แผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ตามแผนพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
กรมการปกครอง
ประจํา ป
พ.ศ. 2560 - 2564

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
อธิบดีกรมการปกครองมีแนวนโยบายในการเตรียมและพัฒนาบุคลากรของกรมการปกครองให้เป็น

“ผู้มีสมรรถนะสูง มีความเป็นมืออาชีพ ยึดมั่นหลักคุณธรรม ทางานด้วยความโปร่งใส”
โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรกรมการปกครองปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชน

“ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. สร้างระบบการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีแบบ ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ แผนและแนวทางที่เป็นสากล เป็น แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมการ
มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อ ที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร
ปกครอง
ภารกิจของกรมการปกครอง

ระดับเป้าหมาย
1 2 3 4
1 2 3 4

แผนงาน/โครงการ
5
5 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
กรมการปกครอง

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลทุก 6
เดือน

หมายเหตุ

ระดับเป้าหมายประกอบด้วยขั้นของระดับความสาเร็จ ดังนี้
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี .... ตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมการปกครอง
ระดับ 2 กาหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่จะดาเนินการในแต่ละปี
ระดับ 3 กาหนดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการในแต่ละปีให้สอดคล้องและสามารถสะท้อนถึงตัวชี้วัดในแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมการปกครอง
ระดับ 4 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี .... ตามแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมการปกครอง
ระดับ 5 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ....
1. สร้างระบบการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีแบบ การเสริมสร้างสมรรถนะที่พึง
วิทยาลัยการปกครอง รายงานผลทุก 6
1 2 3 4
5 1. หลักสูตรปลัดอาเภอ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ แผนและแนวทางที่เป็นสากล เป็น ประสงค์ของบุคลากรในสังกัด
2. หลักสูตรเสมียนตราอาเภอ
เดือน
มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อ ที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร
กรมการปกครอง
3. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง
ภารกิจของกรมการปกครอง
4. หลักสูตรปลัดอาเภองาน
สานักงานอาเภอ
5. หลักสูตรปลัดอาเภองานทะเบียน
และบัตร
6. หลักสูตรกานันผู้ใหญ่บ้าน
หมายเหตุ

ระดับเป้าหมายประกอบด้วยขั้นของระดับความสาเร็จ ดังนี้
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาหลักสูตร
ระดับ 2 กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรระดับต่างๆ
ระดับ 3 กาหนดเนื้อหาและโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคลากร
ระดับ 4 ดาเนินโครงการตามหลักสูตรที่กาหนด
ระดับ 5 ประเมินผลการดาเนินโครงการ/การปฏิบัติงานของบุคลากร
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. สร้างระบบการบริหาร
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีแบบ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ แผนและแนวทางที่เป็นสากล เป็น
มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อ ที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร
ภารกิจของกรมการปกครอง
หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

ร้อยละความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล (DPIS)
และการให้บริการของกลุ่มงาน
ประเมินและทะเบียนประวัติ
ระดับเป้าหมายประกอบด้วยขั้นของระดับความสาเร็จ ดังนี้
ระดับ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ DPIS ร้อยละ 80
ระดับ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ DPIS ร้อยละ 85
ระดับ 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ DPIS ร้อยละ 90
ระดับ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ DPIS ร้อยละ 95
ระดับ 5 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ DPIS ร้อยละ 100

ระดับเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
1 2 3 4
5
80 85 90 95 100 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล (DPIS)
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ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลทุก 6
เดือน
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2. สร้างระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามหลักธรร
มาภิบาล เป็นมืออาชีพด้านการ
บริหารบุคคล การบริหารจัดการ
และงบประมาณ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ระดับเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4
5
กองการเจ้าหน้าที่
80 85 90 95 100 การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)

บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรร ร้อยละความโปร่งใสในการ
มาภิบาล มีความเป็นมืออาชีพ
ดาเนินงานของกรมการปกครอง
ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ระดับเป้าหมายประกอบด้วยขั้นของระดับความสาเร็จ ดังนี้
ระดับ 1 ผลการประเมิน ITA ร้อยละ 80
ระดับ 2 ผลการประเมิน ITA ร้อยละ 85
ระดับ 3 ผลการประเมิน ITA ร้อยละ 90
ระดับ 4 ผลการประเมิน ITA ร้อยละ 95
ระดับ 5 ผลการประเมิน ITA ร้อยละ 100
2. สร้างระบบการบริหาร
บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรร ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
ทรัพยากรบุคคลตามหลักธรร มาภิบาล มีความเป็นมืออาชีพ
พัฒนาสมรรถนะ อย่างน้อยปีละ 4
มาภิบาล เป็นมืออาชีพด้านการ ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม ครัง้
บริหารบุคคล การบริหารจัดการ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
และงบประมาณ

การติดตามผล
รายงานผลทุก 6
เดือน

หมายเหตุ

หมายเหตุ

80 85 90 95 100 1. โครงการ DOPA Spirit
2. โครงการ DOPA Young Anti
Corruption
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาบุคลากรของหน่วย
4. โครงการอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม

1. กองการเจ้าหน้าที่ รายงานผลทุก 6
2. ทุกสานัก/กอง
เดือน

ระดับเป้าหมายประกอบด้วยขั้นของระดับความสาเร็จ ดังนี้
ระดับ 1 สานัก/กอง มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 80
ระดับ 2 สานัก/กอง มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 85
ระดับ 3 สานัก/กอง มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 90
ระดับ 4 สานัก/กอง มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 95
ระดับ 5 สานัก/กอง มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 100
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ตัวชี้วัด

ระดับเป้าหมาย
1 2 3 4
1 2 3 4

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

การติดตามผล

5
5 โครงการปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่ม กองการเจ้าหน้าที่
อัตรากาลังของที่ทาการปกครอง
จังหวัดและที่ทาการปกครองอาเภอ

รายงานผลทุก 6
เดือน

2. สร้างระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามหลักธรร
มาภิบาล เป็นมืออาชีพด้านการ
บริหารบุคคล การบริหารจัดการ
และงบประมาณ

บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรร จานวนของการรายงานการ
มาภิบาล มีความเป็นมืออาชีพ
ปฏิบัติงานของปลัดอาเภอในระบบ
ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม รายงานการปฏิบัติงาน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

ระดับเป้าหมายประกอบด้วยขั้นของระดับความสาเร็จ ดังนี้
ระดับ 1 จานวนของการรายงานการปฏิบัติงานของปลัดอาเภอในระบบรายงานการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80
ระดับ 2 จานวนของการรายงานการปฏิบัติงานของปลัดอาเภอในระบบรายงานการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85
ระดับ 3 จานวนของการรายงานการปฏิบัติงานของปลัดอาเภอในระบบรายงานการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90
ระดับ 4 จานวนของการรายงานการปฏิบัติงานของปลัดอาเภอในระบบรายงานการปฏิบัติงาน ร้อยละ 95
ระดับ 5 จานวนของการรายงานการปฏิบัติงานของปลัดอาเภอในระบบรายงานการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์

3. สร้างความผาสุก ความพึง เพิ่มพูนความพึงพอใจและมีความ
พอใจในการปฏิบัติราชการ และ ผูกพันกับองค์กร บุคลากรมีความ
สร้างความผูกพันภายในองค์กร เชื่อมมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรกรมการปกครองต่อการรับ
บริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ระดับเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4
5
กองการเจ้าหน้าที่
80 85 90 95 100 1. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
บรรจุใหม่
2. โครงการกรมการปกครองจิต
สาธารณะ (DOPA Spirit)
3. โครงการนายอาเภอแหวนเพชร
4. โครงการปลัดอาเภอแหวนทองคา
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
สวัสดิการ

ระดับเป้าหมายประกอบด้วยขั้นของระดับความสาเร็จ ดังนี้
ระดับ 1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในอบค์กร ร้อยละ 80
ระดับ 2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในอบค์กร ร้อยละ 85
ระดับ 3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในอบค์กร ร้อยละ 90
ระดับ 4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในอบค์กร ร้อยละ 95
ระดับ 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในอบค์กร ร้อยละ 100
3. สร้างความผาสุก ความพึง เพิ่มพูนความพึงพอใจและมีความ ระดับความสาเร็จในการตรวจและ
1 2 3 4
5 โครงการตรวจ และประเมินผลงาน
พอใจในการปฏิบัติราชการ และ ผูกพันกับองค์กร บุคลากรมีความ ประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง
ทางวิชาการ
สร้างความผูกพันภายในองค์กร เชื่อมมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สาหรับข้าราชการสังกัดกรมการ
ปกครอง
หมายเหตุ
ระดับเป้าหมายประกอบด้วยขั้นของระดับความสาเร็จ ดังนี้
ระดับ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการอ่าน/ตรวจ และประเมินผลงานทางวิชาการ
ระดับ 2 กาหนดแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
ระดับ 3 ดาเนินการตามแนวทาง/หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ระดับ 4 ประเมินผลการดาเนินการ
ระดับ 5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแนวทาง/หลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับในครัง้ ต่อไป

การติดตามผล
รายงานผลทุก 6
เดือน

หมายเหตุ

Page 5

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลทุก 6
เดือน
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