
 

 

 

 

 

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

 

องคการบริหารสวนตําบลตําบลเวียง 

อําเภอเวียงปาเปา   จังหวัดเชียงราย 



สารบัญ 

 
           หนา 

 
บทท่ี 1   สภาพท่ัวไป        1-7 

 

บทท่ี 2   การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 8-10 

ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 

 

บทท่ี 3  การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล    11-27 

ขององคการบริหารสวนตําบลตําบลเวียง 

• แตงตั้งคณะทํางาน 

• ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

• การดําเนินงานตามข้ันตอน 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 
 

 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกําหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือ

สนับสนุนและพัฒนาขาราชการใหสามารถปฏิบัติงานภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และระบบบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ และผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรประสบ

ความสําเร็จ  

องคการบริหารสวนตําบลตําบลเวียง จึงไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ 

องคการบริหารสวนตําบลตําบลเวียง ตามแนวทาง“ การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล”  หรือ  HR 

Scorecard  โดยดําเนินการตามกรอบมาตรฐานความสําเร็จ 5 ดาน ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด ไดแก  

1.   ความสอดคลองเชิงกลยุทธ 

2.  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4.  ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5.  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

   

 

**************************************** 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

สภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลตําบลเวียง 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

ตําบลเวียง เปนตําบลท่ีเกิดข้ึนพรอมกับก่ิงอําเภอเวียงปาเปา   เม่ือ พ.ศ. 2446  คําวา“เวียง” ตามภาษา

ลานนา  แปลวา   เมือง    ซ่ึงเปนแหลงชุมชนมีประชากรหนาแนนและเปนแหลงศูนยรวมของสวนราชการท้ัง

อําเภอ   เปนศูนยกลางพาณิชยของอําเภอ   

- ท่ีตั้ง  

องคการบริหารสวนตําบลเวียง ตั้งอยูในทองท่ี บานกู เลขท่ี 103  หมูท่ี6 ตําบลเวียง  อําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย 57170 อยูหางจากท่ีวาการอําเภอเวียงปาเปาไปทางทิศใต  ประมาณ  1 กิโลเมตร หางจากตัว

จังหวัดเชียงรายประมาณ  98   กิโลเมตร 

-  เนื้อท่ี   

พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเวียง มีเนื้อท่ีโดยประมาณ  207 ตารางกิโลเมตร หรือ 129,375 ไร 
 

จัดแบงสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล     มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ 

ราชการท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลและราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง หรือสวนราชการใดใน

องคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในองคการบริหาร

สวนตําบลใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล โดยกําหนด

แบงสวนราชการภายในออกเปน  8  งาน คือ 

         1)   งานบริหารงานท่ัวไป             2)   งานธุรการ 

         3)   งานการเจาหนาท่ี   4)   งานนโยบายและแผน 

         5)   งานปองกันและและบรรเทาสาธารณภัย  6)   งานกฎหมายและคดี 

         7)   งานพัฒนาชุมชน   8)   งานสงเสริมการเกษตร 

   2.  กองคลัง   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย  การรับ การนําสงเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

เงินบําเหน็จ  บํานาญ เงินอ่ืน ๆ  งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรร เงินตางๆ การ

จัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตางๆ การควบคุมการเบิกจาย  งานทํางบทดลอง

ประจําเดือน ประจําป  งานเก่ียวกับการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบลและงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ และท่ีไดรับ

มอบหมาย โดยกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน 4  งาน  คือ 

1)  งานการเงินและบัญชี   2) งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

3)   งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  4) งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

 

 

 



3.   กองชาง   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําขอมูล 

ทางดานวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การกอสราง 

งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและการซอมบํารุง  การควบคุมการ

กอสราง  และซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการ

ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล  และยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน  

ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ  อุปกรณ อะไหล  น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของและท่ีไดรับ

มอบหมาย  โดยกําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน  5  งาน  คือ 

1)   งานกอสราง   2)   งานประสานสาธารณูปโภค 

3)   งานออกแบบและควบคุมอาคาร  4)   งานผังเมือง 

5)   งานธุรการ   6)   งานสํารวจ 

4. กองการศึกษาฯ   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารศึกษาและพัฒนา 

การศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษา   และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยให

มีงานธุรการ  งานการเจาหนาท่ี  งานการศึกษาปฐมวัย  งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  

งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมการเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดย  กําหนดแบงสวนราชการภายในออกเปน  2  งาน  คือ   

1)    งานบริหารการศึกษา   

2)    งานสงเสริม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน  ( Vision) 

 บริหารงานโดยใชระบบคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน  เพ่ือพัฒนาและรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีเปนคนเกง คนดี  

และมีคุณภาพ 

 

พันธกิจ ( Mission) 

 1.  บริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความม่ันคง และ

ความเปนกลางทางการเมือง เปนพ้ืนฐาน 

 2.  พัฒนาบุคลากรในสวนราชการตางๆ ใหมีภาวะความเปนผูนําสูงในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

 3.  สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลเปนคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนท่ียอมรับของสังคมและชุมชน 

 4.   สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลเปนผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.  สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลเปนผูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลเวียง 
 

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลเวียง  ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  

เปาหมายเชิงกลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความ

รับผิดชอบ ดังนี้ 

  วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลเวียง  

  “ ทันสมัย   รวมใจประสาน 

     บริการเปนเลิศ    เทิดคุณธรรม” 

 

  ทันสมัย (M : Modern) 

   : ความทันสมัยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถายทอดและ

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาขาราชการ 

 

  รวมใจประสาน (U : UMTY) 

   : ความรวมมือประสานเปนหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคการบริหารสวน

ตําบลเวียงตามประเด็นยุทธศาสตร ใหบรรลุไดตามเปาหมาย 

 

  บริการเปนเลิศ (S : SERVICE – MIND) 

   : การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ขาราชการ คือ  

ผูทํางานใหประชาชนชื่นใจ” การใหบริการประชาชนดวยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐใหสอดคลองตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติตอง

เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาเชิง

ภารกิจแหงแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจาย

ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน...ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี... 

 

  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 

   : ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเวียงจะตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

โปรงใส และเปนธรรม 

 

 

 

 



พันธกิจ 

• สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน 

• สงเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมี สวนรวมเพ่ือสรางทีมงานและเครือขาย โดยเนนการมี

สัมพันธภาพท่ีดี 

• สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากร อบต.เวียงทุกสวนราชการ/หนวยงานอยางเปนระบบ

ตอเนื่องและท่ัวถึง 

• เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ 

• ดําเนินการและพัฒนาการฝกอบรม โดยการใหความรูความเขาใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ

ทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อม่ันตนเอง และใหเกิดแกบุคลการในสังกัดทุกหนวยงาน 

 

เปาหมายเชิงกลยุทธ 

• บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเวียงสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ (Knowledge Worker) 

สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ 

• ระบบการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลเวียงมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา

บุคลากรของ อบต.เวียง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• วิชาการและระบบสารสรเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 

• กระบวนการเรียนรูของบุคลการสังกัด อบต.เวียง มีความตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูและเผยแพร

สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. ผูบริหารมีความสนใจเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการใหทุนการศึกษาตอ 

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

3. กรมสงเสริมใหความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการกําหนดแนวนโยบายใหพนักงานสวนตําบล

ไดศึกษาตอถึงระดับปริญญาโทดวยการเตรียมความพรอมดานสถานท่ีศึกษา และแนวทางการให

ทุนการศึกษา 

4. บุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขยายใหญ ปรับ

ขนาดเปนขนาดกลาง และมีแนวโนมท่ีจะจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลในอนาคต 

5. พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางท่ัวถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต

ภายในสํานักงาน 

 

 

 



จุดออน (Weaknesses : W) 

1. สํานักงานมีความคับแคบ ไมเพียงพอในการใหบริการ 

2. จํานวนพนักงานสวนตําบลบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกวาจํานวน

บุคลากร 

3. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางบางสวนไมมีความชํานาญในงานท่ีปฏิบัติ 
 

โอกาส (Opportunities : O) 

1. กรมสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร 

2. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน 

3. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน 

4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน 

5. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน 

6. อบต.ใหทุนการศึกษาแกพนักงานสวนตําบลไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

อุปสรรค (Threat : T) 

1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 

2. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน 

3. พนักงานสวนตําบลขาดความรู ความเขาใจ เรื่องวินัย 

4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด 

5. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มากกวาการพัฒนาคน 

 

ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร 

1. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนในองคกร 

2. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ 

3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ 

4. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแกการบริหารเพ่ือใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค (Objective) ท่ีวางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์(result based 

management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแกการบริหารท่ีจะตองบริหารในเชิง

เปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทํา cost-

benefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบกับ

ประโยชนท่ีไดรับ รวมท้ังจัดทําเปาหมายการทํางานและวัดผลงานของตัวบุคคล (individual 

scorecards) ท่ีเชื่อมโยงระดับองคกร (Organization scorecards) 

 

 



ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลเวียง ในการพัฒนาบุคลากร 

1. พนักงานสวนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน 

3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร 

(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 

organization desirable) 

4. ชวยสื่อวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุกคน (communication HRM rising policies 

and strategies to all employees) 

5. ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain 

ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานสวนตําบลไดรับการสงเสริมใหเรียนรูท้ังในและนอกระบบ 

7. มีความรับผิดชอบ 

8. มีความซ่ือสัตยสุจริต 

9. มีวินัย 

10. มีความซ่ือตรงตอหนาท่ี 

11. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 

12. มีการควบคุมตนเอง 

13. มีดุลพินิจท่ีดี 

14. มีจิตสํานึกท่ีเปดกวาง 

 

ความตองการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

1. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการท่ีสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ตอ

ความตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ตอการ

พัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุดบริการใกลตัว

ประชาชน 

3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซ่ึงไดแกการปฏิบัติ

ราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey) 

4. มีความเคารพนับถือผูอ่ืนตามสมควร 

5. มีความเต็มใจท่ีจะใหบริการ 

6. มีความเปนธรรม 

7. มีน้ําใจตอผูมาติดตอราชการหรือผูขอรับบริการ 

8. มีความกระตือรือรนท่ีจะชวยเหลือผูมาติดตอราชการหรือผูขอรับบริการ 

9. รูจักคุณคาของเวลาของผูมาติดตอราชการหรือผูขอรับบริการ 



ความตองการความคาดหวังของผูใตบังคับบัญชาพึงปรารถนาจากผูบังคับบัญชา 

1. มีความเคารพนับถือรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

2. มีความเต็มใจท่ีจะเปดเผยขอมูลใหทราบตามสมควร 

3. มีความเปนธรรม 

4. มีน้ําใจ รูจักถนอมน้ําใจผูใตบังคับบัญชา 

5. มีความสามารถในการกระตุนใหกําลังใจแกหมูคณะ 

6. มีความพรอมท่ีจะยกยองชมเชยลูกนอง 

7. มีความพรอมท่ีจะชวยเหลือลูกนอง  

8. มีเวลาวางใหแกลูกนองตามสมควร 

ความตองการความคาดหวังของเพ่ือนรวมงามพึงปรารถนา 

1. มีความรวมมือ 

2. มีความซ่ือสัตยตอหมูคณะ 

3. ความเคารพนับถือซ่ึงกันและกัน 

4. ความเอ้ือเฟอความมีน้ําใจตอกัน 

5. มีใจท่ีเกิดกวาง 

 

 นโยบายการบริหารและพัฒนาดานทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเวียง มีดังตอไปนี้ 

1. นโยบายการการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน 

2. นโยบายดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงาน 

3. นโยบายการเพ่ิมประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ท่ีนําไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

4. นโยบายการจัดอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

ซ่ึงนโยบายเหลานี้จะนําไปสูการจัดการจัดทําแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขององคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเวียงประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงโครงสรางพ้ืนฐานภายในทองถิ่น 

 พันธกิจ  จัดใหมีการบํารุงรักษาท้ังทางน้ําและทางบก 

 เปาประสงค การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับความเปนอยูและอํานวยความสะดวกในชุมชน  

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

- ระบบคมนาคม และขนสง โครงสรางพ้ืนฐาน สะพาน ทางระบายน้ํา ไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  

- มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน  

 - มีอาคาร/ศาลาท่ีไดมาตรฐาน 

 - จํานวนเครื่องหมายบังคับ, สัญญาณครบถวนเครื่องขยายเสียหอกระจายขาวเพ่ิมข้ึน 

 



 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. การพัฒนาระบบคมนาคม และขนสง โครงสราง

พ้ืนฐาน สะพานทางระบายน้ําและอ่ืนๆ  

 

1. จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึน และมีมาตรฐาน  

2.จํานวนทอและรางระบายน้ําฯลฯ เพ่ิมข้ึนและไดรับ

การบํารุงรักษา 

2.การกอสรางและปรับปรุงหอประชุม และศาลา

เอนกประสงคของหมูบาน  

มีหอประชุม และศาลาฯ ท่ีไดมาตรฐานใชงานมากข้ึน 

 

3.การติดตั้งและขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  มีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน  

 

4. การพัฒนาระบบจราจรและสื่อประชาสัมพันธ

ภายในหมูบาน 

จํานวนเครื่องหมายบังคับ, สญัญาณไฟครบถวน , 

มีเครื่องขยายเสียงหอกระจายขาวในหมูบานเพ่ิมข้ึน 

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

 ความเช่ือมโยง 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสตกิส  

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคม

และขนสงภายในองคกรปกครองทองถ่ินเพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในทองถ่ิน และการเชื่อมโยง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

        

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 

 พันธกิจ การพัฒนาแหลงทองเท่ียวภายในทองถิ่น,การบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ  

       ประชาชนในทองถิ่น 

 

 เปาประสงค การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหดีข้ึน  

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน  

- เพ่ิมศักยภาพแหลงทองเท่ียว และพัฒนาแหลงทองเท่ียวของตําบล 

 

 

 

 



 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตร

ตามแนวทางทฤษฎีใหม 

มีการอบรมสงเสริมใหความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง

และการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม  

2.สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได  มีการสรางงาน เพ่ิมรายไดในพ้ืนท่ี  

 

3.เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาแหลงทองเท่ียว  

 

มีแหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานและไดรับการพัฒนา

ดานการบริการ และดานอ่ืนๆ 

4.สงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน สินคาในชุมชนมีแหลงตลาดและเปนท่ีรูจัก 

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 

 ความเช่ือมโยง 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการผลิตสินคาทางการเกษตรคุณภาพ

มาตรฐาน สากลและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพ่ือเพ่ิมมูลคา

การทองเท่ียว 

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการ

เศรษฐกิจและการทองเท่ียว  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 พันธกิจ การสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 เปาประสงค การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหดีข้ึน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

- เด็ก และเยาวชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง  

- อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  

- พัฒนาส่ือการเรียนการสอน เพ่ิมเทคโนโลยีสมัยใหม  

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.สงเสริมและพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกระบบใน

ทองถ่ิน  

การศึกษาท่ัวถึง  

 

2.สงเสริมการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรม ประเพณี 

และคานิยมลานนา  

อนุรักษ สงเสริม เผยแพร วัฒนธรรมทองถ่ิน  

 

3.การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม  

มีสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสมัยใหมใช  

 



 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

สํานักปลัด, กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 ความเช่ือมโยง 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพ่ือให

ประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

 พันธกิจ การสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  

 เปาประสงค การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหดีข้ึน  

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

- เด็ก เยาวชน และประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึง  

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน, การมีสถานท่ีพักผอนของชุมชน  

- ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ

สาธารณสุข การอนามัย การปองกันและควบคุม

โรคติดตอ  

การบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง  

 

2.สงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห สวัสดิการ

สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ผูดอยโอกาสไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึง  

 

3.สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน การปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน  

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 

4. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด  

ลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  

 

5.สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ และการ

สงเสริมกอสรางสวนสาธารณะ  

มีสถานท่ีพักผอนและออกกาลังกายทุกชุมชน  

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

สํานักปลัด, กองชาง, กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 ความเช่ือมโยง 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพ่ือให

ประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการศึกษา

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 



ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหดํารงอยางสมบูรณและย่ังยืน 

 พันธกิจ การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 เปาประสงค การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเกิดความนาอยูและย่ังยืน  

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

- บํารุง รักษา ส่ิงแวดลอมในชุมชน  

- รักษาแหลงน้ํา ปาไม  

- พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการอุปโภค – บริโภคภายในชุมชน  

 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

๑.การจัดการสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย น้ําเสียและมลพิษ

ในชมุชนรวมถึงการรักษาความสะอาดเรียบรอยในชุมชน  

ชุมชนสะอาด เรียบรอย  

 

๒.การอนุรักษ คุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาปาไม แหลง

นาธรรมชาต ิ 

แหลงน้ํา และปาไมดํารงอยู  

 

๓.การพัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือ

การเกษตร 

มีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค-บริโภค และเพ่ือ

การเกษตรตลอดป  

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

สํานักปลัด, กองชาง, กองการศึกษาฯ องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย 

 ความเช่ือมโยง 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดํารงฐานทรัพยากรธรรม ชาติท่ีสมบูรณและการจัดการ

สิ่งแวดลอมท่ีดี 

  2.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน  

  

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

 พันธกิจ การพัฒนาการเมือง และการบริหาร  

 เปาประสงค การพัฒนาการเมือง การบริหาร ใหมีความรูความเขาใจ แกประชาชนในการมีสวนรวม ใน

กิจกรรมทางการเมือง และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดีข้ึน  

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

- พัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  

- พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน  

- พัฒนาการจัดเก็บรายได  

- สงเสริมประชาธิปไตย การรับรูขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวม  

 



 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ทองถ่ินในทุก

ดานเพ่ือการแกไขปญหาและบริการประชาชน 

บุคลากรไดรวมการอบรม ปละ 1 หลักสูตร และได

ศึกษาตอ  

 

2.พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและ

เทคโนโลยีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 

มีเครื่องมือ เครื่องใชท่ีทันสมัย พรอมสําหรับการ

บริการประชาชน  

 

3.พัฒนาระบบการจัดหารายได ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

ใชเทคโนโลย ีเพ่ิมข้ึนในการจัดเก็บ การทําทะเบียน

แผนท่ีภาษี  

 

4.สงเสริมประชาธิปไตย การรับรูขาวสาร และการมี

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  

รณรงค สงเสริม อบรม เก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมของประชาชน  

 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก   

สานักปลัด ,กองชาง,กองคลัง,กองการศึกษา  องคการบริหารสวนตําบลเวียง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด

เชียงราย  

 ความเช่ือมโยง 

1.ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย : ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมือง

การบริหาร 

  การวิ เ คราะหภาร กิจ  อํ านาจหน า ท่ี ขององคการบริหารส วนตํ าบล  ตามพระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้เพ่ือใหทราบวาองคการบริหาร

สวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีท่ีจะเขาไปดําเนินการแกไขปญหาในเขตพ้ืนท่ีใหตรงกับความตองการของประชาชนได

อยางไร โดยสามารถกําหนดแบงภารกิจได เปน 5 ดาน ซ่ึงภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542   องคการบริหารสวนตําบลเวียง มีสภาพปญหาของเขตพ้ืนท่ีท่ี

รับผิดชอบและความตองการของประชาชนโดยแบงออกเปนดานตางๆ เพ่ือสะดวกในการดําเนินการแกไขใหตรงกับ

ความตองการประชาชนอยางแทจริง  เชน  

 

 



4.1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

สภาพปญหา 

(1) ปญหาการคมนาคมภายในหมูบานไมสะดวก 

(2) ปญหาถนนเขาพ้ืนท่ีการเกษตรไมสะดวก 

(3) ปญหารางระบายน้ํา  มีไมเพียงพอครบทุกหมูบาน  บางหมูบานชํารุด , เสียหาย 

บางสวนทอระบายน้ําอุดตัน / ตื้นเขิน 

(4) ปญหาหมูบานขาดสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือเปนสนามกีฬาถาวร 

(5) ปญหาศูนยเด็กเล็กประจําหมูบานมีสภาพชํารุดทรุดโทรม 

(6) ปญหาหอกระจายเสียงประจําหมูบานชํารุด  บางหมูบานขาดเครื่องขยายเสียงและ 

ลําโพง 

(7) ปญหาไฟฟาแสงสวางในหมูบานยังไมเพียงพอ 

ความตองการ 

(1) ปรับปรุงกอสรางถนน ไฟฟา การโทรคมนาคมและการสื่อสารใหครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

(2) กอสรางถนนในพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

(3) จัดระบบประปาเพ่ืออุปโภค – บริโภคในพ้ืนท่ี 

(4) ปรับปรงุสนามกีฬาใหไดมาตรฐาน 

 

4.2 ดานเศรษฐกิจ  

สภาพปญหา 

(1) ปญหาผลผลิตดานการเกษตรราคาตกต่ํา  

(2) ปญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน และไมมีแหลงรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 

(3) ราษฎรสวนใหญในวัยแรงงานไมมีงานทํา 

(4) ปญหาเรื่องท่ีดินทํากิน เกิดการอพยพแรงงาน 

ความตองการ 

(1) ประสานหนวยราชการอบรมอาชีพใหความรูแกประชาชน 

(2) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของแกไขผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ําเพ่ือเพ่ิมรายได 

(3) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของรับรองแผนท่ีชุมชนใหกับประชาชน 

(4) จัดงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมชองทางในการ

เพ่ิมรายได 

(5) จัดหาแหลงรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรใหประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

4.3 ดานสังคม – การศึกษา 

สภาพปญหา 

(1) ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

(2) ไมมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย 



(3) ปญหาทางดานการศึกษา เชน อาจไมครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี ขาดแคลนวัสดุอุปกรณการ

เรียนการสอน หรือบุคลากร เปนตน 

(4) กลุมอาชีพตาง ๆ เชน อาจขาดความรู ความชํานาญในการประกอบอาชีพ 

(5) ปญหาการวางงานของประชาชนในวัยทํางาน 

(6) ปญหาการแพราระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

(7) ปญหาความยากจน 

(8) ปญหาสวัสดิการสังคมยังไมไดรับการบริการเทาท่ีควร 

(9) ราษฎรขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 

ความตองการ 

(1) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

(2) จัดหาอบรมอาชีพใหประชาชนในวัยแรงงาน 

(3) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

(4) จัดอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 

(5) จัดหาวัสดุการเรียนการสอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

 

4.4 ดานการเมือง - การบริหาร  

สภาพปญหา 

(1) ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และพนักงานสวนตําบล ขาดความรู

และประสบการณในการทํางาน 

(2) อุปกรณ เครื่องใชสํานักงานไมทันสมัย 

(3) การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเปนไปดวยความยากลําบาก 

(4) ปญหาการใหบริการและอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการไมเพียงพอ 

(5) ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ความตองการ 

(1) จัดระบบและสงเสริมใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และพนักงาน

สวนตําบล เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน 

(2) จัดหาอุปกรณ เครื่องใชสํานักงานท่ีทันสมัย 

(3) จัดหาวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีใหทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

(4) จัดบริการออกบริการใหแกประชาชนในพ้ืนท่ียากลําบาก 

(5) จัดอบรมใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบล กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 

4.5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

สภาพปญหา 

(1) การเผาปาเพ่ือทําการเกษตรของราษฎร 



(2) ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(3) ไมมีระบบการจัดการแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอม 

(4) ขาดการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

(5) ขาดการจัดทําทะเบียน ปายเขตท่ีสาธารณะ และสิ่งแวดลอม 

(6) ขาดการอนุรักษปาไมธรรมชาติ และการปลูกตนไมปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

(7) การใชสารเคมีในการทําการเกษตรกรรม 

ความตองการ 

(1) จัดกิจกรรมรณรงคและใหความรูแกประชาชนใหมีจิตสํานึกรวมในการรักษาทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(2) สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(3) จัดระบบการจัดการแกไขมลพิษและสิ่งแวดลอม 

(4) สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

(5) จัดทําทะเบียน ปายเขตท่ีสาธารณะ และสิ่งแวดลอม 

(6) จัดทําโครงการอนุรักษปาไมธรรมชาติ และสงเสริมการปลูกตนไมปรับปรุงสิ่งแวดลอม 

(7) รณรงคและใหความรูแกประชาชนไมใหใชสารเคมีในการทําการเกษตรกรรม 

ภารกิจท้ัง  5  ดาน ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจองคการบริหารสวนตําบล สามารถจะแกไขปญหา

ขององคการบริหารสวนตําบลเวียงไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความตองการของ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีประกอบดวยการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล   นโยบายของรัฐบาล และ

นโยบายของผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  2 

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 

ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard) 

.................................................... 

 

  องคการบริหารสวนตําบลตําบลเวียง ไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ

มาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ท่ี สํานักงาน ก.พ.กําหนดไว ซ่ึงกรอบ

มาตรฐานประกอบดวย 

  มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  

  มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  มิติท่ี 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

 

  มิติท่ี 1  ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร   หมายถึง การท่ีสวนราชการมีแนวทางและวิธีการ

บริการทรัพยากรบุคคลดังตอไปนี้ 

   (ก)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึง

มีความสอดคลองและสนับสนุนใหสวนราชการบรรลุพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

   (ข)  สวนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

กลาวคือ “กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวน

ราชการท้ังในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุชองวางดาน

ความตองการกําลังคนและมีแผนเพ่ือลดชองวางดังกลาว 

   (ค)  สวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพ่ือดึงดูดใหไดมา พัฒนาและรักษาไวซ่ึงกลุมขาราชการ และผูปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซ่ึง

จําเปนตอความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) 

   (ง)   สวนราชการมีแผนการสรางและแผนการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผน

สรางความตอเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีและสรางแรง

บันดาลใจใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

  มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 

   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ  

(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังตอไปนี้ 

(ก)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน 

 การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย  และกิจกรรมดาน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกตองและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness) 



(ข)  สวนราชการมีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกตอง  

เท่ียงตรง ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริง 

   (ค)  สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ตอ

งบประมาณรายจายของสวนราชการ มีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 

ตลอดจนความคุมคา (Value for Money) 

   (ง)  มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 

  มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ของสวนราชการ กอใหเกิดผลดังตอไปนี้ 

(ก) การรักษาไวซ่ึงขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย 

พันธกิจของสวนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของขาราชการและบุคลากร ผูปฏิบัติงาน ตอนโยบาย แผนงาน 

โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ 

   (ค)  การสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหมี

การแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development and Knowledge Management) เพ่ือ

พัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของ

สวนราชการ 

   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเนน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความ

แตกตางและจัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล 

นอกจากนี้ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเชื่อมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและ

ผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการ 

  มิติท่ี 4  ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   หมายถึง  การท่ีสวนราชการจะตอง 

   (ก)  รับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย  โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม และ

หลักสิทธิมนุษยชน 

   (ข)  มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล  ท้ั ง นี้  จ ะ ต อ ง

กําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากร

บุคคลของสวนราชการ  

  มิติท่ี 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 

   หมายถึง การท่ีสวนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  



   (ก)   ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ระบบงานและบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและ

การใหบริการแกประชาชน ซ่ึงจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มท่ี  โดยไมสูญเสีย

รูปแบบการใชชีวิตสวนตัว 

   (ข)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับ

ตามกฎหมาย  ซ่ึงมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ 

   (ค)  มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารของสวนราชการกับขาราชการ

และบุคลากรผูปฏิบัติงาน และในระหวางขาราชการและผูปฏิบัติงานดวยตนเอง 

   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 5 มิติ เปนเครื่องมือท่ีจะ

ชวยทําใหสวนราชการใชในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม มากนอย

เพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  3 

การจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององคการบริหารสวนตําบลตําบลเวียง 

 

 องคการบริหารสวนตําบลตําบลเวียง ไดดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลองคการ

บริหารสวนตําบลตําบลเวียง ตามข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 1.  แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบดวย ผูบริหารเปนหัวหนา

คณะทํางาน  หัวหนาสวนราชการระดับกองเปนคณะทํางาน และหนวยงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ โดย

คณะทํางานดังกลาวมีหนาท่ีวิเคราะหขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นของ

ผูบริหารขาราชการ พนักงานในสวนตางๆขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

 2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหาร

สวนตําบล ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลเวียง ทําใหผูเขาประชุมไดรับความรู ความเขาใจในการจัดทํา

แผนกลยุทธการบริหารทรพัยากรขององคการบริหารสวนตําบล 

3. คณะทํางานฯ ไดกําหนดข้ันตอนในการจัดทาแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง 

โดยมีขอสรุปข้ันตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้  

3.1 การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร  

และศึกษาขอมูลท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสียและผูเก่ียวของการประเมินสถานภาพและ

ผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหสวนตางระหวาง

ความสําคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน HR และการวิเคราะหแรงเสริม-แรงตาน

ของแตละประเด็นยุทธศาสตร ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหครอบคลุมการบรรลุเปูา 

หมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร  

3.3 การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัด ผลการ 

ปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค  

3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทํา แผนงาน/ 

โครงการรองรับ  

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง ตอนายก อบต.  

3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของ  

แผนงาน/โครงการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ  

3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพ่ือใหเกิด 

การปรับปรุงการดําเนินการครั้งตอ ๆ ไป 

4. การดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไว  

4.1 คณะทํางานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนพัฒนา ซ่ึงได 



กําหนดวิสัยทัศนใหองคกรปกครองทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใหเปนกลไกในการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืน และมีพันธกิจประการหนึ่งคือ พัฒนา ใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะ

สูง จึงทําใหเห็นทิศทางของการพัฒนาท่ีจะตองมีการจัดระบบงานใหมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี มีระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตร

ของ อบต. การสรางใหองคการบริหารสวนตําบลเวียง เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการนําการจัดการความรู 

(KM) มาใชในการพัฒนาองคกร รวมถึงมีการนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเพ่ือใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินบรรลุถึงความสําเร็จ จึงตองมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปนองคกรท่ีมีความสามารถตามวิสัยทัศนดังกลาว คณะทํางานฯ ไดนําผลการศึกษา

การระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสีย และผูเก่ียวของ จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทําแผนกลยุทธ การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง เปนขอมูลประกอบการปรับปรุงแผนฯ 

ซ่ึงผลการระดมความคิดเห็นดังกลาวประกอบดวย  

4.1.1 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบรหิารทรัพยากร  

บุคคลและการวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเวียง 

ในภายภาคหนา ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล    จากการ

ประชุมเชิงปฏิบัติดังกลาว ไดดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหาร

สวนตําบลเวียง โดยระดมความคิดเห็นตั้งเปนประเด็นคําถามดังนี้ 

  3.1  เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีองคการบริหารสวนตําบลตองการใหเกิดข้ึนใน 1-3 

ป ขางหนาคืออะไร 

       *   งานกระบวนงาน 

       *   คน 

       *   ทรัพยากร 

       *   ผูรับบริการ 

3.2  อะไรบางท่ีเปนจุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบล และอยากจะใหรักษาไว 

ตอไปหรือมุงเนนใหดียิ่งข้ึน 

  3.3  อะไรบางท่ีเปนสิ่งทาทาย หรือสิ่งท่ีตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลประสบผลสําเร็จ เปาหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

  3.4  อะไรบางท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีควรจะทํา แตไมไดทําในชวงท่ีผานมา หรือทานคาดหวัง

ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีสนับสนุน 

  สรุปประเด็นคําตอบการดําเนินการประเมินสถานภาพดานการบริหารทรัพยากรขององคการ

บริหารสวนตําบล 4 ขอ ไดดังนี้ 

 

 

 



1)    เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ท่ีสําคัญท่ีองคการบริหารสวนตําบลตองการใหเกิดข้ึนใน 1-3 ป 

ขางหนา ประกอบดวย 

  *   งานกระบวนงาน 

   (1)   ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

   (2)   มีการบริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

   (3)   มีการบูรณาการรวมกันระหวางสํานัก/กอง สามารถประสานงานกันอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   (4)   พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ตามผล

การปฏิบัติงานท่ีแทจริง 

(5) นําเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชนKM การจัดเก็บขอมูล  

การฝกอบรมบุคลากร หรือความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานทําใหสามารถทํางานทดแทนกันได 

(6) ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคสวน 

(7) จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลย ี

(8) มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ 

(9) กระจายอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

มากข้ึน 

(10) สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการท่ีชัดเจน 

(11) ลดข้ันตอนการทํางานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง 

(12) กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแต 

ละระดับมากข้ึน 

(13) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีเท่ียงตรง เชื่อถือได 

(14) มีระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือกคนเขารับ 

การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ การคัดเลือกคนเขาสูตําแหนง 

(15) กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ(16) 

ขาราชการเขาใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ 

กระบวนงานของตนเอง 

(17) ปริมาณคนตองเหมาะสมกับปริมาณงาน 

(18) มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตองแมนยํา สามารถนําไปประกอบการ 

ตัดสินใจและบริหารราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว 

  *  คน 

   (1)   บุคลากรมีจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ของการเปนขาราชการ 

(2)    มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานท่ีตนรับผิดชอบ 

(3)    บุคลากรมีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน 

ไดในสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

   (4)   จํานวนบุคลากรมีความเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 



   (5) พัฒนาใหบุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เกง  ดี  สุข      

เกง =  มีความรูเปนท่ียอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการอ่ืน  

มีความสามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเปนท่ียอมรับขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวน ราชการ

อ่ืน 

ดี  =    มีคุณธรรม  จริยธรรม โปรงใส  รับผิดชอบ   

สุข =   ใชชีวิตอยางพอเพียงเปนตัวอยางแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(6) บุคลากรตองมีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีความรู 

ครอบคลุม และบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบลเวียงในทุกระดับจะตองมีความรู ความเขาใจในการนํา IT 

เขามาชวยในการปฏิบัติงาน 

   (7) บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเก่ียวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และ

วิธีการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเวียง 

   (8) การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention) โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกําหนด Career 

Path การจัดสวัสดิการตาง ๆ   

   (9) เพ่ิมขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน 

สวัสดิการ แรงจูงใจอ่ืนๆ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน 

   (10) จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ 

   (11) เพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะดาน 

   (12) บุคลากรมีการใหบริการท่ีดีกับผูท่ีมาติดตอ และเปนพ่ีเลี้ยงใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   (13) มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

(14) บุคลากรมีความรูความสามารถตรงตามภารกิจ 

(15) บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(16) ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

*   ทรัพยากร 

(1)   มีอุปกรณในการทํางานท่ีทันสมัย อยางพอเพียง 

(2)   นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอด 

ความรู (KM) 

(3)   มีงบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาบุคลากรอยางพอเพียง 

(4)  มีการพัฒนา IT ท่ีเหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

(5)  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ 

  *   ดานลูกคา/ผูรับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร 

  ประชาชน 

   (1)   ประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง  มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกตอง 

   (2)   ประชาชนมีความพึงพอใจ 



   (3)  ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสํานึก และการเขารวมใน

การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

   (4) ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน ทําใหการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลเวียงสะดวกยิ่งข้ึน 

   (5) ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลเวียง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(1) การบริหารสวนตําบลเวียงยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) 

ในการบริหารงาน 

(2) สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนตอ 

ประชาชนอยางแทจริง 

(3) บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเวียง มีความรูความเขาใจ สามารถนําไป 

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุมคา 

(4) สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคุณภาพและเปนมืออาชีพ 

(5) องคการบริหารสวนตําบลเวียงจะตองดําเนินการตามระเบียบโดยเครงครัด 

(6) มีระบบการเสริมสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรทองถ่ินใหเปนผูท่ีมีความ 

เชี่ยวชาญในการพัฒนาทองถ่ิน 

(7) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รับฟง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใชใน 

การดําเนินงาน 

 

2)   อะไรบางท่ีเปนจุดแข็งหรือส่ิงท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบล และอยากจะใหรักษาไวตอไป

หรือมุงเนนใหดีย่ิงข้ึน 

  (1)   ผูบริหารสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

  (2)   บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ ทํางานแบบฉันทพ่ีนอง 

  (3)    บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญในหนาท่ีแตละตําแหนง 

  (4)    สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 

  (5)    มีการฝกอบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรในแตละตําแหนงอยางตอเนื่อง 

  (6)    มีสวัสดิการใหบุคลากร 

  

3)  อะไรบางท่ีเปนสิ่งทาทาย หรือส่ิงท่ีตองปรับปรุงเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลประสบผลสําเร็จ เปาหมายสูงสุดท่ีคาดหวัง 

 (1)   สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับ เปนขาราชการท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 (2)   สรางองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 (3)   การพัฒนาขาราชการอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 



 (4)   การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับสํานัก/กองเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการ

ทํางาน 

 (5)   ผูปฏิบัติงานไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

4) อะไรบางท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีควรจะทํา แตไมไดทําในชวงท่ีผานมา หรือทานคาดหวังให

หนวยงานการเจาหนาท่ีสนับสนุน 

  1)  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน 

  2)  มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางสมํ่าเสมอ 

  3)  ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 

4)  กําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  จากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวังแลว จึงไดกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

(1) การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความ 

เปนเลิศ 

(2) การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

(3) พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(4) พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(5) การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

(6) การสงเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานสวนตําบล 

(7) การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับความรูความสามารถ 

(8) การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

(9) การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

(10) การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

(11) การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว 

(12) การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

(13) พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเปน 

ในการเรียนรู และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 

(14)  การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม และมีการ 

บูรณาการรวมกัน 

(15)  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 

(16) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(17) พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการขององคการบริหารสวน 

ตําบลเวียง 

(18) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังในสวนของเครื่องมือ วิธีการ และผูประเมิน  

เพ่ือใหสามารถใหสิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง      



(19) กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 

(20) สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการ 

ทํางาน และบรรยากาศของการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การทํางานอยางมีความสุข และงาน

บรรลุผล 

(21) พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการความรู (KM) คลังขอมูลความรู 

และนําเทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู 

(22) การเพ่ิมสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม 

(23) การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม 

 

5)  คณะทํางานฯ ไดจัดประชุมขาราชการ จํานวน 14 คน   เพ่ือรวมกันจัดลําดับความสําคัญ 

ของประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใชเทคนิคการวิเคราะหสวนตาง ( Gap Analysis )  ซ่ึง

เปนการหาสวนตางระหวางระดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีคาดหวังใหเกิด

ข้ึนกับสถานภาพปจจุบันวามีความแตกตางกันเพียงไร ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็น ทิศทางความตองการกับผลการการปฏิบัติงาน

ดาน HR ในปจจุบัน ( Gap Analysis ) 

ลํา 

ดับท่ี 

หัวขอ Importance Current Status  

Gap 1 2 3 4 5 Total AVG1 1 2 3 4 5 Total AVG2 

1 การสรางความกาวหนาในสาย

อาชีพ 

0 3 3 2 1

2 

83 4.15 4 4 5 7 0 55 2.75 1.40 

2 การวางแผนอัตรากําลังและปรับ

อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

0 2 3 4 1

1 

84 4.20 1 5 8 5 1 60 3.00 1.20 

3 การพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

0 1 3 7 9 84 4.20 1 4 7 7 1 63 3.15 1.05 

4 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนาํ 

มีวิสัยทัศนและพฤติกรรมของ

ผูบริหารยุคใหมที่ใหความสําคัญ

กับบุคลากรควบคูไปกับ

ประสิทธิภาพของงาน 

0 3 3 5 9 80 4.00 1 4 9 5 1 61 3.05 0.95 

5 การสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

พนักงานสวนตําบล 

1 2 2 6 9 80 4.00 2 3 6 6 3 65 3.25 0.75 

6 การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อ

รักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง

ไว 

2 0 4 5 9 79 3.95 2 3 5 5 5 68 3.40 0.55 

7 เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม

ใหแกพนักงานองคการบริหารสวน

ตําบลเวียง 

0 1 8 4 7 77 3.85 0 3 9 5 3 68 3.40 0.45 

8 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลตรงกับความรูความสามารถ

ของแตละตําแหนง 

0 2 3 4 1

1 

84 4.20 1 5 8 5 1 60 3.00 1.20 

9 พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง

การเรียนรู 

0 1 8 4 7 77 3.85 0 3 9 5 3 68 3.40 0.45 

10 การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ

ขาราชการ 

0 2 3 4 1

1 

84 4.20 1 5 8 5 1 60 3.00 1.20 

11 พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 2 6 9 80 4.00 2 3 6 6 3 65 3.25 0.75 

12 การสรางวัฒนธรรมองคกรให

ทํางานแบบมีสวนรวม 

0 3 3 6 8 82 4.10 1 4 8 6 1 64 3.20 0.90 

13 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความ

เขาใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี 

0 3 3 2 1

2 

83 4.15 4 4 5 7 0 55 2.75 1.40 

14 พัฒนาระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานทั้งในสวนของเคร่ืองมือ 

วิธีการ และผูประเมิน เพื่อให

สามารถใหส่ิงตอบแทนตามผลการ

ปฏิบัติงานอยางแทจริง 

0 1 3 8 8 74 3.70 1 4 7 7 1 65 3.25 0.45 



ลํา 

ดับท่ี 

หัวขอ Importance Current Status  

Gap 1 2 3 4 5 Total AVG1 1 2 3 4 5 Total AVG2 

15 กาํหนดระเบยีบ หลกัเกณฑ ์วธิี

ปฏบิตัแินวทางในการดาํเนินงาน

ใหช้ดัเจน 

0 3 2 2 1

1 

85 4.25 4 4 4 7 1 58 2.90 1.35 

16 บรูณาการแผนงาน/โครงการ 

และระบบการทาํงานขององคก์ร

โดยเน้นการทาํงานเป็นทมี และ

การเป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร์

กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

0 2 3 5 1

0 

86 4.30 1 5 8 5 1 61 3.05 1.25 

17 การพฒันาสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้

ต่อการปฏบิตังิาน 

0 1 3 7 9 84 4.20 1 4 7 7 1 63 3.15 1.05 

 

จากการวิเคราะหสวนตางระหวางความสําคัญของประเด็น ทิศทางความตองการกับผลการการ

ปฏิบัติงานดาน HR ในปจจุบัน ( Gap Analysis )  จึงไดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมี

สวนตางมากท่ีสุด  10  ประเด็นยุทธศาสตร คือ   

      1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ  

      2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

      3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 

4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศนและพฤติกรรมของผูบริหารยุคใหมท่ี

ให 

ความสําคัญกับบุคลากรควบคูไปกับประสิทธิภาพของงาน  

                         5. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของขาราชการ  

                           6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว   

                           7. เสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

        8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับความรู

ความสามารถของแตละตําแหนง 

              9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

                          10. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพ่ือมุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีตองการของประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนด

เปาประสงคเชิงกลยุทธ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 1: การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบังคับบัญชาใหความหวังและสนับสนุน 1. การจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 

2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม 2. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ืออํานวยในการสราง 

    ความกาวหนา 

3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสรางการบรหิารงานขององคการบริหารสวน

ตําบล 

 5. ขาดรายละเอียดเก่ียวกับความรูทักษะ    

    เฉพาะตําแหนง 

 6. ขาดฐานขอมูลอัตรากําลังท่ีเปนปจจุบัน 

 

 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดทําฐานขอมูลอัตรากําลังใหเปนปจจุบัน 1. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให 

   ชัดเจน (Career Path) 

 2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสราง 

   ความกาวหนาในอาชีพ 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล 

   บุคลากร 

2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม  

   กับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสราง  

    และอัตรากําลัง 

3. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให   

   ชัดเจน (Career Path) 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสราง 

   เสนทางความกาวหนา 

4. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับความรู ทักษะ  

   สมรรถนะในการทํางาน 

4. รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ 

    ประจําตําแหนง 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร 2: การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนบัสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการ 

   วางแผนอัตรากําลังและการปรับอัตรากําลัง  

   ใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ถูกจํากัดดานอัตรากําลัง 

 

2. บุคลากรมีความพรอมท่ีจะยอมรับการ 

    เปลี่ยนแปลง 

2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถายโอน 

   ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ โอน (ยาย)  

    ไปอยูองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ 

    หนวยงานท่ีมีความกาวหนามากกวา 

 4. อัตรากําลังไมเพียงพอกับภารกิจและปริมาณ 

   งานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ   

   ถายโอน 

1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังท่ีสอดคลอง 

   กับความเปนจริงตามภารกิจหนาท่ี 

2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให 

    เปนไปตามกรอบท่ีกําหนด 

2. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวฒันธรรม 

   การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ 

   บริหารราชการแนวใหม 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ 

   ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร 

   ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสําเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน 

    กระบวนทัศน วัฒนธรรมในการทํางานให 

    เหมาะสมกับภารกิจ 

2.  มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับ 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย 

    คํานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2.  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการสรรหาและ 

     บรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลองกับการบริหาร 

     ทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดยคํานึงถึง 

     วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

                            ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.ผูบริหารและบุคลากรขององคการบริหารสวน

ตําบลเวียงใหความสําคัญ 

1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนําไปใช 

    ในการปฏิบัติงาน 

2. มีการบริหารงานโดยใชขอมูลสารสนเทศเปน 

   เครื่องมือในการตัดสินใจ  

2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 

    เพียงพอ 

 3. ตองพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 

 

 

 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปน 

   ระบบและตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ 

   สงเสริมตามความตองการดาน ITของบุคลากร 

2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง 

   เพียงพอ 

2. ผูบริหารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิด  

   ระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถนํามาใช  

   ประโยชนไดอยางแทจริง 

3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพ่ึงพาระบบ 

   เทคโนโลยีจากภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให 

    ครอบคลุมทุกภารกิจขององคการบริหารสวน    

    ตําบล 

4. กําหนดใหความรู ความสามารถดาน 

    เทคโนโลยีและสารสนเทศเปนสวนหนึ่งของ 

    สมรรถนะของทุกตําแหนง 

4. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการ 

   บริหารงานบุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช 

   ขอมูล 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาความรูและทักษะดาน IT ของบุคลากร 

   อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับ 

    การพัฒนาความรูและทักษะดาน IT  

2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 

   ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจัดทํา 

    เปนฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

    ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร 4 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหาร 

                             ยุคใหมท่ีใหความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพ 

                             การปฏิบัติงาน 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. มีโครงการฝกอบรมสําหรับผูบริหารท่ี 

   หลากหลาย ท้ังโครงการภายในและภายนอก  

   รวมท้ังโครงการศึกษาดูงานตาง ๆ 

1. ผูบริหารบางสวนท่ีเขารับการฝกอบรมไมคอย 

   ใหความสําคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา  

   Competency ของตนเอง 

 2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัต ิ

    ราชการโดยใหความสําคัญกับการดําเนินการ 

    ตามยุทธศาสตรของกรมฯ อยางสมํ่าเสมอ  

2. หลักสูตรการฝกอบรมไมคอยเหมาะสม/             

    ไมคอยนาสนใจ 

 3. ยังไมมีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 

   ภาวะผูนํา วิสัยทัศน และพฤติกรรมของ 

   ผูบริหารอยางเปนรูปธรรม 

 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ 

   ผูนําการพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปน 

   ระบบและตอเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนําใหมี 

   คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม 

2. จัดทํามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)         

   เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนํา 

   และผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. มีระบบประเมินผลผูบริหารท่ีเขารับการ 

   ฝกอบรมวามีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนเพียงใด 

3. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency ท่ี 

   จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 

3. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูท่ี 

    เก่ียวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือน 

    รวมงานเปนผูประเมิน 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน  

    อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนา 

2. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ    

   พัฒนาภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. จํานวนบุคลากรกองการเจาหนาท่ีท่ีไดรับการ 

   สอนงาน 

 

 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 5 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

             
 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. รัฐบาลใหการสงเสริมโดยกําหนดใหเปน 

    นโยบายของรฐับาล 

1. ระเบียบปฏิบตัิของขาราชการในบางเรื่อง               

    ไมเหมาะสมกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับ 

    ขาราชการ   

2. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ 2. ปญหาหนี้สินของขาราชการ 

 3. ขาดงบประมาณ 

 4. การจัดสวัสดิการไมตรงกับความตองการของ 

   ขาราชการ เนื่องจากไมมีการสํารวจความ 

   ตองการท่ีแทจริง 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. วางแผนใชงบประมาณเพ่ือการสงเสริม 

   คุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี 

   ประสิทธิภาพ  

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมข้ึน 

2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลักปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ 

   ดํารงชีวิต 

2. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 

   นโยบายเนนหนักใหนําไปปฏิบัติอยางเปน 

   รูปธรรม 

3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ 

   ขาราชการตอการจัดสวัสดิการตาง ๆ 

  

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของขาราชการให 

   สอดคลองกับความตองการของขาราชการ  

   รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให 

   สอดคลองกับความตองการของบุคลากร  

   รวมท้ังมีการประเมินผลเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ 

   บุคลากรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและ 

   ดํารงชีวิต 

2. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุน 

    ใหนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน 

    การทํางานและดํารงชีวิต 



ประเด็นยุทธศาสตร 6: การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

                                 ไวกับหนวยงาน 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงของกรมสงเสริม 

   การปกครองทองถ่ินใหการสนบัสนุน 

1. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของ 

   ขาราชการ เชน การเปลี่ยนสายงาน ระดับ 

   ตําแหนงของบุคลากร 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานกับ 

   หนวยงาน 

 2. การจัดสวัสดิการยังไมเทาเทียมและเหมาะสม 

  3. ทัศนคติเดิมๆ ของขาราชการท่ีวางานราชการ 

    มีคาตอบแทนนอย ไมเหมาะสม จึงทําให 

    อยากยายไปสูหนวยงานท่ีคาตอบแทนดีกวา 

 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีตอเนื่องชัดเจน  

   และเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ 

    ตอเนื่องชัดเจน 

2. การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอ่ืนเก่ียวกับ 

   สวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

2. ทําระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และ 

    เปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย 

   งานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง 

   ตอเนื่อง 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีระบบการรักษาไวซ่ึงขาราชการท่ีมีความรู

ความสามารถสูง 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงท่ีกรมฯ  

    สามารถรักษาไวได 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีความ 

   ชัดเจนและเปนรูปธรรม   

2. ระดับความสําเร็จของการสรางระบบสราง 

    แรงจูงใจในการทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร 7: การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแก 

                           พนักงานองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคัญ 1. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง 

2. มีโครงการดานการปองกัน ปราบปรามการ 

   ทุจริตและโครงการดานการสงเสริมจริยธรรม 

   ของขาราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสรางคุณธรรมยังใช 

   วิธีการเดิมๆ ทําใหไมนาสนใจ 

3. มีการจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ 

   หนวยงานอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา     

   องคความรูขององคกร 

4. มีการประกาศคานิยมการปฏิบัติงานของ 

   บุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติ 

   อยางชัดเจน 

 5. คานิยมในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 

 6. ไมมีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรม 

   คุณธรรมของขาราชการ 

 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน 

    การทํางาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม             

   จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมีความ 

   หลากหลายยิ่งข้ึน 

2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม 

   คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 

   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ 

   บุคลากร 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ 

   บริหารงานบุคคล 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร  

   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน 

    จริยธรรมของกรม 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 

   และปฏิบัติตามคานิยมของกรม 

3. รอยละของบุคลากรท่ีเขาใจและปฏิบัติตาม 

    คานิยมของกรม 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ 

                             ความรูความสามารถแตละตําแหนง 

 

แรงเสริม/ส่ิงสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

    แนวใหมเปดโอกาสใหดําเนินการได 

1. ยังไมไดดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core 

   Competency) ของ สถ. และสมรรถนะ 

   ประจําตําแหนง (Function Competency) 

   ตามการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานให 

   ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

   ภาครัฐแนวใหม 

2. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

    สถ. พ.ศ.2549-2553 ไมสอดคลองกับ 

    สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ 

    สถ.และสมรรถนะประจําตําแหนง (Function  

    Competency)  ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตาม 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

 3. บุคลากรในหนวยงานยังไมเขาใจระบบการ  

   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม เชน 

   การประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ 

   ปฏิบัติงาน เปนตน 
 

 

ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพ่ือเพ่ิมแรงเสริม 

1. จัดทํารายละเอียดเก่ียวกับงานตามมาตรฐาน 

   กําหนดตําแหนงท่ีสอดคลอง กับการบริหาร   

   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม โดยเปดโอกาส    

   ใหขาราชการมีสวนรวมในการจัดทํา   

1. ประชาสัมพันธและจัดอบรมการบริหาร 

   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม  

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 

   บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเวียง พ.ศ.   

   2558-2560ใหสอดคลองกับความรู    

   ความสามารถของแตละตําแหนงท่ีกําหนด โดย 

   เปดโอกาสใหขาราชการมีสวน รวมในการ 

   ปรับปรุง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

1. จัดทํารายละเอียดของความรูตามมาตรฐาน 

   กําหนดตําแหนงสอดคลองกับการบริหาร    

   ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก 

    และสมรรถนะประจําตําแหนงท่ีสอดคลองกับ 

    การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากร 

   บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเวียง 

2. ระดบัของความสําเรจ็ในการปรับปรงุแผนยุทธ 

   ศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการ  

   บริหารสวนตําบลเวียง 

3. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ 

   บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให 

   บุคลากรในหนวยงาน 

3. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธและ 

    การจัดอบรมการบริหารทรพัยากรบุคคลแนว 

    ใหม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมการจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 

ขาราชการองคการบริหารสวนตําบล

เวียงจะตองปฏิบัติหนาท่ี 

1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

ราชการดวยความโปรงใส และเปนธรรม 2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

พันธกิจ 3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.  บรหิารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม 

โดยยึดหลัก 

4. พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของ

ผูบริหารยุคใหมท่ีใหความสําคัญกับบุคลากร  

ความสามารถ ความเสมอภาค ความ

ม่ันคง และความเปน 

ผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

กลางทางการเมือง เปนพ้ืนฐาน 5. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน 

2.  พัฒนาบุคลากรในสวนราชการตางๆ 

ใหมีภาวะความเปนผูนําสูงในการ

ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงไวกับหนวยงาน 

 7. การเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

3.  สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจาง   

8. การบริหารทรพัยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรง

ความรูความสามารถของแตละตําแหนง 

ขององคการบริหารสวนตําบลเปนคน 9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนท่ียอมรับ

ของสังคมและชุมชน 

10. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

4.   สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบล 

 

และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบลเปนผูมีความรูความสามารถ 

 

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5.  สงเสริม/สนับสนุน ใหพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบล 

 

และพนักงานจางขององคการบริหาร

สวนตําบลเปนผูมีความรับผิดชอบ 

 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง  

 



สรุปประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด   

ความสอดคลองกับกรอบมาตรฐานความสําเร็จดาน HR และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 

 

 

ท่ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

เปาประสงค 

 

ตัวชี้วัด 

ความ

สอดคลอง

กรอบ HR 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

1 การสรางวัฒนธรรมองคกรให

ทํางานแบบมีสวนรวม การทํางาน

เปนทีม และมีการบูรณาการ

รวมกัน 

1.  พัฒนา/ปรับเปลีย่น 

ทัศนคติบุคลากรใหม ี

วิสัยทัศ และเขาใจในระบบ

บริหารราชการยุคใหม 

2.  จัดประชุมเพ่ือการรับฟง

ความคิดเห็นของขาราชการใน

ทุกระดับสม่ําเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จของการ

ทํางานแบบมีสวนรวม   งาน

บรรลผุลตามเปาหมาย  ทํางาน

มีความสุข 

2. จํานวนครั้งในการประชุม 
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2 มีการวางแผนและบริหารกําลังคน

สอดคลองกับภารกิจและความ

จําเปนของสวนราชการ ท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต  

 

1.  ปรับปรุงโครงสรางและ

อัตรากําลังใหเหมาะสม กับ

ภารกิจ 

2. จัดทําแผนผังเสนทาง

ความกาวหนาใหกับพนักงาน 

 

1. จํานวนครั้งในการปรับแผน

อัตรากําลัง 

2.  ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําแผนผังเสนทางความ 

กาวหนาใหกับพนักงาน 

 

1 2561-2563 

 

3 สงเสริมสวัสดิการและสิ่งอํานวย

ความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใช

สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย 

 

1.  ใหพนักงานนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการ

ทํางานและในชีวิตประจาํวัน 

2. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน 

และสวัสดิการใหกับบุคลากร

เพ่ือเปนแรงจูงใจในการทํางาน 

 

1.  จํานวนสวัสดิการ

นอกเหนือจากสิ่งท่ีกฎหมาย 

กําหนด 

2.  ระดับความพึงพอใจของ 

บุคลากรตอการจดัสวัสดิการ 

5 2561-2563 

 

4 มีระบบการบริหารผลงานท่ีเนน

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ความคุมคา 

1. มีระบบการประเมินผลงานท่ี

เท่ียงตรง เช่ือถือได 

2.  มีการติดตามและระเมินผล

การปฏิบัติงาน อยางตอเน่ือง

และเปนรูปธรรม 

3.  ยึดประชาชนเปนศูนย กลาง

ในการทํางาน และบริการ 

 

1. ระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรท่ีมตีอระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.  ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอผลการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน 
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ท่ี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

เปาประสงค 

 

ตัวชี้วัด 

ความ

สอดคลอง

กรอบ HR 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

5 มีความโปรงใสในทุกกระบวนการ 

ของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

1.  สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ 

ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทาง

ในการดําเนินงาน 

2. จัดทําโครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมใหกับ

พนักงาน 

2. มีการเผยแพร ขอมูลขาวสาร

ดานการบริหารงาน บุคคลอยาง

สม่ําเสมอ 

 

1.มีการประกาศหลักเกณฑการ

ตัดสินใจหรือการใชดลุพินิจของ

ผูบริหารหนวยงานในเรื่องการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

2.  มีการจัดเก็บหลักฐานหรือ

รายงานเก่ียวกับดานการ

บริหารงานบุคคลไวเพ่ือการ

ตรวจสอบ 

3.  มีการจัดโครงการ/กิจกรรม

ดานคุณธรรมจริยธรรม 

4.  จํานวนเรื่องรองเรียน

เก่ียวกับความไมโปรงใสดาน

การบริหารงานบุคคล 
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6 สนับสนุนใหขาราชการ มีการ

พัฒนาความรูอยางตอเน่ือง มีการ

แบงปนแลกเปลีย่นขอมูลความรู  

และพัฒนาองคกรใหเปนองคกร

แหงการเรียนรู 

 

1.   มีการจัดอบรมหรือสง

บุคลากรเขารับการพัฒนา

ความรู  ทักษะ อยางสม่ําเสมอ 

2. มีการเผยแพร และ

ประชาสมัพันธองคความรูใหกับ

บุคลากรอ่ืนไดเรียนรู 

 3.  มีการเก็บรวบรวม องค

ความรูใหเปนระบบและ

หมวดหมู 

4. มีการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร  

1.  ระดับความสําเร็จในการ

เผยแพรองคความรู 

2.  จํานวนองคความรูท่ีไดรับ

การรวบรวม 

3.  รอยละของบุคลากรท่ีมีการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
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7 มกีารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในกิจกรรมและกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล  เพ่ือ

ปรับปรุงการบริหารและการ

บริการ 

 

1.   มีการนําเทคโนโลยีและ

สารสนเทศมาใชในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมระสิทธิภาพ 

2.   มีการพัฒนาความรูดาน IT 

ของบุคลากร อยางตอเน่ือง

สม่ําเสมอ 

3.   นําเทคโนโลยมีาใชเพ่ือลด

ปริมาณการใชวัสดคุรุภณัฑ 

 

1.  จํานวนกิจกรรมดานการ

บริหารงานบุคลากรท่ีใช

เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลและ

ใหบริการ 

2.  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ

อบรมหรือพัฒนาความรูดาน

เทคโนโลย ี

3.  ปริมาณการใชวัสดุครภุณัฑ

ลดลง 
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6.จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอตอฝายบริหารเพ่ือใหความ

เห็นชอบและจัดทําแผนงาน/โครงการรองรับ 

 

รายงานแผนงาน/โครงการท่ีรองรับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติท่ี 1 

ความ

สอดคลอง

เชิง

ยุทธศาสตร 

1.  ปรับปรุงโครงสราง

และอัตรากําลังให

เหมาะสมกับภารกิจ 

 

ระดับความสําเร็จในการ

ปรับปรุงโครงสรางแผน

อัตรากําลัง 

 

1. แผนงานปรับปรุง 

โครงสรางและอัตรากําลัง

องคการบริหารสวนตําบล

เวียง 

2. โครงการการวิเคราะห 

สภาพกําลังคนและจัดทํา

คุณลักษณะงานเฉพาะ

ตําแหนง 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประชุมเพ่ือ

ติดตามผลการ

ดําเนินการ 

2. การเก็บรวบรวม

ขอมูลจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของท้ังในกรมและ

หนวยงานภายนอก 

2. จัดทําแผนสรางเสนทาง

ความกาวหนาใหชัดเจน  

(Career Path) 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําแผนสรางเสนทาง

ความกาวหนา   

(Career Path) 

1. แผนงานการสราง

เสนทางความกาวหนา 

(Career Path) 

2. โครงการการให

ทุนการศึกษาแกขาราชการ 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประชุมเพ่ือ

ติดตามผลการ

ดําเนินการ 

2. การเก็บรวบรวม

ขอมูลจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

3. จัดทํารายละเอียดของ

ความรูความสามารถของ

แตละตําแหนงท่ีสอดคลอง

กับการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐแนวใหม 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทํามาตรฐานกําหนด

ตําแหนงสอดคลองกับ

การบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. โครงการจัดทํา

มาตรฐานกําหนดตาํแหนง

ท่ีสอดคลองกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

แนวใหม 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประชุมเพ่ือ

ติดตามความกาวหนา

ของการดําเนินการ 

2. การประเมินผลการ

จัดทํามาตรฐานกําหนด

ตําแหนง 

4. ปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบล 

 

 

ระดับของความสําเร็จใน

การปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบล 

1. แผนงานปรบัปรุงแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบล 

2. แผนงานการหาความ

ตองการในการฝกอบรม 

3. แผนงานการสงเสริมให

นําความรูและทักษะจาก

การอบรมมาใชในการ

ปฏิบัติงาน 

4. แผนงานการประเมิน

ประสิทธิผลการศึกษา

อบรมของบุคลากร 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประชุมเพ่ือ

ติดตามความกาวหนา

ของการดําเนินการ 



มิติ เปาประสงค ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผูรับผิดชอบ การติดตามผล 

 5. ประชาสัมพันธและจัด

อบรมสมัมนาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

แนวใหมใหบุคลากรใน

หนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของ

การประชา -สัมพันธและ

การจัดอบรมการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

1. โครงการประชาสัมพันธ

การบริหารทรัพยากร

บุคคลแนวใหม 

2. โครงการอบรมการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

แนวใหม 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประเมินผล

โครงการ 

2. การทดสอบ

ความรูหลังการ

อบรมสมัมนา 

มิติท่ี 2 

ประสิทธิภาพ

ของการ

บริหาร

ทรัพยากร                

บุคคล 

 

1. จัดทําฐานขอมูล

บุคลากรใหถูกตองเปน

ปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําฐานขอมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทํา

ฐานขอมูลทะเบียนประวัติ

พนักงานสวนตําบล 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประชุม

หนวยงานท่ี

เก่ียวของ  

2. การประเมินผล

ความถูกตองของ

ระบบ 

2. จัดทําฐานขอมูล

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานดานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

รอยละของขอมูล

สารสนเทศท่ีไดรับการ

จัดทําเปนฐานขอมลูเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ดานการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานขอมลู

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การปฏิบัติงานดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

2. แผนงานเผยแพรขอมูล

ขาวสารดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลผานชอง 

ทางท่ีหลากหลาย เชน การ

โทรศัพทแจงขอมูลขาวสาร 

การสงขอความเพ่ือแจงขอ 

มูลท่ีจําเปนเรงดวน การ

จัดทําวารสารขาวการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

การเผยแพรขอมลูผานทาง

เว็บไซด 

3. โครงการจัดทําคูมือการ

บริหาร งานบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบล 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประชุม

หนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือ

ติดตามผล 

2. การประเมินผล

และพัฒนาระบบ 

3.  มีการสรรหาและบรรจุ

แตงตั้งท่ีสอดคลองกับการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

แนวใหม โดยคํานึงถึง

วัฒนธรรมความคิดของ

บุคลากร 

รอยละของบุคลากรท่ี

ไดรับการสรรหาและ

บรรจุแตงตั้งท่ีสอดคลอง

กับการบริหารทรัพยากร

บุคคลแนวใหม โดย

คํานึงถึงวัฒนธรรม

ความคิดของบุคลากร 

1.  แผนงานการสรรหา

และบรรจุแตงตั้งท่ี

สอดคลองกับการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม

ความคิดของบุคลากร 

งานการ

เจาหนาท่ี 
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ประสิทธิผล

ของการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

1. จัดทํารายละเอียด

เก่ียวกับความรู ทักษะ 

สมรรถนะในการทํางาน 

รอยละความสาํเรจ็ของ

การมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง 

 งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประชุม

หนวยงานท่ี

เก่ียวของเพ่ือ

ติดตามผลการ

ดําเนินการ 

2. การสัมภาษณ

ความคิดเห็นของผู

ท่ีเก่ียวของเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมลู 

2. การสรางและปรับ

กระบวนทัศนวัฒนธรรม

ในการทํางานของบุคลากร

ใหสอดคลองกับการ

บริหารราชการแนวใหม

และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการ

สรางและปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน คานิยม 

และวัฒนธรรมในการ

ทํางานใหเหมาะสมกับ

ภารกิจ 

1. โครงการสรางและ

ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน

วัฒนธรรมในการทํางาน

ของบุคลากรใหสอดคลอง

กับการบริหารราชการแนว

ใหมและเหมาะสมกับ

ภารกิจ 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การจัดโครงการ

ฝกอบรมใหแก

บุคลากร 

2. การสงบุคลากร

ไปอบรมกับ

หนวยงานอ่ืนๆ 

3. การประชุมเพ่ือ

ติดตามผล 

3. การพัฒนาความรูและ

ทักษะดาน IT ของ

บุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลเวียง

อยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง 

รอยละของบุคลากรกอง

การเจาหนาท่ีท่ีไดรบัการ

พัฒนาความรูและทักษะ

ดาน IT 

1. โครงการฝกอบรมทักษะ

ดาน IT แกบุคลากร 

องคการบริหารสวนตําบล

เวียง 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประเมินผล

โครงการฝกอบรม 

2. การทดสอบ

สมรรถนะของ

บุคลากรหลังจาก

เสร็จสิ้นการ

ฝกอบรม 

4. การพัฒนาผูบริหารใหมี

ภาวะผูนํา  มีวิสัยทัศน 

อยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง 

รอยละของผูบริหารท่ี

ไดรับการพัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผูบริหาร

ใหมีภาวะผูนํา มีวิสยัทัศน 

2. โครงการพัฒนา

ขาราชการตามแผนพัฒนา

บุคลากร 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประเมินผล

ผูบริหารท่ีไดรับ

การฝกอบรมเพ่ือ

พัฒนาวิสัยทัศน 

2. การประชุมเพ่ือ

ติดตามวาม

กาวหนาของการ

ดําเนินโครงการ 
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ประสิทธิผล

ของการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

5. จัดใหมีระบบการสอน

งาน(Coaching) เพ่ือ

พัฒนาภาวะผูนําและ

ผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

จํานวนบุคลากรท้ังหมดท่ี

ไดรับการสอนงาน 

1. แผนงานการสรางระบบ

การสอนงานในหนวยงาน 

(Coaching) 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การติดตาม

ประเมินผลการ

สอนงาน 

2. การปรับปรุง

และพัฒนาระบบ

การสอนงาน 

6. มีระบบการรักษา

บุคลากรท่ีมคีวามรู

ความสามารถสูง เชน 

Talent Management 

รอยละของบุคลากรท่ีมี

ความสามารถสูงท่ี อบต. 

สามารถรักษาไวได 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร

ท่ีมีความสามารถสูง 

(Talent Management) 

2. โครงการสงขาราชการ

เขาศึกษาอบรมในหลักสตูร

ของสถาบัน หนวยงาน

ภายนอก  

3. โครงการพัฒนาและ

ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของขาราชการ

บรรจุใหมและรับโอน 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประเมินผล

โครงการ 

2. การประเมินผล

กลุม เปาหมาย 

 

7. หนวยงานมีแผนการ

จัดการความรู  

ระดับความสําเร็จของ

จัดทําแผนการจัดการ

ความรู 

1. แผนการจัดการความรู  งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประชุมเพ่ือ

ติดตาม

ความกาวหนาของ

การดําเนินการ 

8. องคความรูท่ีกระจัด

กระจายอยูไดรับการ

รวบรวม 

จํานวนองคความรูท่ีไดรับ

การรวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวม

องคความรูในองคกร 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การรวบรวม

องคความรูจาก

หนวยงานตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

9. มีการเผยแพรองค

ความรูท่ีไดรวบ รวมแลว

ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรู

ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับความสําเร็จของ

การเผยแพรองคความรู 

1. แผนการเผยแพรองค

ความรู 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. แบบประเมินผล

การเรยีนรู 
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ความพรอม

รับผิดดาน

การบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสรางมาตรฐาน

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทํากระบวนงานในการ

บริหารทรัพยากรบุคคล

ใหมีความโปรงใส 

1. แผนงานการจัดทํา

มาตรฐานความโปรงใสใน

การบริหารงานบุคคล 

2. โครงการรณรงคเพ่ือ

กระตุนใหภาคประชาชน/

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินแจงเบาะแสเฝา

ระวังทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

3. โครงการสรางเครือขาย

ภาคประชาชน/องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใน

การแจงเบาะแสเฝาระวัง

ทุจริตฯ  

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประเมิน

และปรับปรุง

มาตรฐานความ

โปรงใสในการ

บริหารงานบุคคล 

2. การประเมินผล

โครงการ 

 

2. มีการจัดทํารายละเอียด

มาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากรองคการบริหาร

สวนตําบลเวียง 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทํามาตรฐานจริยธรรม

ของบุคลากรขององค 

1. แผนงานการจัดทํา

มาตรฐานจริยธรรมของ

บุคลากรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประเมิน

และปรับปรุง

มาตรฐานจริยธรรม

ของบุคลากรกรม

สงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

 

 

3. สงเสรมิและ

ประชาสมัพันธใหบุคลากร

เขาใจและปฏิบัตติาม

คานิยมของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 

รอยละของบุคลากรท่ี

เขาใจและปฏิบัตติาม

คานิยมของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 

1. โครงการสงเสรมิและ

ประชาสมัพันธใหบุคลากร

เขาใจและปฏิบัตติาม

คานิยมของกรมสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประเมินผล

โครงการสงเสริม

และประชาสัมพันธ

ใหบุคลากรเขาใจ

และปฏิบัติตาม

คานิยมของกรม

สงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 
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คุณภาพชีวิต

และความ

สมดลุ

ระหวางชีวิต

กับการ

ทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัด

สวัสดิการของบุคลากรให

สอดคลองกับความ

ตองการของบุคลากร 

รวมท้ังมีการประเมินผล

เปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการ

จัดทําแผนสวัสดิการของ

บุคลากรกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

1. โครงการจัดทําแผน

สวัสดิการบุคลากร กรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประเมินผล

และพัฒนาแผน

สวัสดิการกรม

สงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

2.  การสงเสริมและ

สนับสนุนใหนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการทํางานและ

ดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการ

สงเสริมและสนับสนุน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการทํางานและ

ดํารงชีวิต 

1. โครงการสงเสรมิ

สนับสนุนใหนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการทํางานและ

ดํารงชีวิต 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประเมินผล

โครงการสงเสริม

สนับสนุนใหนํา

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในการทํางาน

และดํารงชีวิต 

3.  การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสรางแรงจูงใจใน

การทํางานของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สรางแรงจูงใจในการ

ทํางานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตและสรางแรงจูงใจใน

การทํางานของบุคลากร 

งานการ

เจาหนาท่ี 

1. การประเมินผล

โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและ

สรางแรงจูงใจใน

การทํางานของ

บุคลากร 
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