แบบฟอรมรายงานแผนงาน/โครงการทีร่ องรับตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มิติ
มิตทิ ี่ 1
ความ
สอดคลอง
เชิง
ยุทธศาสตร

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
เปาประสงค
ตัวชีว้ ดั
แผนงาน/โครงการ
1. การปรับปรุงโครงสราง ระดับความสําเร็จใน
1. แผนงานปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลัง อบต.ปากตม
และอัตรากําลังให
การปรับปรุงโครงสราง 2. โครงการการวิเคราะหสภาพกําลังคนและจัดทํา
เหมาะสมกับขอเท็จจริงใน และอัตรากําลัง
คุณลักษณะงานเฉพาะตําแหนง
ปจจุบัน

ผูร บั ผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

2. จัดทําแผนสรางเสนทาง ระดับความสําเร็จใน
ความกาวหนาใหชัดเจน การจัดทําแผนสราง
(Career Path)
เสนทางความกาวหนา
(Career Path)

1. แผนงานการสรางเสนทางความกาวหนา (Career Path)
2. โครงการการใหทุนการศึกษาแกขาราชการ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

3. จัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและ

1. โครงการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
ตําแหนงที่สอดคลองกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําสมรรถนะ

การติดตามผล
1. การประชุม
เพื่อติดตามผลใน
ระดับตางๆ
2. การ
ประสานงานกับ
หนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อ
รับทราบผลการ
เนินการหรือ
ปญหาตางๆ
1. การประชุม
เพื่อติดตามผล
การดําเนินการ
2. การเก็บ
รวบรวมขอมูล
จากหนวยงานที่
เกี่ยวของทั้งใน
กรมและ
หนวยงาน
ภายนอก
1. การประชุม
เพื่อติดตาม

มิติ

เปาประสงค
สมรรถนะประจําตําแหนง
ที่สอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม

ตัวชีว้ ดั
หลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหนงที่
สอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม

4. ปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ระดับของความสําเร็จ
ในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

5. ประชาสัมพันธและจัด
อบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหมใหบุคลากรใน
หนวยงาน

ระดับความสําเร็จของ
การประชา -สัมพันธ
และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม

6. มีการฝกอบรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะ
ผูนําใหกับขาราชการ

มีการฝกอบรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการ อยางนอย
1 โครงการ

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
แนวใหม

ผูร บั ผิดชอบ

1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
2. แผนงานการหาความตองการในการฝกอบรม
3. แผนงานการสงเสริมใหนําความรูและทักษะจากการอบรม
มาใชในการปฏิบัติงาน
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผลการศึกษาอบรมของ
บุคลากร
1. โครงการประชาสัมพันธการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม
2. โครงการอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

1. แผนการสรางหลักสูตรการพัฒนาภาวะผูนําใหกับ
ขาราชการ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

การติดตามผล
ความกาวหนา
ของการ
ดําเนินการ
2. การ
ประเมินผลการ
จัดทําสมรรถนะ
1. การประชุม
เพื่อติดตาม
ความกาวหนา
ของการ
ดําเนินการ
1. การ
ประเมินผล
โครงการ
2. การทดสอบ
ความรูหลังการ
อบรมสัมมนา
1. การนํา
หลักสูตรไปใช
ฝกอบรม
2. การพัฒนา
หลักสูตรหลังจาก
การนําไปใช

มิติ

เปาประสงค
ตัวชีว้ ดั
7. การสงบุคลากรเขารับ รอยละของผูผานการ
การฝกอบรมการพัฒนา
ฝกอบรมการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ ภาวะผูนํา

มิตทิ ี่ 2 1. จัดทําฐานขอมูล
ประสิทธิภาพ บุคลากรใหถูกตองเปน
ของการ ปจจุบัน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

2. จัดทําฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
1. แผนการสงบุคลากรเขารับการอบรม

ผูร บั ผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทําฐานขอมูล
บุคลากร

1. โครงการจัดทําฐานขอมูลบุคลากร กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

รอยละของขอมูล
สารสนเทศที่ไดรับการ
จัดทําเปนฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. แผนงานจัดทําฐานขอมูลสารสน-เทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. แผนงานเผยแพรขอมูลขาวสารดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลผานชอง ทางที่หลากหลาย เชน การโทรศัพทแจง
ขอมูลขาวสาร การสงขอความเพื่อแจงขอ มูลที่จําเปนเรงดวน
การจัดทําวารสารขาวการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด
3. โครงการจัดทําคูมือการบริหาร งานบุคคลของขาราชการ
สถ.
1. แผนงานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

3. มีการสรรหาและบรรจุ รอยละของบุคลากรที่
แตงตั้งที่สอดคลองกับการ ไดรับการสรรหาและ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

การติดตามผล
1. จํานวนผูเขา
รับการอบรม
2. จํานวนผูผาน
การอบรม
1. การประชุม
หนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน
กลุมงาน/ฝาย ใน
กองการ
เจาหนาที่ บริษัท
ที่ปรึกษา
2. การ
ประเมินผลความ
ถูกตองของระบบ
1. การประชุม
หนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อ
ติดตามผล
2. การ
ประเมินผลและ
พัฒนาระบบ

มิติ

เปาประสงค
บริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม โดยคํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร

มิตทิ ี่ 3 1. จัดทํารายละเอียด
ประสิทธิผล เกี่ยวกับความรู ทักษะ
ของการ สมรรถนะในการทํางาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

2. การสรางและปรับ
กระบวนทัศนวัฒนธรรมใน
การทํางานของบุคลากรให
สอดคลองกับการบริหาร
ราชการแนวใหมและ
เหมาะสมกับภารกิจ

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ
ความคิดของบุคลากร

ตัวชีว้ ดั
บรรจุแตงตั้งที่
สอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม โดยคํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร
รอยละความสําเร็จของ 1. โครงการจัดทําสมรรถนะประจําตําแหนง
การจัดทําสมรรถนะ
2. โครงการศึกษาและวิเคราะหกลุมงาน (Job Family)
ประจําตําแหนง
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของ
สํานักงานทองถิ่นจังหวัด
4. โครงการนิเทศงานการบริหาร งานบุคคลของสํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด สํานักงานทองถิ่นอําเภอ

ระดับความสําเร็จใน
การสรางและ
ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน คานิยม และ
วัฒนธรรมในการ
ทํางานใหเหมาะสมกับ
ภารกิจ

1. โครงการสรางและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนวัฒนธรรมใน
การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหารราชการ
แนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ

ผูร บั ผิดชอบ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

การติดตามผล

1. การประชุม
หนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อ
ติดตามผลการ
ดําเนินการ
2. การสัมภาษณ
ความคิดเห็นของ
ผูที่เกี่ยวของเพื่อ
เก็บรวบรวม
ขอมูล
3. การนิเทศงาน
1. การจัด
โครงการ
ฝกอบรมใหแก
บุคลากร
2. การสง
บุคลากรไปอบรม
กับหนวยงาน
อื่นๆ

มิติ

เปาประสงค
3. การพัฒนาความรูและ
ทักษะดาน IT ของ
บุคลากรกองการเจาหนาที่
อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

ตัวชีว้ ดั

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

รอยละของบุคลากร
1. โครงการฝกอบรมทักษะดาน IT แกบุคลากร กองการ
กองการเจาหนาที่ที่
เจาหนาที่
ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะดาน IT

ผูร บั ผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

4. การพัฒนาผูบริหารใหมี รอยละของผูบริหารที่
ภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน ไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

1. โครงการพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน
2. โครงการพัฒนาขาราชการตามหลักสูตรนายอําเภอ
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง ฯลฯ

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

5. จัดใหมีระบบการสอน
งาน
(Coaching) เพื่อพัฒนา

1. แผนงานการสรางระบบการสอนงานในหนวยงาน
(Coaching)

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

จํานวนบุคลากรกอง
การเจาหนาที่ที่ไดรับ
การสอนงาน

การติดตามผล
3. การประชุม
เพื่อติดตามผล
1. การ
ประเมินผล
โครงการ
ฝกอบรม
2. การทดสอบ
สมรรถนะของ
บุคลากรหลังจาก
เสร็จสิ้นการ
ฝกอบรม
1. การ
ประเมินผล
ผูบริหารที่ไดรับ
การฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาวิสัยทัศน
2. การประชุม
เพื่อติดตาม
ความกาวหนา
ของการดําเนิน
โครงการ
1. การติดตาม
ประเมินผลการ
สอนงาน

มิติ

เปาประสงค
ภาวะผูนําและผูปฏิบัติงาน
ควบคูกันไป

ตัวชีว้ ดั

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

ผูร บั ผิดชอบ

6. มีระบบการรักษา
บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
เชน Talent
Management

งานบริหารงานบุคคล
รอยละของบุคลากรที่มี 1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง (Talent
สํานักงานปลัด
สมรรถนะสูงที่กรมฯ
Management)
สามารถรักษาไวได
2. โครงการสงขาราชการเขาศึกษาอบรมในหลักสูตรของ
สถาบัน หนวยงานภายนอก
3. โครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการบรรจุใหมและรับโอน

7. หนวยงานมีแผนการ
จัดการความรู

ระดับความสําเร็จของ
จัดทําแผนการจัดการ
ความรู

1. แผนการจัดการความรู

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

8. องคความรูที่กระจัด
กระจายอยูไดรับการ
รวบรวม

จํานวนองคความรูที่
ไดรับการรวบรวม

1. แผนงานการรวบรวมองคความรูใ นองคกร

สํานักงานปลัด

9. มีการเผยแพรองค
ระดับความสําเร็จของ 1. แผนการเผยแพรองคความรู
ความรูที่ไดรวบ รวมแลว การเผยแพรองคความรู
ใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรู
ดวย

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

การติดตามผล
2. การปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
การสอนงาน
1. การ
ประเมินผล
โครงการ
2. การ
ประเมินผลกลุม
เปาหมาย
1. การประชุม
เพื่อติดตาม
ความกาวหนา
ของการ
ดําเนินการ
1. การรวบรวม
องคความรูจาก
หนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
1. แบบ
ประเมินผลการ
เรียนรู

มิติ
เปาประสงค
มิตทิ ี่ 4 1. มีการสรางมาตรฐาน
ความพรอม ความโปรงใสในการ
รับผิดดาน ปฏิบัติงาน
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
ตัวชีว้ ดั
แผนงาน/โครงการ
ผูร บั ผิดชอบ
ระดับความสําเร็จใน
1. แผนงานการจัดทํามาตรฐานความโปรงใสในการ
งานบริหารงานบุคคล
การจัดทํากระบวนงาน บริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด
ในการบริหารทรัพยากร 2. โครงการรณรงคเพื่อกระตุนใหภาคประชาชน/องคกร
บุคคลใหมีความโปรงใส ปกครองสวนทองถิ่นแจงเบาะแสเฝาระวังทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
3. โครงการสรางเครือขายภาคประชาชน/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการแจงเบาะแสเฝาระวังทุจริตฯ

2. มีการจัดทํารายละเอียด
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

ระดับความสําเร็จใน
การจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

3. สงเสริมและ
ประชาสัมพันธใหบุคลากร
เขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

รอยละของบุคลากรที่ 1. โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจและ งานบริหารงานบุคคล
เขาใจและปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักงานปลัด
คานิยมของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น

การติดตามผล
1. การประเมิน
และปรับปรุง
มาตรฐานความ
โปรงใสในการ
บริหารงานบุคคล
2. การ
ประเมินผล
โครงการ
1. การประเมิน
และปรับปรุง
มาตรฐาน
จริยธรรมของ
บุคลากรกรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
1. การ
ประเมินผล
โครงการสงเสริม
และ
ประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตาม
คานิยมของกรม
สงเสริมการ

ตัวชีว้ ดั

แบบฟอรมรายการแผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

มิติ

เปาประสงค

ผูร บั ผิดชอบ

มิตทิ ี่ 5
คุณภาพชีวิต
และความ
สมดุล
ระหวางชีวิต
กับการ
ทํางาน

1. การจัดทําแผนการจัด
สวัสดิการของบุคลากรให
สอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากร
รวมทั้งมีการประเมินผล
เปนระยะอยางสม่ําเสมอ
2. การสงเสริมและ
สนับสนุนใหนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการทํางานและ
ดํารงชีวิต

ระดับความสําเร็จใน
1. โครงการจัดทําแผนสวัสดิการบุคลากร กรมสงเสริมการ
การจัดทําแผน
ปกครองทองถิ่น
สวัสดิการของบุคลากร
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ระดับความสําเร็จใน
พอเพียงมาใชในการทํางานและดํารงชีวิต
การสงเสริมและ
สนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการทํางานและ
ดํารงชีวิต

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

3. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสรางแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร

ระดับความสําเร็จใน
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจในการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทํางานของบุคลากร
และสรางแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด

การติดตามผล
ปกครองทองถิ่น
1. การ
ประเมินผลและ
พัฒนาแผน
สวัสดิการกรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
1. การ
ประเมินผล
โครงการสงเสริม
สนับสนุนใหนํา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
การทํางานและ
ดํารงชีวิต
1. การ
ประเมินผล
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สรางแรงจูงใจใน
การทํางานของ
บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชีว้ ดั และแผนงาน/โครงการ
มิตทิ ี่
1. ความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร

2. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ

ตัวชีว้ ดั

1.1 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรา กําลังให
เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน
1.2 จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนา
(Career Path) ใหชดั เจน
2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา 2.1 จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ
ทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจํา สมรรถนะประจําตําแหนง ที่สอดคลองกับการ
ตําแหนง
บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนวใหม
2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สถ.
2.3 ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
ใหบุคลากรในหนวยงาน
3. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 3.1 มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนํา
ใหกับขาราชการ

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
โครงสรางและอัตรากําลัง
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสราง
เสนทางความกาวหนา
2.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลอง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม
2.2.1 ระดับของความสําเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
2.3.1 ระดับความสําเร็จของการประชา สัมพันธ
และการจัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม
3.1.1 มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะ
ผูนําใหกับขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ

3.2 มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ
1.1 จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปน
ปจจุบัน

3.2.1 รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนา
ภาวะผูนํา
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดฐานขอมูล
บุคลากร

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ

มิตทิ ี่
3. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

2.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศที่ไดรับการ
จัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชีว้ ดั

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ

1.1 จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู ทักษะ
สมรรถนะในการทํางาน

2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับ
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมใน 2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสรางและ
การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน คานิยม และ
ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ
วัฒนธรรมในการทํางานใหเหมาะสมกับภารกิจ

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT ของ
บุคลากรกองการเจาหนาที่ อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มี
วิสัยทัศนและพฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหมที่ใหความสําคัญกับบุคลากรควบคูไป
กับประสิทธิภาพของงาน

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน 4.1.1 รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
4.2 จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพื่อ 4.2.1 จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่ไดรับ
พัฒนาภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป
การสอนงาน

5. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษา 5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว
เชน Talent Management
6. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการ
6.1 หนวยงานมีแผน การจัดการความรู
เรียนรู

1.1.1 รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
สมรรถนะประจําตําแหนง

3.1.1 รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาที่ที่
ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดาน IT

5.1.1 รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่
กรมฯสามารถรักษาไวได
6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา แผนการ
จัดการความรู

6.2 องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับการ
รวบรวม
6.3 มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลว
ใหกับบุคลากรอื่นไดเรียนรูดวย

มิตทิ ี่

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

4. ความพรอมรับผิดดาน 1. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแก 1.1 มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ
ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ปฏิบตั ิงาน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล
1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
1.3 สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยมของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
5. คุณภาพชีวติ และความ 1. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของขาราชการ 1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร
ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมทั้ง
สมดุลระหวางชีวติ กับการ
มีการประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
ทํางาน
1.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและดํารงชีวิต
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจใน
การทํางานของบุคลากร

6.2.1 จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม
6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองค
ความรู

ตัวชีว้ ดั
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี
ความโปรงใส
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
1.3.1 รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏิบัติ
ตามคานิยมของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผน
สวัสดิการของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ทํางานและดํารงชีวิต
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสรางแรงจูงใจในการทํางาน

