
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 
---------------------------------  

ตามประกาศนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2563  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว มีการท างานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยหน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงประกาศรายงานผล
การด าเนินการตามแผนนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระแก้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   30   กันยายน   2564 

                                  
(นายไชยสิทธิ์  เทพทอง ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว 

 

 

 

 



แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ ์

แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จใน
การปรับปรุงโครงสร้าง
และอัตราก าลัง 
 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง 
อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพก าลังคนและ
จัดท าคุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง 
 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. ประชุมเพ่ือติดตามผลใน
ระดับต่างๆ 
2. การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รับทราบผลการด าเนินการ
หรือปัญหาต่างๆ 
 

 2. จัดท าแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน (Career Path) 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทางความก้าวหน้า 
(Career Path) 
 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. การประชุมเพื่อติดตามผล
การด าเนินการ 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
กรมและหน่วยงานภายนอก 
 

 3. จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ 
 

การจัดท าสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งที่
สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

ต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินการ 
2. การประเมินผลการจัดท า
สมรรถนะ 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
ระดับของความส าเร็จ
ในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานปรับปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล สถ. 
2. แผนงานการหาความต้องการในการ
ฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้น าความรู้และทักษะ
จากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมินประสิทธิผลการศึกษา
อบรมของบุคลากร 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

ประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการ 

 5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนา
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 
 

ระดับความส าเร็จของ
การประชาสัมพันธ์
และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ 

1. โครงการประชาสัมพันธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
2. โครงการอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. ประเมินผลก่อน หลัง
ฝึกอบรม 

 6. มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 

มีการฝึกอบรมที่
เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการอย่างน้อย 
1 โครงการ 
 

1. แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับข้าราชการ 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. การน าหลักสูตรไปใช้
ฝึกอบรม 
2. การพัฒนาหลักสูตร
หลังจากการน าไปใช้ 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 7. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 
 

ร้อยละของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมการพัฒนา
ภาวะผู้น า 

1. แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 
 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ
ขอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าฐานข้อมูล
บุคลากร 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานปลัด 
กองคลัง กองช่าง และ กอง
การศึกษา ฯ 
2. การประเมินผลความ
ถูกต้องของระบบ 

 2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละชองข้อมูล
สารสนเทศที่ได้รับการ
จัดท าเป็นฐานข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์แจ้งข้อมูล 
ข่าวสาร การส่งข้อความเพ่ือแจ้งข้อมูลที่จ าเป็น
เร่งด่วน การจัดท าวารสารข่าวการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊บ
ไซต์ 
3. โครงการจัดท าคู่มือการบริหรงานบุคคลของ
ข้าราชการ 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามผล 
2. การประเมินผลและพัฒนา
ระบบ 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 3. มีกรสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ โดยค านึงถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 
 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่ โดยค านึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

แผนงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ี
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่ โดยค านึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้  
ทักษะ สมรรถนะในการท างาน 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท า
สมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 

1. โครงการจัดท าสมรรถนะประจ าต าแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มงาน (Job 
Family) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน
บุคคลของส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
4. โครงการนิเทศงานการบริหารงานบุคคลของ
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานท้องถิ่น
อ าเภอ 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. การประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม
ข้อมูล 
3. การนิเทศงาน 

 2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนว
ใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความส าเร็จใน
การสร้างและ
ปรับเปลี่ยน กระบวน
ทัศน์ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมในการ
ท างานให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

1. โครงสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมในการท างานของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. การจัดโครงการฝึกอบรม
ให้แก่บุคลากร 
2. การส่งบุคลากรไปอบรม
กับหน่วยงานอื่นๆ 
3. การประชุมเพื่อติดตามผล 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 3. การพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 
ของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 
 

กองการเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้าน IT 

เจ้าหน้าที่ งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. ประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะของ
บุคลากรหลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 

 4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า    
มีวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

ร้อยละของผู้บริหารที่
ได้รับการพัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์ 
2. โครงการพัฒนาข้าราชการตามหลักสูตร
นายอ าเภอหลักสูตรนักปกครองระดับสูง ฯลฯ 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. การประเมินผลผู้บริหารที่
ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
วิสัยทัศน์ 
2. การประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนิน
โครงการ 

 5. จัดให้มีระบบการสอนงาน 
(Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 
 

จ านวนบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การสอนงาน 

แผนงานการสร้างระบบการสอนงานใน
หน่วยงาน (Coaching) 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. การติดตามประเมินผลการ
สอนงาน 
2. การปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการสอนงาน 

 6. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

ร้อยละของบุคลากรที่
มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ
สามารถรักษาไว้ได้ 
 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 
(Talent Management)  
2. โครงการส่งข้าราชการเข้าศึกษาอบรมใน
หลักสูตรของสถาบัน หน่วยงานภายนอก 
3. โครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลการ
ปฎิบัติของข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. การประเมินผลโครงการ 
2. การประเมินผล
กลุ่มเป้าหมาย 
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แบบฟอร์มรายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 7. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ 
 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าแผนการจัดการ
ความรู ้

แผนการจัดการความรู้ งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

การประชุมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการ 

 8. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
การรวบรวม 

จ านวนองค์ความรู้ที่
ได้รับการรวบรวม 

แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ในองค์กร  การรวบรวมองค์ความรู้จาก
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

 9. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับ 
รวบรวมให้กับบุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

ระดับความส าเร็จของ
การเผยแพร่องค์
ความรู้ 

แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

มิติที่ 4 
ความพร้อม 
รับผิดด้าน 
การบิหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท ากระบวนงาน
ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใส 

1. แผนงานการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพ่ือกระตุ้นให้ภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้ง
เบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแจ้งเบาะแส
เผ้าระวังทุจริตฯ 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

1. การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 

 2. มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท ามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

แผนงานการจัดท ามาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

การประเมินและปรับปรุง
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าใจและปฏิบัตติาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต
และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 
 

1. การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรรวมทั้งมีการประเมินผลเป็น
ระยะอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับความส าเร็จใน
การจัดท าแผน
สวัสดิการของบุคลากร
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

โครงการจัดท าแผนสวัสดิการบุคลากร กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

การประเมินผลและพัฒนแผน
สวัสดิการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

 2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 

ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมและ
สนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการท างานและ
ด ารงชีวิต 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานและ
ด ารงชีวิต 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

การประเมินผลโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานของ
บุคลากร 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ
ในการท างานของบุคลากร 

งานบริหารงาน
บุคคล ส านักปลัด
อบต.สระแก้ว 

การประเมินผลโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1. ความสอดคล้องเชิง 
ยุทธศาสตร์ 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลัง 

  1.2 จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ให้
ชัดเจน 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้า 

 2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
ทรัพยากบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 

2.1 จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง ที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

2.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าต าแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ 

  2.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ. 2.2.1 ระดับของความส าเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สถ. 

  2.3 ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2.3.1 ระดับความส าเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์และการจัดอบรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

 3. การพัฒนาภาวะผู้น าให้กับข้าราชการ 3.1 มีการฝึกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับ
ข้าราชการ 

3.1.1 มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับข้าราชการอย่างน้อย 1 
โครงการ 

  3.2 มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับข้าราชการ 

3.2.1 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้น า 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
2. ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 

 2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการ
จัดท าฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1.1 จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการ
ท างาน 

1.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

 2. การวางแผนอัตราก าลังและปรับ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการท างาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหาราชการแนวใหม่และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความส าเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และ
วัฒนธรรมในการท างานให้เหมาะสมกับภารกิจ 

 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT ของบุคลากรกอง
การเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

 4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มี
วิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่
ให้ความส าคัญกับบุคลากรควบคู่ไปกับ
ประสทธิภาพของงาน 

4.1 การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

4.1.1 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

  4.2 จัดให้มีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือพัฒนาภาวะ
ผู้น าและผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

4.2.1 จ านวนบุคลากรกองการเจ้าหนาที่ที่
ได้รับการสอนงาน 

 



- 3 - 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
 5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษา

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 
5.1 มีระบบรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เช่น Talent 
Management 

5.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่
กรมฯสามารถรักษาไว้ได้ 

 6. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 6.1 หน่วยงานมีแผน การจัดการความรู้ 6.1.1 ระดับความส าเร็จของการจดท า
แผนการจัดการความรู้ 

  6.2 องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ ได้รับการรวบรวม 6.2.1 จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
  6.3 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับบุคลากร

อ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 
6.3.1 ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่องค์
ความรู้ 

4. ความพร้อมรับผิด
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.1 มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท า
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใส 

  1.2 มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

  1.3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.3.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าจและปฏิบัติ
ค่านิยของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5. คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน 

1. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการ 1.1 การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินผลเป็น
ระยะอย่างสม่ าเสมอ 

1.1.1. ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สวัสดิการของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

  1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

1.2.1 ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
  1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการท างาน

ของบุคลากร 
 
 
 
 
 

1.3.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

 


