป ี

๑.  ปรับปรุงคณะท างานเพื่อศึกษาปัญหา
การท างานในปัจจุบันและทัศนคติต่อการ
ท างาน 
๒.   ระดมสมองเพื่อหาวัฒนธรรม       
การท างานแบบใหม่ 
๓.  ก าหนดแนวทางการปรับเปล่ียนพร้อม
จัดท าแผนงาน 
๔.  ด าเนินการปรับเปลี่ยน 

ต.ค. ๕๖ 
 
 

พ.ย.๕๖- ธ.ค.๕๖ 
 

ม.ค.๕๗ 
 

ก.พ. ๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองฝึกอบรม 



๔๘ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๒.  เสริมสร้างให้ข้าราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ   

๑๐.  โครงการพัฒนานัก
ทรัพยากรบุคคลตามหลัก
สมรรถนะ 

๑๐.๑  ร้อยละบุคลากรด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการ
พัฒนาตามหลักสมรรถนะ 

๑.  ทบทวนหน่วยงานที่จะด าเนินการ 
๒.  จัดด าเนินการอบรม 
๓.  ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 

ต.ค. ๕๖ 
พ.ย.๕๖-ก.ค.๕๗ 
ส.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองฝึกอบรม 

๑. พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง
กับภารกิจและยุทธศาสตร์
ของกรมทางหลวง 

๑๑.  โครงการจัดท าแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพของ
สายงานหลัก 

๑๑.๑  ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนความก้าวหน้า
ในอาชีพของสายงานหลัก 

๑.  ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของสายงานหลัก 
๒.  ร่างแผนความก้าวหน้าในอาชีพของ
สายงานหลัก 

ต.ค. ๕๖-ก.พ. ๕๗ 
 
 

มี.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

 ๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผน
ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

๑๓.  โครงการพัฒนา
บุคลากรโดยเครือข่าย 

๑๓.๑  ร้อยละหน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๑.  จัดฝึกอบรมวิธีการจัดท าค ารับรอง 
Individual Scorecard ภายในองค์กร 
แก่บุคลากรของกรมด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๒.  ก าหนดแบบฟอร์มและวิธีการที่
เหมาะสมกับกรม 
๓.  ด าเนินการจัดท าค ารับรองการ
ท างานในระดับบุคคล 

ต.ค. ๕๖-มิ.ย.๕๗ 
 
 
 

ก.ค.๕๗ 
 

ส.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองฝึกอบรม 

 ๑๓.๒  จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาจากเครือข่าย 

 

  ๑๔. โครงการฝึกอบรมด้วย
ระบบ e-learning/โครงการ
อบรมผ่านดาวเทียม/การ
จัดการความรู้ 

๑๔.๑ จ านวนบุคลากรที่ผ่าน
การพัฒนาด้วยรูปแบบและ
วิธีการใหม่นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน 

๑. ควบคุม ดูแล บริหารระบบ E-
learning /โครงการอบรมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม/การจัดการความรู้ 
๒. ด าเนินการฝึกอบรม 
๓. ประเมินผลการเรียนรู ้
 

ต.ค. ๕๖-ก.ค.๕๗ 
 
 

ส.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 
ก.ย.๕๗ 

กองฝึกอบรม 



๔๙ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 ๑๕.  โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้ผ่านทาง website  
กรมทางหลวง 

๑๕.๑  ร้อยละหน่วยงานที่มี
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
องค์กร 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ผลการจัดการ
ความรู้ของคณะท างาน ๑๐ ด้านและ
คณะกรรมการประจ า สทล. และ สน.งล. 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน KM website    
๓. ก ากับ ดูแล พัฒนา KM web-site 
ให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ต.ค. ๕๖-ธ.ค.๕๖ 
 
 

ม.ค.๕๗ 
 

ก.พ.๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองฝึกอบรม 

  ๑๕.๒  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้
จากการบริหารจัดการความรู้
ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
องค์กร 

 
 
 
 

  

  ๑๖.  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

๑๖.๑  ร้อยละหน่วยงานที่
ได้รับการส่งเสริมให้จัดท า IDP 

๑. ทบทวนหน่วยงานที่จะด าเนินการ 
๒. จัดด าเนินการอบรม 
๓. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. ๕๖-พ.ย.๕๖ 
ธ.ค.๕๖-ก.ค.๕๗ 
ส.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองฝึกอบรม 



๕๐ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๔ 
ด้านความ
พร้อมรับผิด
ต่อการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๖. สร้างจิตส านึกท่ีดีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๑๘. โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐและ
แผนปฏิบัติการของกรมทาง
หลวง 

๑๘.๑ ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐของกรมทางหลวง 
 

๑. ทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๒. ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
กรมทางหลวง ในช่วงเวลาระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
๓. ติดตามประเมินผลการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ 
เป็นระยะ 

ต.ค.๕๖ 
 
 
 

พ.ย.๕๖ 
 
 
 
 
 

ธ.ค.๕๖-ก.ย.๕๗ 
 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๑.  โครงการ/กิจกรรมการ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้บุคลากร 

๒๐.๑  ร้อยละของหลักสูตรที่
มีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้บุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

๑. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
๒. รับสมัครผู้ร่วมโครงการ 
๓. ด าเนินการอบรม 
๔. ประเมินผล 

ต.ค.๕๖-ธ.ค.๕๖ 
ม.ค.๕๗ 

ก.พ.๕๗-ก.ค.๕๗ 
ส.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองฝึกอบรม 

 ๓.  สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม
และตรวจสอบได้ 

๒๓. โครงการปรับปรุงระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

๒๒.๑  ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
พิจารณาและแจ้งผลภายใน
เวลาที่ก าหนด 

๑. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒. จัดท าขั้นตอนการท างาน (flow 
chart) 
๓. ส ารวจความพึงพอใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๔. ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ต.ค.๕๖-ธ.ค๕๖ 
ม.ค.๕๗-มิ.ย.๕๗ 

 
ก.ค.๕๗ 

 
ส.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองการเจ้าหน้าที ่



๕๑ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๕ 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

๕.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกรมทางหลวง 

๒๔.  โครงการ ๕ ส. ๒๓.๑  ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน 

๑. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๒. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการ 
๓.  น าผลการส ารวจความพึงพอใจมาใช้
ในการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส. 

ต.ค.๕๖-ธ.ค.๕๖ 
 
 

ม.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๕.  โครงการจัดท าแผน   
กลยุทธ์การสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร    
กรมทางหลวง 
 

๒๔.๑  ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์การสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากรกรม  
ทางหลวง 

๑.  ส ารวจความพึงพอใจ 
๒.  วางแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก
ความพึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากรกรมทางหลวง 
๓.   ด าเนินการตามแผนฯ 

ต.ค.๕๖ 
ต.ค.๕๖-พ.ย.๕๖ 

 
 

ธ.ค.๕๖-ก.ย.๕๗ 

กองการเจ้าหน้าที ่

๒๖.  โครงการ/กิจกรรมที่
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ 

๒๕.๑  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ 
  

๑. ทบทวนหน่วยงานที่จะด าเนินการ 
๒. จัดด าเนินการอบรม 
๓. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 
 

ต.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๖-ก.ย.๕๗ 

ก.ย.๕๗ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๗.  โครงการปรับปรุง
สวัสดิการกรมทางหลวง 

๒๖.๑  จ านวนสวัสดิการที่กรม
ทางหลวงจัดเพิ่มเติม 

๑. ประเมินสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
๒.  ส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการในกรม
เกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการ 
๓.  วิเคราะห์ผลส ารวจ และก าหนดสวัสดิการที่
จ าเป็น พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
๔.   ติดตามประเมินผล 

ต.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๖-ธ.ค.๕๖ 

 
ม.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

 ๒๖.๒  ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการจัดสวัสดิการเพิ่ม 



๕๒ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๕ 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

 ๒๘. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร 

๒๗.๑จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรัก ความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

๑. ศึกษาวัฒนธรรมพร้อมประเมิน
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
๒.  ระดมสมองเพื่อก าหนดกิจกรรม
ตลอดปีท่ีสามารถสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างกัน เป็นแผนงาน 
๓.  ด าเนินกิจกรรม ตามแผนงาน 

ต.ค.๕๖ 
 

พ.ย.๕๖-ธ.ค.๕๖ 
 
 

ม.ค.๕๗-ก.ย.๕๗ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๗.๒ ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

 

 



๕๓ 

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๑  
ด้านความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร ์

๒.  เสริมสร้างให้ข้าราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

๓. โครงการปรับปรุงระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 

๓.๑  ระดับความส าเร็จของ
การวางระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิ 

๑. สรรหาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง   
๒. ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
คัดเลือก 
๓. ด าเนินการคัดเลือก 
๔. พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
๕. เสริมสร้างแรงจูงใจ 

ต.ค.๕๗ 
พ.ย.๕๗- ธ.ค.๕๗ 

 
ม.ค.๕๘-ก.พ.๕๘ 
มี.ค.๕๘-ก.ย.๕๘ 

ก.ย.๕๘ 

กองการเจ้าหน้าที ่

มิติที่ ๒ 
ด้าน
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๗.  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

๖. โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๖.๑ ร้อยละของการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็น
ปัจจุบัน 

๑.  ส ารวจฐานข้อมูลบุคลากรให้พร้อม
ใช้งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
๒.  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
ให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน 

ต.ค.๕๗-เม.ย.๕๘ 
 

พ.ค.๕๘-ก.ย.๕๘ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๗.  โครงการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 

๗.๑  ร้อยละของหลักสูตร
ฝึกอบรมตามแผนฯ ท่ีผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรม 

๑. จัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพฯ 
๒. ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมตาม
แผนฯ ท่ีผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 

ต.ค.๕๗ 
 

พ.ย.๕๗-ก.ย.๕๘ 

กองฝึกอบรม 

 ๗.  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

๘.  โครงการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๘.๑  จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

๑.  ส ารวจการน าระบบเทคโนโลยีฯ มา
ใช้ในงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
๒.  ตรวจสอบความต่อเนื่อง 
ข้อผิดพลาดและปัญหาอุปสรรคในการ
น าระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ต.ค.๕๗ – ธ.ค.๕๗ 
 
 

ม.ค.๕๘-มี.ค.๕๘ 
 
 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 



๕๔ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๓.  ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและ
ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการน า
ระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

เม.ย.๕๘-ก.ย.๕๘ 
 
 
 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

๙. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาประจ าป ี

๙.๑ ร้อยละของข้าราชการที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนงาน
ประจ าป ี

๑.  ปรับปรุงคณะท างานเพื่อศึกษา
ปัญหาการท างานในปัจจุบันและทัศนคติ
ต่อการท างาน 
๒.  ระดมสมองเพื่อหาวัฒนธรรม      
การท างานแบบใหม ่
๓.  ก าหนดแนวทางการปรับเปลี่ยน
พร้อมจัดท าแผนงาน 
๔.  ด าเนินการปรับเปลี่ยน 

ต.ค. ๕๗ 
 
 

พ.ย.๕๗- ธ.ค.๕๗ 
 

ม.ค.๕๘ 
 

ก.พ. ๕๘-ก.ย.๕๘ 

กองฝึกอบรม 

 ๒.  เสริมสร้างให้ข้าราชการ
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ   

๑๐.  โครงการพัฒนานัก
ทรัพยากรบุคคลตามหลัก
สมรรถนะ 

๑๐.๑  ร้อยละบุคลากรด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการ
พัฒนาตามหลักสมรรถนะ 

๑.  ก าหนดหน่วยงานท่ีจะด าเนินการ 
๒.  จัดด าเนินการอบรม 
๓.  ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 

ต.ค. ๕๗ 
พ.ย.๕๗-ก.ค.๕๘ 
ส.ค.๕๘-ก.ย.๕๘ 

กองฝึกอบรม 

 
 ๓.  สร้างและพัฒนาระบบ

บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 

๑๒.  โครงการปรับปรุง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

๑๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจ
ของ ขรก. ต่อนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๑.  ศึกษา และทบทวนนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒.  ส ารวจความพึงพอใจด้านนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
๓.  ปรับปรุงนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ต.ค. ๕๗-ธ.ค.๕๗ 
 
 

ม.ค.๕๘ 
 
 

ก.พ.๕๘ 

กองการเจ้าหน้าที่ 



๕๕ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผน
ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

๑๔. โครงการฝึกอบรมด้วย
ระบบ e-learning/โครงการ
อบรมผ่านดาวเทียม/การ
จัดการความรู้ 

๑๔.๑ จ านวนบุคลากรที่ผ่าน
การพัฒนาด้วยรูปแบบและ
วิธีการใหม่นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน 

๑. ควบคุม ดูแล บริหารระบบ E-
learning /โครงการอบรมทางไกลผ่าน
ดาวเทียม/การจัดการความรู้ 
๒. ด าเนินการฝึกอบรม 
๓. ประเมินผลการเรียนรู ้
 
 
 
 

ต.ค. ๕๗-ก.ค.๕๘ 
 
 

ส.ค.๕๘-ก.ย.๕๘ 
ก.ย.๕๘ 

กองฝึกอบรม 

๑๕.  โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้ผ่านทาง website  
กรมทางหลวง 

๑๕.๑  ร้อยละหน่วยงานที่มี
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
องค์กร 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ผลการจัดการ
ความรู้ของคณะท างาน ๑๐ ด้านและ
คณะกรรมการประจ า สทล. และ 
สน.งล. 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน KM website      

ต.ค. ๕๗-ธ.ค.๕๗ 
 
 
 

ม.ค.๕๘ 
 

กองฝึกอบรม 

   ๑๕.๒  จ านวนองค์ความรู้ที่ได้
จากการบริหารจัดการความรู้
ได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
องค์กร 
 
 

๓. ก ากับ ดูแล พัฒนา KM web-site 
ให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ก.พ.๕๘-ก.ย.๕๘ 



๕๖ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๔ 
ด้านความ
พร้อมรับผิด
ต่อการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๖. สร้างจิตส านึกท่ีดีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๑๘. โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐและ
แผนปฏิบัติการของกรมทาง
หลวง 

๑๘.๑ ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐของกรมทางหลวง 
 

๑. ทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๒. ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐของ
กรมทางหลวง ในช่วงเวลาระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
๓. ติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ เป็นระยะ 

ต.ค.๕๗ 
 
 
 

พ.ย.๕๗ 
 
 
 
 
 

ธ.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ 
 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๑.  โครงการ/กิจกรรมการ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ให้บุคลากร 

๒๐.๑  ร้อยละของหลักสูตรที่
มีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้บุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

๑. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
๒. รับสมัครผู้ร่วมโครงการ 
๓. ด าเนินการอบรม 
๔. ประเมินผล 

ต.ค.๕๗-ธ.ค.๕๗ 
ม.ค.๕๘ 

ก.พ.๕๘-ก.ค.๕๘ 
ส.ค.๕๘-ก.ย.๕๘ 

กองฝึกอบรม 

  ๒๓. โครงการปรับปรุงระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

๒๒.๑  ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการ
พิจารณาและแจ้งผลภายใน
เวลาที่ก าหนด 

๑. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒. จัดท าขั้นตอนการท างาน (flow 
chart) 
๓. ส ารวจความพึงพอใจในข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๔. ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ต.ค.๕๗-ธ.ค๕๗ 
ม.ค.๕๘-มิ.ย.๕๘ 

 
ก.ค.๕๘ 

 
ส.ค.๕๘-ก.ย.๕๘ 

กองการเจ้าหน้าที ่



๕๗ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๕ 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

๕.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกรมทางหลวง 

๒๔.  โครงการ ๕ ส. ๒๓.๑  ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการจัด
สภาพแวดล้อมการท างาน 

๑. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
๒. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการ 
๓.  น าผลการส ารวจความพึงพอใจมาใช้
ในการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส. 
 

ต.ค.๕๗-ธ.ค.๕๗ 
 
 

ม.ค.๕๘-ก.ย.๕๘ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๕.  โครงการจัดท าแผน   
กลยุทธ์การสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากร    
กรมทางหลวง 
 

๒๔.๑  ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์การสร้างความผาสุก 
ความพึงพอใจ และการสร้าง
แรงจูงใจของบุคลากรกรมทาง
หลวง 

๑.  ส ารวจความพึงพอใจ 
๒.  วางแผนกลยุทธ์การสร้างความผาสุก
ความพึงพอใจและการสร้างแรงจูงใจ
ของบุคลากรกรมทางหลวง 
๓.   ด าเนินการตามแผนฯ 
 
 
 

ต.ค.๕๗ 
ต.ค.๕๗-พ.ย.๕๗ 

 
 

ธ.ค.๕๗-ก.ย.๕๘ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๖.  โครงการ/กิจกรรมที่
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ 

๒๕.๑  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการ 
  

๑. ก าหนดหน่วยงานท่ีจะด าเนินการ 
๒. จัดด าเนินการอบรม 
๓. ประเมินผลและติดตามผลการ
ด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 
 

ต.ค.๕๗ 
พ.ย.๕๗-ก.ย.๕๘ 

ก.ย.๕๘ 

กองการเจ้าหน้าที ่



๕๘ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๕ 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

 ๒๗.  โครงการปรับปรุง
สวัสดิการกรมทางหลวง 

๒๖.๑  จ านวนสวัสดิการที่กรม
ทางหลวงจัดเพิ่มเติม 

๑. ประเมินสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
๒.  ส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการ
ในกรมเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการ 
๓.  วิเคราะห์ผลส ารวจ และก าหนด
สวัสดิการที่จ าเป็น พร้อมจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
๔.   ติดตามประเมินผล 

ต.ค.๕๗ 
พ.ย.๕๗-ธ.ค.๕๗ 

 
ม.ค.๕๘-ก.ย.๕๘ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

  ๒๖.๒  ร้อยละความพึงพอใจ
ต่อการจัดสวัสดิการเพิ่ม 

  

 ๒๘. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร 

๒๗.๑จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร
มีความรัก ความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

๑. ศึกษาวัฒนธรรมพร้อมประเมิน
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
๒.  ระดมสมองเพื่อก าหนดกิจกรรม
ตลอดปีท่ีสามารถสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างกัน เป็นแผนงาน 
๓.  ด าเนินกิจกรรม ตามแผนงาน 

ต.ค.๕๗ 
 

พ.ย.๕๗-ธ.ค.๕๗ 
 
 

ม.ค.๕๘-ก.ย.๕๘ 

กองการเจ้าหน้าที ่

   ๒๗.๒ ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

 

 



๕๙ 

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๑  
ด้านความ
สอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร ์

๒.  เสริมสร้างให้
ข้าราชการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

๓. โครงการปรับปรุง
ระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง 

๓.๑  ระดับความส าเร็จ
ของการวางระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิ 

๑. สรรหาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง   
๒. ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก 
๓. ด าเนินการคัดเลือก 
๔. พัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์ิสูง 
๕. เสริมสร้างแรงจูงใจ 

ต.ค.๕๘ 
พ.ย.๕๘- ธ.ค.๕๘ 
ม.ค.๕๙-ก.พ.๕๙ 
ม.ีค.๕๙-ก.ย.๕๙ 

ก.ย.๕๙ 

กองการเจ้าหน้าที ่

มิติที่ ๒ 
ด้าน
ประสิทธิภาพ
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๗.  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ 

๖. โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๖.๑ ร้อยละของการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้เป็นปัจจุบัน 

๑. ส ารวจฐานข้อมูลบุคลากรให้พร้อมใช้งานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๒. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศบุคลากรให้มีความทันสมัยพร้อม
ใช้งาน 

ต.ค.๕๘-เม.ย.๕๙ 
 

พ.ค.๕๙-ก.ย.๕๙ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มี
ขีดสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

๗.  โครงการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 

๗.๑  ร้อยละของหลักสูตร
ฝึกอบรมตามแผนฯ ท่ีผ่าน
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 

๑.  จัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ฯ 
๒.  ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนฯ ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรม 

ต.ค.๕๘ 
 

พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙ 

กองฝึกอบรม 

 ๗.  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ 

๘.  โครงการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๘.๑  จ านวนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพ 

๑.  ส ารวจการน าระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๒.  ตรวจสอบความต่อเนื่อง ข้อผิดพลาดและปัญหาอุปสรรค
ในการน าระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
๓.  ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้น
จากการน าระบบเทคโนโลยีฯ มาใช้ในงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ต.ค.๕๘–ธ.ค.๕๘ 
 

ม.ค.๕๙-มี.ค.๕๙ 
 
 

เม.ย.๕๙-ก.ย.๕๙ 

กองการเจ้าหน้าที่ 



๖๐ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มี
ขีดสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

๙. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การเสริมสร้าง
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาประจ าป ี

๙.๑ ร้อยละของ
ข้าราชการที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนงาน
ประจ าป ี

๑.  ปรับปรุงคณะท างานเพื่อศึกษาปัญหาการท างานในปัจจุบัน
และทัศนคติต่อการท างาน 
๒.   ระดมสมองเพื่อหาวัฒนธรรม    การท างานแบบใหม ่
๓.  ก าหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนพร้อมจัดท าแผนงาน 
๔.  ด าเนินการปรับเปลี่ยน 

ต.ค. ๕๘ 
 

พ.ย.๕๘- ธ.ค.๕๘ 
ม.ค.๕๙ 

ก.พ. ๕๙-ก.ย.๕๙ 

กองฝึกอบรม 

๑๔. โครงการฝึกอบรม
ด้วยระบบ e-learning/
โครงการอบรมผ่าน
ดาวเทียม/การจัดการ
ความรู้ 

๑๔.๑ จ านวนบุคลากรที่
ผ่านการพัฒนาด้วย
รูปแบบและวิธีการใหม่
นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรมในห้องเรียน 

๑. ควบคุม ดูแล บริหารระบบ E-learning /โครงการอบรม
ทางไกลผ่านดาวเทียม/การจัดการความรู้ 
๒. ด าเนินการฝึกอบรม 
๓. ประเมินผลการเรียนรู้ 

ต.ค. ๕๘-ก.ค.๕๙ 
 

ส.ค.๕๙-ก.ย.๕๙ 
ก.ย.๕๙ 

กองฝึกอบรม 

  ๑๕.  โครงการเผยแพร่
องค์ความรู้ผ่านทาง 
website  กรมทาง
หลวง 

๑๕.๑  ร้อยละหน่วยงาน
ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ในองค์กร 

๑. รวบรวมและเผยแพร่ผลการจัดการความรู้ของคณะท างาน 
๑๐ ด้านและคณะกรรมการประจ า สทล. และ สน.งล. 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน KM 
website      

ต.ค. ๕๘-ธ.ค.๕๘ 
 

ม.ค.๕๙ 

กองฝึกอบรม 

   ๑๕.๒  จ านวนองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
บริหารจัดการความรู้ได้
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในองค์กร 

๓. ก ากับ ดูแล พัฒนา KM web-site ให้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ก.พ.๕๙-ก.ย.๕๙  



๖๑ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๓ 
ด้าน
ประสิทธิผล
ของการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๓.  สร้างและพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีมาตรฐาน 
โปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้

๑๗.  โครงการปรับปรุง
ระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

๑๗.๑  ระดับความส าเร็จ
ของการทบทวน
สมรรถนะของต าแหน่งท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กรม 

๑. ส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบประเมินผลฯ 
๒. ปรับปรุงพัฒนาระบบจากข้อมูลที่ได้รับ 
๓. น าระบบท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้งาน 
๔. เผยแพร่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ให้เจ้าหน้าที่
สังกัดกรมทางหลวงทราบและเข้าใจในระบบฯ 

ต.ค.๕๘-พ.ย.๕๘ 
ธ.ค.๕๘-ม.ค.๕๙ 
ก.พ.๕๙-ก.ย.๕๙ 

ก.ย.๕๙ 
 

กองการเจ้าหน้าที่ 

  ๑๗.๒  จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 

มิติที่ ๔ 
ด้านความ
พร้อมรับผิด
ต่อการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

๖. สร้างจิตส านึกท่ีดี
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ 

๑๘. โครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐและ
แผนปฏิบัติการของกรม
ทางหลวง 

๑๘.๑ ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐของกรม
ทางหลวง 
 

๑. ทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 
๒. ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง ในช่วงเวลาระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

๓. ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การฯ เป็นระยะ 

ต.ค.๕๘ 
 
 

พ.ย.๕๘ 
 
 
 

ธ.ค.๕๘-ก.ย.๕๙ 
 

กองการเจ้าหน้าที ่



๖๒ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มิติที่ ๔ 
ด้านความ
พร้อมรับผิด
ต่อการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

 ๒๑.  โครงการ/
กิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้
บุคลากร 

๒๐.๑  ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้
บุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 

๑. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
๒. รับสมัครผู้ร่วมโครงการ 
๓. ด าเนินการอบรม 
๔. ประเมินผล 

ต.ค.๕๘-ธ.ค.๕๘ 
ม.ค.๕๙ 

ก.พ.๕๙-ก.ค.๕๙ 
ส.ค.๕๙-ก.ย.๕๙ 

กองฝึกอบรม 

๓.  สร้างและพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีมาตรฐาน 
โปร่งใส เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ 

๒๒.  โครงการก าหนด
ช่องทาง/วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๒๑.๑  จ านวนวิธีการเปิด
โอกาสให้ข้าราชการ
ตรวจสอบข้อมูล  

๑.  ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานท่ีมักมีข้อเรียน  
๒.  ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อกระบวนการรับข้อร้องเรียน
ในปัจจุบันพร้อมขอรับข้อเสนอแนะ 
๓.  ก าหนดแนวทาง วิธีการ เพื่อจัดท าเป็นระบบรับข้อ
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
๔.  จัดท าระบบ 
๕.  มีการส ารวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นอย่าง
สม่ าเสมอ 

ต.ค.๕๘-ธ.ค.๕๘ 
 
 

ม.ค.๕๙-ก.พ.๕๙ 
 
 

ม.ีค.๕๙-ก.ย.๕๙ 

กองการเจ้าหน้าที ่

   
๒๓. โครงการปรับปรุง
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐาน โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

๒๒.๑  ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับ
การพิจารณาและแจ้งผล
ภายในเวลาที่ก าหนด 

๑. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๒. จัดท าขั้นตอนการท างาน (flow chart) 
๓. ส ารวจความพึงพอใจในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
๔. ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ต.ค.๕๘-ธ.ค๕๘ 
ม.ค.๕๙-มิ.ย.๕๙ 

ก.ค.๕๙ 
ส.ค.๕๙-ก.ย.๕๙ 

กองการเจ้าหน้าที ่

มิติท่ี ๕ 
ด้านคุณภาพ
ชีวิตและความ
สมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการ
ท างาน 

๕.  พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรกรมทาง
หลวง 

๒๔.  โครงการ ๕ ส. ๒๓.๑  ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมการ
ท างาน 

๑. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินการ 
๓.  น าผลการส ารวจความพึงพอใจมาใช้ในการด าเนินการ
กิจกรรม ๕ ส. 

ต.ค.๕๘-ธ.ค.๕๘ 
 
 

ม.ค.๕๙-ก.ย.๕๙ 

กองการเจ้าหน้าที ่



๖๓ 

 

มิต ิ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

  ๒๖.  โครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการ 

๒๕.๑  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการ 
  

๑. ทบทวนหน่วยงานที่จะด าเนินการ 
๒. จัดด าเนินการอบรม 
๓. ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินการในแต่ละหน่วยงาน 

ต.ค.๕๘ 
พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙ 

ก.ย.๕๙ 

กองการเจ้าหน้าที ่

  ๒๗.  โครงการปรับปรุง
สวัสดิการกรมทางหลวง 

๒๖.๑  จ านวนสวัสดิการ
ที่กรมทางหลวงจัด
เพิ่มเติม 

๑. ประเมินสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
๒.  ส ารวจความคิดเห็นของข้าราชการในกรมเกี่ยวกับความ
ต้องการสวัสดิการ 
๓.  วิเคราะห์ผลส ารวจ และก าหนดสวัสดิการที่จ าเป็น พร้อม
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
๔.   ติดตามประเมินผล 

ต.ค.๕๘ 
พ.ย.๕๘-ธ.ค.๕๘ 

 
ม.ค.๕๙-ก.ย.๕๙ 

กองการเจ้าหน้าที่ 

   ๒๖.๒  ร้อยละความพึง
พอใจต่อการจัดสวัสดิการ
เพิ่ม 

  

  ๒๘. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร 

๒๗.๑จ านวนครั้งของการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรัก ความ
สามัคคี และ
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

๑. ศึกษาวัฒนธรรมพร้อมประเมินความสัมพันธ์ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน 
๒.  ระดมสมองเพื่อก าหนดกิจกรรมตลอดปีท่ีสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นแผนงาน 
๓.  ด าเนินกิจกรรม ตามแผนงาน 

ต.ค.๕๘ 
 

พ.ย.๕๘-ธ.ค.๕๘ 
 
ม.ค.๕๙-ก.ย.๕๙ 

กองการเจ้าหน้าที ่

   ๒๗.๒ ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๔ 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๕ 
HR Scorecard: กรมทางหลวง 

วิสัยทัศน์บริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างมืออาชีพ เพื่อ
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ 
คุณธรรม และมีความสุข 

ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

คว
าม

พร
้อม

รับ
ผิด
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กร
บุค
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คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 

บุคลากรมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรัก
ความสามัคคีในองค์กร 

มีสภาพแวดล้อมการท างานท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานดีขึ้น ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ข้าราชการมีก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

การท างานมีความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและ
การท างาน 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์    
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขรก. 

บุคลากรมีสวัสดิการท่ีตรงต่อ
ความต้องการ 

ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ที่ภาครัฐจัดให ้

ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร ์

อัตราก าลังสอดคล้อง
และเพียงพอ 

วางแผนก าลังคนและพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับภารกิจในอนาคต  

บุคลากรมีความสามารถตรงกับ
ยุทธศาสตร์และภารกิจ 

สร้างระบบ ขรก. ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง  

วางแผนพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ  

มีระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีมีมาตรฐาน 

วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรม  

ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่

ยอมรับได้ในองค์กร 
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี

มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได ้

บุคลากรมีช่องทางที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสอบถามข้อสงสัยต่างๆ การ

บริหารงานบุคคล 

 

พัฒนาวิธีการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรให้
สามารถตรวจสอบข้อมูลในการบริหารงานบุคคลเพื่อ

ความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 

 

องค์กรมีวัฒนธรรมและ
ค่านิยมมีจิตส านึกท่ีดี มี
คุณธรรม และจริยธรรม

ในการปฏิบัติงาน 

 
พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่

ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการมี
จิตส านึกที่ดีและการมีคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกที่ดีและมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและผลการให้บริการ 

ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขีดความสามารถด้าน
การบริหารทรัพยากร

บุคคลมีมาตรฐานสูงขึ้น 

ปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวงให้มี

ประสิทธิภาพ 

การฝึกอบรมมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มีความคุ้มค่า 

ประกันคุณภาพและการประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

ระบบข้อมูลส าหรับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมี

ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ปรับปรุงฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
สามารถรองรับการบริหารงานของกรมทางหลวง 

มีระบบผลการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความเป็นธรรม  

ขรก. มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน  มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน 

มีระบบบริหารจัดการ
ความรู้ในองค์กร 

 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร 

ขีดความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

และมีมาตรฐานสูงขึ้น 

 ปรับปรุง นโยบาย แผนงาน โครงการและ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพ  พัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุม

กลุ่มเป้าหมาย 

 สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขีดความสามารถของ
บุคลากรมีเพิ่มมากขึ้น
สอดคล้องกับแผนการ

พัฒนาบุคลากรประจ าปี 

 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขรก. (ก.พ.) 
และแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

 พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากร
บุคคลตามหลักสมรรถนะ 



๖๖ 

 

วิสัยทัศน์ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มีคุณธรรม และมีความสุข 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย โปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

๒. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะสูง 

๓. สร้างกลไกที่สนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีและการท างานที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑.  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจและ

ยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง 

๒.  เสริมสร้างให้ข้าราชการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๓.  สร้างและพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐาน 

โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบ
ได้ 

๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน 

๕.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
กรมทางหลวงเพื่อรองรับแผน
ยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

๖.  สร้างจิตส านึกที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ

ให้บริการ 

๗.  พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ๑. วางแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์กรม 

๒. วางแผนก าลังคนและพัฒนา
กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อรองรับภารกิจของกรม
ในอนาคต 

๓. มีเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพที่ชัดเจน 

๑. สร้างระบบข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

๒. พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากร
บุคคลตามหลักสมรรถนะ 

๑. ปรับปรุงกระบวนงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
ทางหลวงให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ปรับปรุง นโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๓. ปรับปรุงระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้เกิดความเป็น
ธรรม 

๔. พัฒนาวิธีการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในองค์กรให้
สามารถตรวจสอบข้อมูลในการ
บริหารงานบุคคลเพื่อความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๕. พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีมาตรฐาน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๑. วางแผนพัฒนาผู้บริหารทุก
ระดับ 

๒. ประกันคุณภาพและการ
ประเมินผลการฝึกอบรม 

๓. พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

๔. สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๕. พัฒนารูปแบบและวิธีการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ 

๖. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการความรู้และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร 

๗. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

๑. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

๒. การท างานมีความสมดุลระหว่าง
คุณภาพชีวิตและการท างาน 

๓. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตข้าราชการพลเรือน 

๔. ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ภาครัฐจัดให้  

๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรัก
ความสามัคคีในองค์กร 

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกที่ดีและมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
และผลการให้บริการ 

๒. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการมีจิตส านึกที่ดีและการมี
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

๓. พัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้
สามารถรองรับการ
บริหารงานของกรมทาง
หลวง 

๒. ปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ และแผนงาน/โครงการ  



ตัวช้ีวัด ๑. ร้อยละความส าเร็จของการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๒. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนอัตราก าลัง  

๓. ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนความก้าวหน้าในอาชีพของ
สายงานหลัก 

๑. ระดับความส าเร็จของการวาง
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๒. ร้อยละของบุคลากรด้าน
ทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการพัฒนา
ตามหลักสมรรถนะ 

๑. ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๒. ร้อยละความพึงพอใจของ 
ขรก. ต่อนโยบายแผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล๓. ระดับ
ความส าเร็จของการทบทวน
สมรรถนะของต าแหน่งที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม 

๔. จ านวนครั้งในการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการ 

๕. จ านวนวิธีการเปิดโอกาสให้
ข้าราชการตรวจสอบข้อมูล 

๖. ร้อยละของข้อร้องเรียนด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่
ได้รับการพิจารณาและแจ้งผล
ภายในเวลาที่ก าหนด 

 

๑. ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนการพัฒนา
ผู้บริหารทุกระดับ 

๒. ร้อยละของข้าราชการที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนงานประจ าปี 

๓. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรม
ตามแผนฯ ที่ผ่านเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 

๔. ร้อยละหน่วยงานที่ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

๕. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาจากเครือข่ายๆ 

๖. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการ
พัฒนาด้วยรูปแบบและวิธีการ
ใหม่นอกเหนือจากการฝึกอบรม
ในห้องเรียน 

๗. ร้อยละหน่วยงานที่มีกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร 

๘. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การบริหารจัดการความรู้ได้
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
องค์กร 

๙. ร้อยละหน่วยงานที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้จัดท า IDP 

 

 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อการจัดสภาพแวดล้อมการท างาน  

๒. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การสร้าง
ความผาสุก ความพึงพอใจ และการ
สร้างแรงจูงใจของบุคลากร กรมทาง
หลวง 

๓. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ 

๔. จ านวนสวัสดิการที่กรมทางหลวง
จัดเพิ่มเติม 

๕. ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการเพิ่ม 

๖. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความ
สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

๗. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
รัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน 

๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทาง
หลวง 

๒. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตส านึกที่ดีและมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าคู่มือ
หรือแนวทางปฏิบัติหรือ สื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตส านึกที่ดีและ
การมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๔. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

๑. ร้อยละของการปรับปรุง
ข้อมูลบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 

๒. จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

๖๗ 



แผนงาน/โครงการ ๑. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

๒. โครงการปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 

๓. โครงการจัดท าแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพของสาย
งานหลัก 

๔. โครงการปรับปรุงระบบ
ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 

๕. โครงการพัฒนานักทรัพยากร
บุคคลตามหลักสมรรถนะ 

๖. โครงการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๗. โครงการปรับปรุง นโยบาย 
แผนงาน โครงการและมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๘. โครงการปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๙. โครงการก าหนดช่องทาง/
วิธีการตรวจสอบข้อมูลด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑๐. โครงการปรับปรุงระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
มาตรฐานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๑๑. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
ระดับต้น/กลาง/สูง 

๑๒. โครงการประกันคุณภาพ
การฝึกอบรม 

๑๓. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
ประจ าปี 

๑๔. โครงการพัฒนาบุคลากร
โดยเครือข่าย 

๑๕. โครงการฝึกอบรมด้วย
ระบบ e-learning/โครงการ
อบรมผ่านดาวเทียม/การจัดการ
ความรู้ 

๑๖. โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้ผ่านทาง website กรม
ทางหลวง 

๑๗. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 

๑๘. โครงการ ๕ ส. 

๑๙. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์การ
สร้างความผาสุก ความพึงพอใจ และ
การสร้างแรงจูงใจของบุคลากรกรม
ทางหลวง 

๒๐. โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนา
คุณภาพชีวิตข้าราชการ 

๒๑. โครงการปรับปรุงสวัสดิการกรม
ทางหลวง 

๒๒. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร 

๒๓. โครงการจัดท ายุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและ
แผนปฏิบัติการของกรมทางหลวง 

๒๔. โครงการส่งเสริมการมีจิตส านึกที่ดี
และการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๒๕. โครงการจัดท าคู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติหรือ สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ส าหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
จิตส านึกที่ดีและการมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

๒๖. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร 

๒๗. โครงการปรับปรุง
ฐานข้อมูลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๒๘. โครงการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

๖๘ 
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