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1. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและก าหนดกรอบอตัราก าลงัของ ขร. รวมทั้งปรับแผนอตัราก าลงั
ขา้ราชการ และพนกังานราชการใหเ้ป็นปัจจุบนัทกุเดือน

 ฝ่ายทะเบียนประวติั

2. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งหวัหนา้กลุ่มงานท่ีต ่ากว่าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกองหรือเทียบ
กอง 1 ระดบั  เป็นระดบัช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ต าแหน่ง

 ฝ่ายสรรหา

3. ขอปรับปรุงกรอบอตัราก าลงัท่ีไดรั้บเพ่ิมใหม่  จ  านวน 10 อตัรา 
(เสนอ ก.พ. ใหค้วามเห็นชอบ และจดัท าแบบบรรยายลกัษณะงานของต าแหน่งเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวง)

 ฝ่ายสรรหา

การประชุม อ.ก.พ.กรม

1. ประชุม อ.ก.พ.กรม ของกรมการขนส่งทางราง  ฝ่ายสรรหา

1. การคดัเลือกขา้ราชการเพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดบัตน้ 
(ต าแหน่งเลขท่ี 59 ต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง สงักดักองก ากบักิจการขนส่งทางราง)

2. การสรรหาและแต่งตั้งเพ่ือบรรจุบคุคลเขา้รับราชการในต าแหน่ง
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. สงักดักองยทุธศาสตร์และแผนงาน

ส านกังบประมาณ แจง้ใหโ้อน
ตั้งแต่วนัท่ี 27 ธ.ค. 64

3. การสรรหาและแต่งตั้งเพ่ือบรรจุบคุคลเขา้รับราชการในต าแหน่ง
วิศวกรเคร่ืองกล ปก./ชก. จ านวน 2 ต าแหน่ง สงักดักองก ากบักิจการขนส่งทางราง (1 ต าแหน่ง)
สงักดักองมาตรฐานความปลอดภยัและบ ารุงทาง (1 ต าแหน่ง)
4. การสรรหาและเลือกสรรพนกังานราชการ 6 อตัรา
5. สรรหาบคุคลเขา้สู่ต  าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดบัช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ต าแหน่ง อยูร่ะหว่างปรับปรุงต าแหน่ง

 ฝ่ายสรรหา

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานเลขานุการกรม  กรมการขนส่งทางราง   ประจ าปีงบประมาณ  2565

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ.  2565
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 หมายเหตุไตรมาส 3 ไตรมาส 4

การปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง

การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ และพนกังานราชการ

โครงการ / กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ
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1. การสรรหาและแต่งตั้งเพ่ือบรรจุบคุคลเขา้รับราชการในต าแหน่ง
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก./ชก.จ านวน 2 ต าแหน่ง สงักดักองยทุธศาสตร์และแผนงาน (รับโอน)
2. การสรรหาและแต่งตั้งเพ่ือบรรจุบคุคลเขา้รับราชการในต าแหน่ง
นกัทรัพยากรบคุคล ปก./ชก. จ านวน 1 ต าแหน่ง สงักดัส านกังานเลขานุการกรม (รับโอน)
3. การสรรหาและแต่งตั้งเพ่ือบรรจุบคุคลเขา้รับราชการในต าแหน่ง
วิศวกรโยธา ปก./ชก. จ านวน 3 ต าแหน่ง สงักดักองก ากบักิจการขนส่งทางราง (2 ต าแหน่ง)
สงักดักองมาตรฐานความปลอดภยัและบ ารุงทาง (1 ต าแหน่ง)
4. การยา้ยราชการในสงักดั ขร. ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. จดัท าบญัชีรายช่ือบคุคลท่ีมีคุณสมบติัครบเพ่ือเตรียมจดัท าผลงานเขา้สู่ต  าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัช านาญการ และประเภททัว่ไป

 ฝ่ายทะเบียนประวติั

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบคุคลเพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพิเศษ

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบคุคลเพ่ือขอรับเงินประจ าต  าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดบัช านาญการ

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกบคุคลเพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญ
การ  และระดบัช านาญการพิเศษ

5. ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบคุคลท่ีจะเขา้รับการประเมินผลงาน และการประเมินผล
งาน เพ่ือแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพิเศษ ของ 
ขร.

6. ประกาศหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบคุคลท่ีจะเขา้รับการประเมินผลงาน เพ่ือขอรับเงินประจ า
ต  าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ ของ ขร.

7. การใหไ้ดรั้บเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิแบบช่วง ของขา้ราชการ รายนายฒธัชพงษ์
เสนากรุง ต  าแหน่งนกัวิชาการขนส่งปฏิบติัการ สงักดักองก ากบักิจการขนส่งทางราง

 ฝ่ายสรรหา

 ฝ่ายสรรหา

การประเมนิผลงานเข้าสู่ต าแหน่งและแต่งตั้งในระดับสูงขึน้

การโอนย้ายข้าราชการ

การประเมนิผลการปฏบัิติราชการและการเล่ือนเงินเดือน
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1. แจง้ส านกั/หน่วยงานประเมินผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือน คร้ังท่ี 1  และ คร้ังท่ี 2

2. ประเมินผลการปฏิบติัราชการและเล่ือนเงินเดือน  คร้ังท่ี 1  และ คร้ังท่ี 2 ส าหรับขา้ราชการและ
ลูกจา้งประจ า ขร.
3. ปรับวุฒิใหก้บัขา้ราชการ ขร.

1. จดัท าแผนพฒันาบคุลากร ขร. ประจ าปีงบประมาณ 2565
2. ปฐมนิเทศและพฒันาขา้ราชการใหม่โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
(การเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์)
3. จดัส่งอบรมขา้ราชการใหม่หลกัสูตรการเป็นขา้ราชการท่ีดี ตามกรอบ  ก.พ.
4. อบรมหลกัสูตรเทคนิคการบริหารผลการปฏิบติัราชการส าหรับผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี
5. การคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนสามญัเขา้สู่ระบบขา้ราชการผูมี้ผลสมัฤทธ์ิสูง
6. ด าเนินการเก่ียวกบัการลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรมส าหรับขา้ราชการ ขร.

7. ด าเนินการเก่ียวกบัทนุรัฐบาล (การจดัสรรทนุส าหรับเตรียมและพฒันาก าลงัคนภาครัฐ ในระดบั
หน่วยงาน (Department – based) ทนุตามความตอ้งการของขา้ราชการ/หน่วยงานรัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
8. จดัท าแผนพฒันาสมรรถนะรายบคุคลของ ขร. (IDP)
9. การส่งบคุลากรเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร “ นบส. 1” ของส านกังาน ก.พ.
10. การส่งบคุลากรเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร “ ฉนั...คือ ขา้ราชการท่ีดี รุ่นท่ี .....”
11. การส่งบคุลากรเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันาผูน้ าคล่ืนลูกใหม่ในราชการไทย
ประจ าปี 2565
12. การส่งบคุลากรเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร “นกับริหารระดบัตน้กระทรวงคมนาคม” (นบต.คค)

13. จดัอบรมอ่ืนๆ ตามนโยบาย
14. PMQA
การพฒันาคุณภาพชีวิต

1. ส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการส าหรับบคุลากร ขร.  ฝ่ายทะเบียนประวติั

2. จดัหาแหล่งเงินกูย้ืมดอกเบ้ียต ่าเพ่ือเป็นทางเลือกในการกูย้ืมเงินใหก้บับคุลากร ขร.

 ฝ่ายทะเบียนประวติั

 ฝ่ายพฒันา

การพฒันาบุคลากร ขร.
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3. จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับบคุลากร ขร.

4. ด าเนินการเก่ียวกบัการลาประเภทต่าง ๆ ส าหรับขา้ราชการ ขร. 

5. จดัประชุมคณะกรรมการสวสัดิการ
6.สนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรม 5 ส.  และปรับปรุงสภาพภูมิทศันข์อง ขร. อยา่งต่อเน่ือง  ทกุฝ่าย

การขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

1. ด าเนินการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ส าหรับขา้ราชการและพนกังานราชการ  ฝ่ายทะเบียนประวติั

2. จดัท าบญัชีรายช่ือผูไ้ดรั้บ และมีสิทธ์ิไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เผยแพร่บนเวบ็ไซตแ์ละแจง้
ส านกั/หน่วยงาน เป็นประจ าทกุปี

การพฒันาระบบฐานข้อมูลและทะเบียนประวัติ

1. ตรวจสอบและบนัทึกขอ้มูล ก.พ.7  และปรับปรุงระบบทะเบียนประวติัขา้ราชการอิเล็กทรอนิกส์ 
SIES ใหเ้ป็นปัจจุบนั

 ฝ่ายทะเบียนประวติั

2. จดัท าสถิติขอ้มูลบคุลากร ขร. ประจ าเดือน (ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว)

3. การใชง้านระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคลระดบักรม DPIS รอ ก.พ. เปิดใชร้ะบบ DPIS 
version 6

4. การขอรับบ านาญและบ าเหน็จด ารงชีพขา้ราชการ

5. รายงานผลขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากรบคุคลของ ขร. ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ก.พ. 
กรมบญัชีกลาง เป็นตน้
6. จดัท าหนงัสือรับรองบคุคล/เงินเดือน ส าหรับบคุลากร ขร.

7. จดัท าสถิติวนัลา มาสาย ของบคุลากร ขร. ใหเ้ป็นระบบ
8. การบนัทึก/ปรับปรุงขอ้มูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
9. การบนัทึก/ปรับปรุงขอ้มูลขอ้มูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
10. การบนัทึก/ปรับปรุงขอ้มูลระบบ MCS-Web (กบข.)
11. การควบคุมการเกษียณอายรุาชการ
12. กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.)
13. งานประกนัสงัคม
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การขอและบริหารงบประมาณและตัวช้ีวัดของ สท.

1. ติดตามรายงานผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติั (Action Plan) ประจ าเดือน...  ฝ่ายพฒันา

2. ติดตามผลการด าเนินงานและ ผลการเบิกจ่าย แผนปฏิบติัราชการกรมการขนส่งทางราง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
3. รายงานขอ้มูลตวัช้ีวดัของ สท. ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

งานวินยั

1. การคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2565  ฝ่ายพฒันา
2. การคดัเลือกบคุลากรท่ีประพฤติปฏิบติัตน ซ่ือสตัยสุ์จริต โปร่งใส ยึดมัน่ในคุณธรรจริยธรรม (คน
ตน้แบบคมนาคม ประจ าปี) ประจ ากรมการขนส่งทางราง ประจ าปี พ.ศ. 2565
3. การเสนอผลงานส าคญัโดดเด่นดา้นการป้องกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5. รายงานขอ้ร้องเรียน เจา้หนา้ท่ีรัฐกระท าการทจุริตฯ ก่อนวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป
6. การประเมินองคก์รคุณธรรม

7. ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้ของกรมการขนส่งทางราง

8. แผนป้องกนัและปราบปรามการทจุริตของ ขร.
9. การจดัท าคู่มือการปฏิบติังานกระบวนการจดัการเร่ืองร้องเรียนการทจุริต
10. กิจกรรมธรรมน าสุข
11. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
งานอ่ืนๆ

1. สรุปการปฏิบติังานล่วงเวลา  ฝ่ายทะเบียนประวติั

2. เสนอการปฏิบติังานในสถานท่ีพกัอาศยั WFH  ฝ่ายวินยั

 ฝ่ายวินยั

(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ.  2565
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 หมายเหตุไตรมาส 3 ไตรมาส 4โครงการ / กิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ


