
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล
มิติท่ี 1 1. การปรับปรุงโครงสร้างและ ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง 1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประชุมเพ่ือ
ความ     อัตราก าลังให้เหมาะสมกับ โครงสร้างและอัตราก าลัง     และอัตราก าลัง ส านักปลัด     ติดตามผลในระดับต่างๆ

สอดคล้อง     ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 2. โครงการการวิเคราะห์สภาพ 2. การประสานงานกับ
เชิง     ก าลังคนและจัดท าคุณลักษณะ     หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ยุทธศาสตร์     งานเฉพาะต าแหน่ง     รับทราบผลการ
    ด าเนินการหรือปัญหาต่างๆ

2. จัดท าแผนสร้างเส้นทาง ระดับความส าเร็จในการจัดท า 1. แผนงานการสร้างเส้นทาง งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประชุมเพ่ือ
    ความก้าวหน้าให้ชัดเจน แผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า     ความก้าวหน้า(Career Path) ส านักปลัด     ติดตามผลการด าเนินการ
    (Career Path) (Career Path) 2. โครงการการให้ทุนการศึกษา 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

    แก่ข้าราชการ     จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
    ท้ังในกรมและหน่วยงาน
    ภายนอก

3. จัดท ารายละเอียดของ ระดับความส าเร็จในการจัดท า 1. โครงการจัดท าสมรรถนะหลัก งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประชุมเพ่ือ
    สมรรถนะหลักและสมรรถนะ สมรรถนะหลักและสมรรถนะ     และสมรรถนะประจ าต าแหน่ง ส านักปลัด     ติดตามความก้วหน้าของ
    ประจ าต าแหน่งท่ีสอดคล้อง ประจ าต าแหน่งท่ีสอดคล้องกับ     ท่ีสอดคล้องกับการบริหาร     การด าเนินการ
    กับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพยากรบุคคล     ทรัพยากรภาครัฐแนวใหม่ 2. การประเมินผลการ
     ภาครัฐแนวใหม่ ภาครัฐแนวใหม่         จัดท าสมรรถนะ
4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระดับความส าเร็จในดการ 1. แผนงานปรับปรุงแผน งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประชุมเพ่ือ
    การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ     ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส านักปลัด     ติดตามความก้าวหน้าของ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล     ทรัพยากรบุคคล     การด าเนินการ
2. แผนงานการหาความต้องการ
    ในการฝึกอบรม
3. แผนงานการส่งเสริมให้น า
    ความรู้และทักษะจาการอบรม
    มาใช้ในการปฏิบัติงาน

รายงานแผนงาน/โครงการตามกลยุทธ์



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล
4. แผนงานการประเมิน
    ประสิทธิผลการศึกษาอบรม
    ของบุคลากร

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม ระดับความส าเร็จของการประชา 1. โครงการประชาสัมพันธ์การ งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประเมินผลโครงการ
    สัมมนาการบริหารทรัพยากร สัมพันธ์และการจัดอบรมการ     บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักปลัด

    แนวใหม่
    บุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้ บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 2. โครงการอบรมการบริหาร 2. การทดสอบความรู้
    บุคลากรในหน่วยงาน     ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่     หลังการอบรมสัมมนา
6. มีการฝึกอบรมท่ีเก่ียวกับการ มีการอบรมท่ีเก่ียวกับการ 1. แผนการสร้างหลักสูตรการ งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การน าหลักสูตรไปใช้
    พัฒนาภาวะผู้น าให้กับ พัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ     พัฒนาภาวะผู้น าให้กับ ส านักปลัด     ฝึกอบรม
    ข้าราชการ อย่างน้อง 1 โครงการ     ข้าราชการ 2. การพัฒนาหลักสูตร

    หลังจากการน าไปใช้
7. การส่งบุคคลากรเข้ารับการ ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม 1. แผนการส่งปุคลากรเข้ารับ งานการเจ้าหน้าท่ี 1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
    ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า     การอบรม ส านักปลัด 2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม
    ให้กับข้าราชการ

มิติท่ี 2 1. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร ระดับความส าเร็จในการจัดท า 1. โครงการจัดท าฐานข้อมูล งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประชุมหน่วยงาน
ประสิทธิภาพ     ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ฐานข้อมูลบุคลากร     บุคลากร ส านักปลัด     ท่ีเก่ียวข้องในกองการ 

ของการ     เจ้าหน้าท่ี
บริหาร 2. การประเมินผลความถูกต้อง

ทรัพยากร     ระบบ
บุคคล



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล
2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศท่ี 1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูล งานการเจ้าหน้าท่ี 1. ประชุมหน่วยงาน
    เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้รับการจัดท าเป็นฐานข้อมูล     สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ ส านักปลัด     ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือติดตามผล
    ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน     ปฏิบัติงานด้านการบริหาร 2. การประเมินผลและพัฒนา

การบริหารทรัพยากรบุคคล     ทรัพยากรบุคคล     ระบบ
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูล
    ข่าวสารด้านการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางท่ี
    หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์ 
    แจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่ง
    ข้อความเพ่ือแจ้งข้อมูลท่ีจ าเป็น
    เร่งด่วนการจัดท าวารสารข่าว
    การบริหารทรัพยากรบุคคล
    การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง
    เว็บไซด์
3. โครงการจัดท าคู่มือการบริหาร
    งานบุคคล

3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง ร้อยละของบุคลกรท่ีได้รับการ 1. แผนงานการสรรหาและบรรจุ งานการเจ้าหน้าท่ี
    ท่ีสอดคล้องกับการบริหาร สรรหาและบรรจุแต่งต้ังท่ี     แต่งต้ังท่ีสอดคล้องกับการ ส านักปลัด
    ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ สอดคล้องกับการบริหาร     บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
    โดยค านึงถึงวัฒนธรรมความคิด ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย     โดยค านึงถึงวัฒนธรรมความคิด
    ของบุคลากร ค านึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ     ของบุคลากร

บุคลากร



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล
มิติท่ี 3 1. จัดท ารายละเอียดเก่ียวกับ ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า 1. โครงการจัดท าสมรรถนะประจ า งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประชุมหน่วยงาน

ประสิทธิผล     ความรู้ ทักษะ สมรถนะในการ สมรรถนะประจ าต าแหน่ง     ต าแหน่ง ส านักปลัด     ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือติดตาม
ของการ     ท างาน 2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์     ผลการด าเนินการ
บริหาร     กลุ่มงาน (Job Family) 2. การสัมภาษณ์ความคิดเห็น

ทรัพยากร 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะ     ผู้ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเก็บรวบรวม
บุคคล     การบริหารงานบุคคลของ สถ.     ข้อมูล

4. โครงการนิเทศงานการบริหาร 3. การนิเทศงาน
    งานบุคคล

2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ ระดับความส าเร็จในการสร้าง 1. โครงการสร้างและปรับเปล่ียน งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การจัดโครงการฝึกอบรม
    วัฒนธรรมในการท างานของ และปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์     กระบวนการทัศน์วัฒนธรรม ส านักปลัด     ให้แก่บุคลากร
    บุคลากรให้สอดคล้องกับการ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ     ในการท างานของบุคลากรให้ 2. การส่งบุคคากรไปอบรม
    บริหารราชการแนวใหม่และ ท างานให้เหมาะสมกับภารกิจ     สอดคล้องกับการบริหาร     กับหน่วยงานอ่ืนๆ
    เหมาะสมกับภารกิจ     ราชการแนวใหม่และเหมาะสม 3. การประชุมเพ่ือติดตามผล
        กับภารกิจ
3. การพัฒนาความรู้และทักษะ ร้อยละของบุคลากรกองการ 1. โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน IT งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประเมินผลโครงการ
    ด้าน IT ของบุคลากรงานการ เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการพัฒนา     แก่บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด     ฝึกอบรม
    เจ้าหน้าท่ีอย่างเป็นระบบและ ความรู้และทักษะด้าน IT 2. การทดสอบสมรรถนะ
    ต่อเน่ือง     ของบุคลากรหลังจาก

    เสร็จส้ินการฝึกอบรม



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล
4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะ ร้อยละของผู้บริหารท่ได้รับการ 1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มี งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประเมินผลผู้บริหาร
    ผู้น ามีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบ พัฒนา     ภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ ส านักปลัด     ท่ีได้รับจากการฝึกอบรม
    และต่อเน่ือง     เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์

2. การประชุมเพ่ือติดตาม
    ความก้าวหน้าของการ
    ด าเนินโครงการ

5. จัดให้มีระบบการสอนงาน จ านวนบุคลากรกองการเจ้าหนืท่ี 1. แผนงานการสร้างระบบการ งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การติดตามประเมินผล
    (Coaching) เพ่ือพัฒนา ท่ีได้รับการสอนงาน     สอนงานในหน่วยงาน ส านักปลัด     การสอนงาน
    ภาวะผู้น าและผู้ปฏิบัติงาน 2. การปรับปรุงและพัฒนา
    ควบคู่กันไป     ระบบการสอนงาน
6. มีระบบการรักษาบุคลากรท่ีมี ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะ 1. โครงการพัฒนาบุคลกรท่ีมี งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประเมินผลโครงการ
    สมรรถนะสูง เช่น Talent สูงท่ีกรมฯ สามารถรักษาไว้ได้     สมรรถนะสูง (Talent ส านักปลัด 2. การประเมินผลกลุ่ม
    Management     Management)     เป้าหมาย
    2. โครงการส่งข้าราชการศึกษา     

    อบรมในหลัสูตรของสถาบัน
    หน่วยงานภายนอก
3. โครงการพัฒนาและติดตาม
    ประเมินผลการปฏิบัติงาน
    ของข้าราชการบรรจุใหม่
    และรับโอน

7. หน่วยงานมีแผนการจัดการ ระดับความส าเร็จของการจัดท า 1. แผนการจัดการความรู้ งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประชุมเพ่ือติดตามความ
    ความรู้ แผนการจัดการความรู้ ส านักปลัด     ก้าวหน้าของการด าเนินการ
8. องค์ความรู้ท่ีกระจัดกระจายอยู่ จ านวนองค์ความรู้ท่ีได้รับ 1. แผนการรวบรวมองค์ความรู้ 1. การรวบรวมองค์ความรู้จาก
    ได้รับการรวบรวม รวบรวม     ในองค์กร     หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง



มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล
9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้ ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่ 1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานการเจ้าหน้าท่ี 1. แบบประเมินผลการรียนรู้
    รวมแล้วให้กับบุคลากรอ่ืน เผยแพร่องค์ความรู้ ส านักปลัด
    ได้เรียนรู้ด้วย

มิติท่ี 4 1. มีการสร้างมาตรฐานความ ระดับความส าเร็จในการจัดท า 1. แผนงานการจัดท ามาตรฐาน งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประเมินและปรับปรุง
ความพร้อม     โปร่งใสในการปฏิบัติงาน กระบวนการงานในการบริหาร     ความโปร่งใสในการบริหาร ส านักปลัด     มาตรฐานความโปร่งใส
รับผิดด้าน ทรัพยากรบุคคลให้มีความ     งานบุคคล     ในการบริหารงานบุคคล
การบริหาร โปร่งใส 2. โครงการรณรงค์เพ่ือกระตุ้น 2. การประเมินผลโครงการ
ทรัพยากร     ให้ภาคประชาชน/องค์กร

บุคคล     ปกครองส่วนท้องถ่ินแจ้ง
    เบาะแสเฝ้าระวังการทุจริตและ
    ประพฤติมิชอบ
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาค
    ประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถ่ิน ในการแจ้งเบาะแส
    เฝ้าระวังทุจริต

2. มีการจัดท ารายละเอียด ระดับความส าเร็จในการจัดท า 1. แผนงานการจัดท ามาตรฐาน งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประเมินและปรับปรุง
    มาตรฐานจริยธรรมของกรม มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร     จริยธรรมของบุคลากรกรม ส านักปลัด     มาตรฐานจริยธรรมของ
    ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน     ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน     บุคลากรกรมส่งเสริมการ
        ปกครองท้องถ่ิน
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าใจและ 1. โครงการส่งสริมและ งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประเมินผลโครงการ
    บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริม     ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ส านักปลัด     ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
    ค่านิยมของกรมส่งเสริมการ การปกครองท้องถ่ิน     เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม     ให้บุคลากรเข้าใจและ
    ปกครองท้องถ่ิน     ของกรมส่งเสริมการปกครอง     ปฏิบัติตามค่านิยมของ
        ท้องถ่ิน     กรมส่งเสริมการปกครอง



    ท้องถ่ิน

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล
มิติท่ี 5 1. การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการ ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน 1. โครงการจัดท าแผนสวัสดิการ งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประเมินผลและพัฒนา

คุณภาพชีวิต     ของบุคลกรให้สอดคล้องกับ สวัสดิการของบุคลกรกรมส่งเสริม บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครอง ส านักปลัด     แผนสวัสดิการกรมส่งเสริม
และความ     ความต้องการของบุคลากร การปกครองท้องถ่ิน ท้องถ่ิน     การปกครองท้องถ่ิน

    รวมท้ังมีการประเมินผลเป็น
สมดุล     ระยะอย่างสม่ าเสมอ

ระหว่างชิวิต 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประเมินผลโครงการ
กับการ     น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักปลัด     ส่งเสริมสนับสนุนให้น าหลัก
ท างาน     พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต พอเพียงมาใช้ในการท างานและ มาใช้ในการท างานและด ารงชีวิต     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด ารงชีวิต     มาใช้ในการท างานและ
    ด ารงชีวิต

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานการเจ้าหน้าท่ี 1. การประเมินผลโครงการ
    สร้างแรงจูงใจในการท างาน คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ และสร้างแรงจูงใจในการท างาน ส านักปลัด     พัฒนาคุณภาพชิวิตและ
    ของบุคลากร ในการท างานของบุคลากร ของบุคลากร     สร้างแรงจูงใจในการท างาน

    ของบุคลากร


