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บทที่ 1 

บททั่วไป 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

วิสัยทัศน์ “ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขคู่สังคมที่ดี และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ   

 พันธกิจที่  1  การบริหารจัดการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การผังเมือง การขนส่งและการ

วิศวกรรมจราจร การควบคุมอาคาร โครงสร้างพ้ืนฐาน น้ำ พลังงาน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม การสร้างมูลค่าทาง

การตลาด การค้า การลงทุน การประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของประชาชน 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 พันธกิจที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่บนพ้ืนฐานทางสังคมของล้านนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  ให้มีคุณธรรมมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและดำรงชีวิตอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลง 

 พันธกิจที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติรักษา

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สังคมอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข เป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ 

 พันธกิจที่  4  การบริหารจัดการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  หลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างให้สามารถมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบที่โปร่งใส เป็นธรรม  
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ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ..... เป้าประสงค์ และ.....กลยุทธ์  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น กลุ่มอาชีพ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
2) อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
3) แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จำนวน
นักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน มีการจับจ่ายใช้สอยซื้อบริการและ
สินค้าเพ่ิมขึ้น 
4) เพ่ิมศักยภาพในด้านสินค้าและการบริการแก่
นักท่องเที่ยว 
5) สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนโดยการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล 
6) ส่งเสริมงานตลาดท่าเทียบเรือ เทศพาณิชย์ และการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 
 

1) สนับสนุนและส่งเสริมการทำมาหากิน การพาณิชย์ 
การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน การตลาด การค้าและการลงทุน" 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
3) สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชนเพื่อรองรับสู่
ประชาคมอาเซียน และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาขยายผล" 
4) ส่งเสริมงานตลาด ท่าเทียบเรือ เทศพาณิชย์ และ
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ" 
5) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ อบรมทักษะอาชีพ
หลากหลาย                         
6) ส่งเสริมการจ้างงานเพ่ิมขึ้น  
7) ประสานกับแหล่งเงินทุนเพ่ือการกู้ยืมของ
ผู้ประกอบการ ให้มีเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม 
เพ่ือการพาณิชย์และการลงทุน เช่น การประสานกับ
สถาบันการเงินต่างๆ ในพ้ืนที่เพ่ือดำเนินโครงการ
มหกรรมการเงิน การจัดบูธ ให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่
ประชาชนและผู้ที่สนใจ เป็นต้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้รับการทำนุบำรุงให้คงอยู่ต่อไป 
2) เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อฯและ
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3) ครอบครัวและชุมชนเห็นความสำคัญหรือมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน 
4) ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้ ความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคภัยไข้เจ็บน้อยลง 
5) ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง จิตใจแจ่มใส 
6) เด็ก นักเรียน ประชาชนทั่วไป ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงทั้งในระบบ นอก การศึกษาตามอัธยาศัยและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
7) เพ่ิมศักยภาพให้ประชาชนในชุมชนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ 
8) ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานประชาชนมี
ความสะดวกในการสัญจร 
9) มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 

1) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และทุนทางสังคมล้านนา 
2) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงของเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3) ส่งเสริมและสนันสนุนการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัวรักษาพยาบาลการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
4) ส่งเสริมและสนันสนุนการกีฬา นันทนาการ และการ
ออกกำลังกาย 
5) จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ที่ออกกำลังกาย
และ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" 
7) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน และพัฒนาคุณภาพคนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
8) ส่งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการเรียนการสอน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
9) ส่งเสริมงานด้านคมนาคมและการขนส่ง  ทางระบาย
น้ำ สะพาน และระบบ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น" 
10) การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ชุมชน  สนับสนุน
การควบคุมป้องกันและกำจัดโรคติดต่อหรือโรคอุบัติ
ใหม่ เช่น โควิด 19 และโรคไม่ติดต่อ 
11) จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้บริการแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลตลอด  24  ชั่วโมง  
12) จัดให้มีศูนย์นันทนาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล                                                                                              
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

 13) จัดให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วในการแก้ปัญหาฉุกเฉิน
เร่งด่วน เช่น โคมไฟถนน สาธารณะไม่สว่างหรือชำรุด 
ออกซ่อมทันที 
14) ปรับปรุงพัฒนาระบบ Free WIFI อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 5 ชุมชน   
15) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
โดยจัดให้มีการสอนเสริม  ภาษาต่างประเทศ   
16) ส่งเสริมให้เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ
เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม  สัมมนาศึกษาดูงาน 
18) จัดตั้งศูนย์ประสานงานคลายทุกข์ให้กับประชาชน 
เช่น ปัญหาทางกฎหมาย 
19) ส่งเสริมและต่อยอดการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งโขง 
ตามโครงการเวียงเชียงของเมืองแห่งการพักผ่อนริมฝั่ง
โขง และจัดกิจกรรมที่ท่าผาถ่าน เช่น ลานอาหาร    
ลานดนตรี  จัดตั้งถนนคนเดินระเบียงโขง 
20) ประชาสัมพันธ์ ฟื้นฟูสถานที่และเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในเชียงของ  
21) ส่งเสริมมัคคุเทศก์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
22) ริเริ่ม ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาทุกประเภท รวมถึง
ฟ้ืนฟูกีฬาพ้ืนบ้าน เช่น แข่งจนมะเบ้า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) ประชาชนทุกคนปลอดภัยจากปัญหามลพิษทาง
อากาศ น้ำ เสียง และโรคติดต่อจากการจัดการขยะ 
2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างยั่งยืน 
3) ประชาชนมีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี ตลิ่งไม่พังทลาย 

1) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน ทางน้ำ ทาง
และท่ีสาธารณะ 
2)  ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษ 
ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และน้ำเสีย" 
3)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการใช้
พลังงานทดแทน" 
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" 
6)  ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ำ
ธรรมชาติ แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร ตลอดจนการบริหาร
จัดการน้ำแบบบูรณาการ 
7)  ดำเนินโครงการต่างๆ ที่จำเป็นและเร่งด่วน เช่น 
โครงการการกำจัดขยะครบวงจร 
8) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน เช่น ปรับปรุง
สภาพ  คูคลอง แม่น้ำสม แม่น้ำดุก ล้างท่อระบายน้ำใน
จุดที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นเน่า   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การรักษาความม่ันคง ปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความปรองดองสมานฉันท์ 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) ทุกภาคส่วนในสังคม ท้องถิ่น อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขภายใต้สังคมที่มีคุณภาพ 
2) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศในทุกด้าน 
3) ประชาชนได้รับการดูแลเอาใจใส่และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) การพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีระบบ  
 

1) เสริมสร้างชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง รักถิ่นฐานบ้าน
เกิด 
2) เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและ
ท้องถิ่นบนพื้นฐานของความ ถูกต้อง ความเสมอภาค 
เป็นธรรม ยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคส่วน 
3) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วน
ของประชาชน 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
6) พัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7)  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
8)  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการรักษา
ความปลอดภัย 
9)  พัฒนางานด้านการผังเมือง การขนส่งและวิศวกรรม
จราจร การดูแลและคุ้มครองที่สาธารณะ งานควบคุม
อาคารและงานให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง
โดยวิธีอ่ืน" 
10) ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ อปพร.  
11) จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ดับเพลิงและบรรเทา     
สาธารณภัยในการปฏิบัติงาน  
12) บูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การจราจร ร่วมกับ สภ.เชียงของ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาการบริหาร 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2)  บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีภายใต้องค์กรที่มี
คุณภาพ 

1) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา" 
2) เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรเทศบาลเพื่อการ
บริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาปรับปรุงครุภัณฑ์ สถานที่ปฏิบัติงาน  
ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและอำนวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
4)  พัฒนาระบบการจัดหารายได้ของเทศบาล 
5) พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
6) ประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันทุกภาค
ส่วนทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน องค์กรเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาท้องถิ่น 
7) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการ การให้บริการ 
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 
8)  การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและระบบ
สารสนเทศของทางราชการ 
9)  ปรับปรุงการบริหารงานของเทศบาลโดยใช้       
หลักธรรมาภิบาล  
10) นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงาน เพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนให้มากที่สุด                         
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บทท่ี 2 

การจัดทำแผนกลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

 
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบ

มาตรฐาน  ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ซึ่ งกรอบมาตรฐาน ดั งกล่าว 
ประกอบด้วย  

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  
 
❖ มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ  

บริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้  

1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง  และ
สนับสนุนให้ เทศบาลบรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

2) มีการวางแผนและบริหารกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “กำลังคนมี ขนาด
และสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจำเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน  ปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพกำลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความ ต้องการกำลังคน
และมีแผนเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว  

3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้  
ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจำเป็ นต่อความคงอยู่ 
และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management)  

4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ 
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้นำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้ กับ 
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทำงาน  
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❖ มิติที่  2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้  

1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา  คัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้ านการบริหาร ทรัพยากร
บุคคลอื่นๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness)  

2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย  และ
นำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 

3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับ กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร บุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ้มค่า (Value for Money)  

4) มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วน ราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation)  

 
❖ มิติที่  3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 

หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิด ผล
ดังต่อไปนี้  

1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่ง
จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ  

2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ  แบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา ข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วน ราชการ  

4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจำแนกความแตกต่างและ จัดลำดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด  นอกจากนี้ 
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและ  ผลงานของ
ทีมงานกับความสำเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ  
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❖ มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้อง  

1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การดำเนินการด้านวินัย โดยคำนึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ  หลักสิทธิ
มนษุยชน  

2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องกำหนดให้  
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส่วน
ราชการ  

❖ มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง การที่ส่วนราชการ
มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ดังนี้  

1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานระบบงาน  และ
บรรยากาศการทำงาน ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการ ให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสีย รูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัว  

2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม 
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ  

3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้กำลังคนมีความพร้อมที่จะ  
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ  

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วย ทำ
ให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานด้านการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย เพียงใด 
หากยังไม่มีการดำเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมี การพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับ ประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ  มาตรฐานความสำเร็จทั้ง   
5 มิต ิ
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนจัดทำแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
1. แตงตั้งคณะทํางาน  

เนื่องดวยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  ไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูในองคกร KM ตาม 
คําสั่งเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ที่ 435/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ซึ่งคณะทํางานประกอบดวย  

ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคจึงขอแตงตั้ง คณะทํางานดําเนินการจัดการ องค
ความรูในองคกร ดังนี้  

1. นายกเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประธานกรรมการ  
2. ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ า กรรมการ  
3. หัวหนาสวนราชการเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ กรรมการ  
4. บุคลากรเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ า กรรมการ/และเลขาฯ  

คณะทํางานมีหนาที่ดังนี้  
1. ดําเนินการจัดทําแนวทางการจัดความรูในองคการบริหารสวนตําบลตา  
2. จัดทําแผนจัดการความรูในองคกร  
3. ดําเนินการและติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงาน  
4. พัฒนา ปรับปรุงแกไข และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม  
5. ประชาสัมพันธการจัดความรูในองคกรและดําเนินการอ่ืน ๆ ในสวนที่เกี่ยวของ  

2. ประชุมคณะทํางาน  
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหาร 

สวนตําบลตาทั้งหมด ดังนั้นในการปรับปรุงแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงไดมีการประชุม คณะทํางาน 
เพ่ือทบทวนเปาหมาย แผนดําเนินการ การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลพรอมสรุป บทเรียนตาง ๆ ที่ได
จากการดําเนินการตามแผนที่ผานมา เพื่อสรางระบบงาน ระบบการประเมินผล การสรรหา การสรางความกาวหน
าในการทํางาน สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรและสรางแรงจูงใจ ความผาสุก ความพึง พอใจของบุคลากร ซึ่ง
จะเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหบรรลุถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ตามที่ไดกําหนดไว  

 

3. คณะทํางานฯ ไดกําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยมีขอสรุป
ขั้นตอนการทบทวนแผนฯ ดังนี้  

3.1 การวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล จากวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
และศึกษาขอมูลที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได-สวนเสียและผูเกี่ยวของการประเมินสถานภาพ และ
ผลการประเมิน จุดแข็ง จุดออน ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหสวนตาง ระหวาง
ความสําคัญของประเด็นทิศทางความตองการกับผลการปฏิบัติงานดาน HR และการวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน 
ของแตละประเด็นยทุธศาสตร ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหครอบคลุมการบรรลุ      
เปาหมาย และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร  

3.3 การกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและตัวชี้วัดผลการ 
ปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค  

3.4 การจัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทําแผนงาน/โครงการ 
รองรับ  

3.5 การขออนุมัติแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทางตอนายกเทศมนตรี  
3.6 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของแผนงาน/โครงการ 

ใหสอดคลองเหมาะสมกับชวงเวลาและปงบประมาณ  
3.7 การดําเนินการตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานพรอมสรางบทเรียนเพ่ือใหเกิดการ 

ปรับปรุงการดําเนินการครั้งตอ ๆ ไป  
 

4. การดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว  
4.1 คณะทำงานฯ ไดวิเคราะหทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งไดกำหนดวิสัยทัศนใหองคกร 

ปกครองทองถิ่นเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง เปนกลไกในการพัฒนาตำบลอยางยั่งยืน และมีพันธกิจประการ หนึ่ง
คือ พัฒนา ใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง จึงทำใหเห็นทิศทางของการพัฒนาที่จะตองมีการจัดระบบงาน ใหมี
ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรม มีการพัฒนาบุคลากรใหตรง ตาม
ความตองการและสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน การสรางใหเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ   เปนองคกร
แหงการเรียนรู โดยการนําการจัดการความรู (KM) มาใชในการพัฒนาองคกรรวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช
สนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือใหเทศบาลตำบลเวียงเชียงของบรรลุถึงความสําเร็จ   
จึงตองมีการจัดระบบการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปนองคกรที่มี ความสามารถตามวิสัย
ทัศนดังกลาว คณะทํางานฯ ไดนําผลการศึกษาการระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได- สวนเสีย และผูเกี่ยวของ     
เปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย  

4.1.1 การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลและ   
การวิเคราะหทิศทางความคาดหวังดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของในภายภาค   
หนาของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 
1. เปาหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญท่ีองคกรตองการใหเกิดขึ้นใน 1 – 3 ปขางหนา คืออะไร 

1.1  ดานกระบวนงาน  
1. นําเอาระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เชน KM การจัดเก็บขอมูล     

การฝกอบรมบุคลากร หรือความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทําใหสามารถทํางานทดแทนกันได  
2. มีประมวลคําถาม-คําตอบ แยกตามหมวดหมูของประเด็นปญหาเปนกรณีศึกษา เพราะจะทํา

ใหเทศบาลตำบลเวียงเชียงของไมตองเสียเวลาในการตอบปญหา  
3. ยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการทํางานและบูรณาการกับทุกภาคสวน  
4. จัดระบบการถายทอดความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยี  
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5. มีระบบฐานขอมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง ทันสมัย และเพียงพอ  
6. กระจายอํานาจดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานมากข้ึน  
7. สรางเสนทางความกาวหนาในอาชีพขาราชการที่ชัดเจน  
8. ลดขั้นตอนการทํางานใหมีความรวดเร็ว กระชับ ถูกตอง  
9. กระจายอํานาจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ใหแกผูบังคับบัญชาในแตละระดับมากขึ้น  
10. สงเสริมใหพนักงานมีสมรรถนะสูง สามารถเปนตัวแทนของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  

ไดในทุกดาน ทุกกิจกรรม  
11. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง เชื่อถือได  
12. มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เนนระบบคุณธรรม เชน การคัดเลือกคนเขารับการฝกอ

บรม ในหลักสูตร ตางๆ การคัดเลือกคนเขาสูตําแหนง  
13. กระบวนงานมีความชัดเจน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  
14. ขาราชการเขาใจบทบาทความเชื่อมโยงกระบวนงานของหนวยงานที่ เกี่ยวของกับ

กระบวนงานตนเอง  
15. ปริมาณคนตองเหมาะสมกับปริมาณงาน  
16. มีระบบฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลที่ถูกตองแมนยํา สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจ 

และบริหาร ราชการไดอยางชัดเจน รวดเร็ว 
 
 

1.2 ดานบุคลากร  
1. พัฒนาใหบุคลากรมีคุณสมบัติ 3 ประการ = เกง ดี สุข เกง = มีความรูเปนที่ยอมรับ มี

ความสามารถ มีทักษะ ศิลปะในการประสานงานเปนที่ยอมรับ ในหนวยงานภายในและภายนอก ดี = มีคุณธรรม 
จริยธรรม โปรงใส รับผิดชอบ สุข = ใชชีวิตอยางพอเพียงเปนตัวอยางแกบุคคลอ่ืน ๆ ในสํานักงาน  

2. บุคลากรตองมีความรู ความชํานาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีความรูครอบคลุม และ
บุคลากร ในทุก ระดับจะตองมีความรู ความเขาใจในการนํา IT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน  

3. บุคลากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการ
ปฏิบัติงานใหแก บุคคลอื่น ๆ ได  

4. การรักษาบุคลากรในองคกร (Retention)โดยมีสิ่งจูงใจ เชน การกําหนด Career Path การ
จัดสวัสดิการตางๆ  

5. เพ่ิมขวัญกําลังใจใหแกบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ในดานตางๆ เชน สวัสดิการ 
แรงจูงใจอ่ืนๆ ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน  

6. จัดหาทรัพยากรในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ  
7. เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดาน  
8. บุคลากรมีการใหบริการที่ดีกับผูที่มาติดตอ  
9. บุคลากรมีความหลากหลายในดานประสบการณ  
10. มีแผนการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ  
11. บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามภารกิจ  
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12. บุคลากรมีความพรอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
13. ยึดระบบคุณธรรมเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

1.3 ดานทรัพยากร 
1. มีการพัฒนา IT ที่เหมาะสมตอการใชงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
2. นําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาปรับใชในการจัดเก็บขอมูลและถายทอดความรู (KM) 
3. มีการจัดสรรสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหารใหสอดคลองกับภารกิจอยางเพียงพอและ

ทันสมัยใหทั้งระดับจังหวัด อําเภอ โดยคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
4. สรางเครือขายระบบสารสนเทศใหมีความทันสมัยและทําใหการเขาถึงสารสนเทศทําไดงาย

และเทาเทียมกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร (KM) 
5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือลดปริมาณการใชวัสดุครุภัณฑ 
 

1.4 ดานผรูับบริการหรือผูไดรับผลกระทบภายนอกองคกร 
• เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

1. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในการ
บริหารงาน 

2. สามารถใหบริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชนตอ      
ประชาชนอยางแทจริง 

3. บุคลากรเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  มีความรูความเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประหยัด และคุมคา 

4. สามารถใหบริการแกประชาชนไดอยางมีมาตรฐานมีคุณภาพและเปนมืออาชีพ 
5. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  จะตองดําเนินการตามระเบียบโดยเครงครัด 
6. มีระบบการเสริมสรางความรูใหแกผูบริหาร/บุคลากรใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในการ

พัฒนาตําบลตา 
7. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของรับฟง และนําความคิดเห็นของประชาชนมาใชในการดําเนินงาน 
 

• ประชาชน 
1. ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวม การสรางจิตสํานึก และการเขารวมในการ

ดําเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ   
2. ประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น ทําใหการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียง

เชียงของ ทํางานไดสะดวกยิ่งขึ้น 
3. ประชาชนตระหนักถึงการมีสวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตำบลเวียง

เชียงของ   
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2. อะไรบางที่เปนจุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีที่องคกรมีอยูและอยากรักษาไวตอไปหรือมุงเนนใหดียิ่งๆ ขึ้น 
จุดแข็งหรือสิ่งท่ีดีที่องคกรมีอย ู

1. มีขอระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติหนาที่ไวอยางชัดเจน 
2. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
3. เปนหนวยงานที่มีพ้ืนฐานการทํางานที่ดี มีวัฒนธรรมการทํางานที่สรางสรรค สามารถสรางความ

เปลี่ยนแปลงใหกับองคกรได 
4. ขาราชการมีความรู ความสามารถที่หลากหลาย สามารถทํางานไดหลายตําแหนง 
 

สิ่งท่ีมุงเนน 
1. การเปนองคกรหลักในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกชุมชน 
2. เปนหนวยงานที่คอนขางมีความคลองตัวสูง เปนองคกรขนาดเล็กท่ีงายตอการปรับเปลี่ยน 
3. มีการนําระบบไอทีมาเชื่อมเพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
 

3. อะไรบางที่เปนสิ่งทาทายหรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพื่อใหการบริหารงานขององคกรประสบผลสําเร็จตาม      
เปาหมายสูงสุดที่คาดหวัง 

1. การสงเสริมการจัดการความรูขององคกร  
2. พัฒนาบุคลากรใหมีความรอบรูในภารกิจของหนวยงานและสามารถทํางานทดแทนกันได  
3. สรางผูบริหารทุกระดับใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิสัยทัศน 

ของบุคลากรในองคกรใหพรอมรับตอการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
4. พัฒนาความรูเฉพาะดานอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
5. การสรางองคกรให“จิ๋วแตแจว” เชน การสรางบุคลากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีคุณภาพ  
6. การสรางระบบเครือขายสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหครอบคลุมและงายตอการเขาถึงและการ

นําไปใช ประโยชน  
7. บุคลากรทุกระดับ มีความโปรงใส ตรวจสอบได  
8. มีการพัฒนาขาราชการอยางสมำ่เสมอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนไปในยุคโลกาภิวัฒน  
9. การสราง Service Mind ใหบุคลากร “ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ ประสานประโยชน”  
10. สรางและพัฒนาขาราชการใหมีความสามารถสูง เปนมืออาชีพ  
11. สรางจิตสํานึกใหขาราชการในทุกระดับเปนขาราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
12. จัดสภาพแวดลอมการทํางาน และสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับบุคลากรเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน  
13. บุคลากรมีสมรรถนะท่ีตรงตามภารกิจที่ไดรับ 
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4. อะไรที่หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรจะทําแตไมไดทําในชวงที่ผานมาหรือทานคาดหวังใหหนวย
บริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุน 

1. ยึดหลักสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงานในการประเมินบุคลากร 
2. พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน 
3. ผลักดันใหเกิดบรรยากาศการทํางานในลักษณะ Leaning Organization โดยใชระบบคุณธรรมในการ

บริหารงานบุคคล 
4. มีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลผานชองทางตางๆ อยางสม่ำเสมอ 

และเปนปจจุบัน 
5. มีอบรมสัมมนา เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสมัยใหม ที่สอดคลองกับแนวโนมของ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต 
6. มีการจัดทําฐานขอมูลบุคคลที่ถูกตอง ทันสมัย โดยที่ขาราชการสามารถตรวจสอบขอมูลไดดวยตนเอง 

ผานเครือขายระบบอินเตอรเน็ต 
7. การกําหนดเสนทางความกาวหนาในอาชีพ ควรมีความชัดเจนโดยกําหนดแผนไวลวงหนา 
8. สรางขวัญกําลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน การเลื่อนตําแหนง การแตงตั้ง (ยาย) การอบรมศึกษาดูงาน 
9. มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาอยางชัดเจน เพ่ือสรางหลักประกันและแรงจูงใจใหแกบุคลากร 
10. สรางผูบริหารใหเปนผูนําในการบริหารเปลี่ยนแปลง 
11. การรักษาคนในองคกรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับหนวยงาน (Retention) 
12. มีแผนในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับหลักสมรรถนะ (competency) อยางชัดเจนและ

เพียงพอ 
13. กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความโปรงใส ตรวจสอบได ้
 
4.1.2 จากการวิเคราะห SWOT (จุดแข็ง จุดออน ประเด็นทาทาย ความคาดหวัง) แลวจึงไดกําหนด 

ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การสรางการตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
2. การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
4. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
5. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
6. การสงเสริมคุณภาพชีวิตขาราชการ 
7. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง บุคลากรใหเหมาะสมกับหลักสมรรถนะ 
8. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 
10. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
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11. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว 
12. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
13. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับสมรรถนะประจําตําแหนง 
14. พัฒนาระบบสรางแรงจูงใจและสรางความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ความจําเปนในการเรียนรู 

และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศ 
15. กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติแนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 
16. บูรณาการแผนงาน/โครงการ และระบบการทํางานขององคกรโดยเนนการทํางานเปนทีม 
17. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลใหบุคลากรมีสมรรถนะตรงกับภารกิจ 
18. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ในระบบการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

และระบบบริหารราชการแนวใหมใหมีสมรรถนะตรงกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบและงานภารกิจ   
อยางมืออาชีพ 

19. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในสวนของเครื่องมือ วิธีการ และผูประเมินเพ่ือให
สามารถใหสิ่งตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานอยางแทจริง 

20. กําหนด วิธีการ วิธีปฏิบัติ แนวทางในการดําเนินงานใหชัดเจน 
21. สรางสภาพแวดลอมตอการปฏิบัติงาน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก พัฒนาระบบการทํางานและ

บรรยากาศของการทํางานแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การทํางานอยางมีความสุขและงาน
บรรลุผล 

22. พัฒนาหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู บริหารจัดการความรู (KM) คลังขอมูลความรูและนํา
เทคโนโลยีมาใชสรางเครือขายแหงการเรียนรู 

23. การเพิ่มสวัสดิการแรงจูงใจใหเหมาะสม 
24. การสรางวัฒนธรรมองคกรใหทํางานแบบมีสวนรวม 
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การวิเคราะหแรงเสริมแรงตาน เพื่อมุงสูผลสัมฤทธิ์ที่ตองการของ 
ประเด็นยุทธศาสตร และการกําหนดเปาประสงคเชิงกลยุทธ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 1: การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1. ผบูังคับบัญชาใหความหวังและสนับสนุน 1.การจํากัดงบประมาณดานการบริหารงานบุคคล 
2. แนวทางการบริหารงานบุคคลแนวใหม 2. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ืออํานวยในการสรางความ 

ก้าวหนา 
3. นโยบายรัฐบาล 3. โครงสรางการบริหารงานของเทศบาล 
 4. ขาดรายละเอียดเกี่ยวกับความรูทักษะ สมรรถนะ

เฉพาะตําแหนง 
 

สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดทำฐานข้อมูลอัตรากำลังให้เป็นปัจจุบัน 1. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให ชัดเจน 

(Career Path) 
 2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือสรางความ  

กาวหนาในอาชีพ 
 

เปาประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกตอง เปนปจจุบัน 1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล บุคลากร 
2. ปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม กับข
อเท็จจริงในปจจุบัน 

2. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสราง และ
อัตรากําลัง  

3. จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนาให ชัดเจน 
(Career Path) 

3. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสราง เสนทาง
ความกาวหนา 

4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู ทักษะ สมรรถนะ
ในการทํางาน 

4. รอยละความสําเร็จของการจัดทําสมรรถนะ ประจํา
ตําแหนง 
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ประเด็นยุทธศาสตร 2: การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผบูริหารใหความสําคัญกับการวางแผน อัตรากําลัง
และการปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ ภารกิจ 

1. ถูกจํากัดดานอัตรากําลังจาก พรบ.ระเบียบ 
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 35 

2. บุคลากรมีความพรอมที่จะยอมรับการ เปลี่ยนแปลง 2. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนมากจากนโยบายการถายโอน 
ภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3. บุคลากรที่มีความรู ความสามารถ โอน (ยาย) ไปอยู
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ หนวยงานที่มีความก
าวหนามากกวา 

 4. อัตรากําลังไมเพียงพอกับภารกิจและปริมาณ งานที่
ไดรับมอบหมาย 

 
สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจการ ถายโอน 1. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่สอดคลอง กับ
ความเปนจริงตามภารกิจหนาที ่

2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให เปนไปตาม
กรอบที่กําหนด 

2. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับวัฒนธรรม การ
ทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการ บริหารราชการ
แนวใหม 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

 1. สรางและ
ปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมในการ ทํางานของ
บุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร ราชการแนวใหม
และเหมาะสมกับภารกิจ 

1. ระดับความสําเร็จในการสรางและปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศนวัฒนธรรมในการทํางานให เหมาะสมกับ
ภารกิจ 

2. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม โดย คํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 

2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการสรรหาและ  บรรจุ
แตงตั้งที่สอดคลองกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม โดยคํานึงถึง วัฒนธรรมความคิดของบุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร 3 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 

1.ผบูริหารและบุคลากรของ อบต. ใหความสําคัญ  1. บุคลากรขาดความรูและทักษะในการนําไปใช ในการ
ปฏิบัติงาน 

 2. ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง เพียงพอ 
 3. ตองพ่ึงพาระบบเทคโนโลยีจากภายนอก 

 
สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 

1. ตองพัฒนาความรูทักษะดาน IT อยางเปน ระบบ
และตอเนื่อง 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือสนับสนุนและ สงเสริม
ตามความตองการดาน ITของบุคลากร 

2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยาง เพียงพอ 2. ผบูริหารตองใหความสําคัญและผลักดันใหเกิด 
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาใช        
ประโยชนไดอยางแทจริง 

3. รัฐบาลตองมีนโยบายลดการพึ่งพาระบบ เทคโนโลยี
จากภายนอก 

3. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศให 
ครอบคลุมทุกภารกิจของ อบต. 

 4. การจัดทําฐานขอมูลกลางในดานการ บริหารงาน
บุคคล เพ่ือสะดวกในการเรียกใช ขอมูล 

 

เปาประสงค์ ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาความรแูละทักษะดาน IT ของบุคลากร อย
างเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรูและ 
ทักษะดาน IT 

2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ ปฏิบัติ
งานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. รอยละของขอมูลสารสนเทศท่ีไดรับการจัดทําเปน 
ฐานขอมูล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตร 4 : พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผนูํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหาร ยุคใหมที่ให
ความสําคัญกับบุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. มีโครงการฝกอบรมสําหรับผูบริหารที่ หลากหลาย 
ทั้งโครงการภายในและภายนอก รวมทั้งโครงการศึกษา
ดูงานตาง ๆ 

1. ผบูริหารบางสวนที่เขารับการฝกอบรมไมคอย ให
ความสําคัญกับการอบรม เพ่ือพัฒนา Competency 
ของตนเอง 

2. มีการประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ
โดยใหความสําคัญกับการดําเนินการ ตามนโยบายของ
รัฐบาล อยางสม่ำเสมอ 

2. หลักสูตรการฝกอบรมไมคอยเหมาะสม/ ไมคอย    
นาสนใจ 

 3. ยังไมมีระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา 
ภาวะผูนํา วิสัยทัศน และพฤติกรรมของ ผูบริหารอย
างเปนรูปธรรม 

 

สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดใหมีระบบการประเมินผลการพัฒนาภาวะ ผูนํา
การพัฒนาภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปน ระบบและ   
ตอเนื่อง 

1. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนําใหมี 
คุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม่ 

2. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency            
ที่จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 

2. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูที่ เกี่ยวของ  
เชน ผใูตบังคับบัญชา เพื่อน รวมงานเปนผูประเมิน 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน อย
างเปนระบบและตอเนื่อง 

1. รอยละของผูบริหารที่ไดรับการพัฒนา 

2. จัดใหมีระบบการสอนงาน (Coaching) เพ่ือ พัฒนา
ภาวะผูนําและผูปฏิบัติงานควบคูกันไป 

2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสอนงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 5 : การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผบูริหารและบุคลากรใหความสําคัญ 1. ระเบียบปฏิบัติของขาราชการในบางเรื่องไม เหมาะ

สมกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับขาราชการ 
 2. ปญหาหนี้สินของขาราชการ 
 3. ขาดงบประมาณ 
 4. การจัดสวัสดิการไมตรงกับความตองการของ         

ขาราชการ 
 

สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. วางแผนใชงบประมาณเพ่ือการสงเสริม คุณภาพ
ชีวิตขาราชการอยางประหยัดและมี ประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น 

2. สรางคานิยมใหขาราชการโดยนําหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการ ดํารงชีวิต 

2. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน นโยบาย   
เนนหนักใหนําไปปฏิบัติอยางเปน รูปธรรม 

3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ ขา
ราชการตอการจัดสวัสดิการตาง ๆ 

 

4. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของขาราชการให     
สอดคลองกับความตองการของขาราชการ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอ 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. จัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให สอดคล
องกับความตองการของบุคลากร รวมทัง้มีการ
ประเมินผลเปนระยะอยางสม่ำเสมอ 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสวัสดิการ 
บุคลากรเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและ ดํารงชีวิต 

2. ระดับความสําเร็จในการสงเสริมและสนับสนุน ใหนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน การทํางานและ
ดํารงชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร 6: การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง ไวกับหนวยงาน 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. นโยบายของผูบริหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 1. ความไมชัดเจนในความกาวหนาของ ขาราชการ เชน 

การเปลี่ยนสายงาน ระดับ ตําแหนงของบุคลากร 
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทํางานกับ หนวย
งาน 

2. การจัดสวัสดิการยังไมเทาเทียมและเหมาะสม 

 3. ทัศนคติเดิมๆ ของขาราชการที่วางานราชการ มีคา
ตอบแทนนอย ไมเหมาะสม จึงทําให อยากยายไปสูหน
วยงานที่คาตอบแทนดีกวา 

 

ส่ิงที่ตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ตอเนื่องชัดเจน และ
เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. นโยบายของผูบริหารตองมีความตอเนื่องชัดเจน 

2.การจัดงบประมาณและสรางแรงจูงใจอ่ืนเกี่ยวกับ 
สวัสดิการใหมีความเหมาะสมเทาเทียม 

2. ทําระบบสรางแรงจูงใจใหมีความชัดเจน และเปนรูป
ธรรมมากยิ่งขึ้น 

3. จัดสงอบรมในการพัฒนาความรูใหตรงกับสาย งาน
และการบริหารงานภาครัฐแนวใหมอยางตอเนื่อง 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. มีระบบการรักษาไวซึ่งขาราชการที่มีสมรรถนะสูง  
เชน Talent Management 

1. รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงที่กรมฯ สามารถ
รักษาไวได 

2. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีความ 
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

2. ระดับความสําเร็จของการสรางระบบสรางแรงจูงใจ
ในการทํางาน 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | 25 
 

นโยบายกลยทุธก์ารบริหารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล พ.ศ.2565 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 7: การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม  ใหแกขาราชการ  พนักงาน  เทศบาลตำบลเวียง
เชียงของ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ผบูริหารและบุคลากรใหความสําคัญ 1. บุคลากรตอตานการเปลี่ยนแปลง 
2. มีโครงการดานการปองกัน ปราบปรามการ ทุจริต
และโครงการดานการสงเสริมจริยธรรม ของขาราชการ 

2. กระบวนการในการเสริมสรางคุณธรรมยังใชวิธีการ
เดิมๆ ทําใหไมนาสนใจ 

3. มีการจัดสงขาราชการเขารวมการอบรมกับ หนวย
งานอ่ืนอยางสมำ่เสมอ 

3. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาองค
ความรูขององคกร 

4. มีการประกาศนโยบายเพื่อพัฒนาองคกรใหมี 
คุณธรรมและความโปรงใสของเทศบาล 

4. ขาดรายละเอียดและแรงจูงใจในการปฏิบัติอยาง
ชัดเจน 

 5. คานิยมในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา 
 6. ไมมีรายละเอียดจัดทํามาตรฐานจริยธรรม คุณธรรม

ของขาราชการ 
 

สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคลใน การ
ทํางาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดานคุณธรรม จริยธรรม 
ใหมีประสิทธิภาพและมีความ หลากหลายยิ่งขึ้น 

2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการสงเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ และ
ปฏิบัติตามคานิยมของหนวยงาน 

3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรมของ บุคลากร  
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ บริหารงาน
บุคคล 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทํากระบวนงานใน การ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส 

2. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

2. ระดับความสําเร็จในการจัดทํามาตรฐาน จริยธรรม
ของเทศบาล 

3. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ และ
ปฏิบัติตามนโยบายของเทศบาล 

3. รอยละของบุคลากรที่เขาใจและปฏิบัติตาม คานิยม
ของเทศบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร 8 : การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ สมรรถนะประจํา  
ตําแหนง 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ แนวใหมเป
ดโอกาสใหดําเนินการได 

1. ยังไมไดดําเนินการจัดทําสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ของเทศบาล และสมรรถนะประจําตํา
แหนง (Function Competency) ตามการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ผบูังคับบัญชาและบุคลากรในหนวยงานให 
ความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐแนว
ใหม 

2. บุคลากรในหนวยงานยังไมเขาใจระบบการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม เชน การประเมิน
สมรรถนะ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน เปนตน 

 

สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน ส่ิงท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของ อบต. 
และสมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลอง กับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม โดยเปดโอกาส
ใหขาราชการมีสวนรวมในการ จัดทํา 

1. ประชาสัมพันธและจัดอบรมการบริหาร ทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
1. จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลักและ สมรรถนะ
ประจําตําแหนงที่สอดคลองกับการ บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม 

1. ระดับความสําเร็จในการจัดทําสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจําตําแหนงที่สอดคลองกับ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม 

2. ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหมให บุคลากรในหนวย
งาน 

2. ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธและ การ
จัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลแนว ใหม 
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ประเด็นยุทธศาสตร 9 : พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนร ู
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. เปนองคกรที่มีความรูในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ขาดแนวทางในการพัฒนาองคกรใหเปน องคกรแห
งการเรียนรู 

2. ผบูริหารใหการสนับสนุน 2. ขาดการรวบรวมองคความรูใหเปนระบบ เปนหมวด
หม 

 3. บุคลากรขาดความสนใจ 
 

สิ่งท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. ทําแผนการจัดการความรูเพ่ือเปนแนวทางใน การ
พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนร 

1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูของบุคลากรทั้งที่        
เปนทางการและไมเปนทางการ 

2. เก็บรวบรวมองคความรูที่กระจัดกระจายอยู ตาม
สํานัก/กอง และบุคคลใหเปนระบบเปน หมวดหมู 

 

3. ประชาสัมพันธองคความรูและชองทางการ เขาถึง
องคความรู 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. หนวยงานมีแผนการจัดการความรู 1. ระดับความสําเร็จของจัดทําแผนการจัดการ ความรู 
2. องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับการ รวบรวม 2. จํานวนองคความรูที่ไดรับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลว ใหกับ
บุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

3. ระดับความสําเร็จของการเผยแพรองคความรู้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 10 : การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
 

แรงเสริม/สิ่งสนับสนุน แรงตาน/อุปสรรค 
1. มีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 1. บุคลากรขาดความมั่นใจในการตัดสินใจ 
2. ผบูริหารใหความสนใจและสนับสนุน 2. อํานาจการตัดสินใจยังอยูที่ระดับผูบริหารเปน สวน

ใหญ 
 3. มีหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการ สราง

ภาวะผูนําไมเพียงพอและไมทั่วถึง บุคลากรทุกกลุม 
 

ส่ิงท่ีตองทําเพื่อลดแรงตาน สิ่งท่ีตองทําเพื่อเพิ่มแรงเสริม 
1. มีระบบการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 1. มีการมอบหมายภารกิจเพ่ือใหบุคลากรได แสดงออก

และกลาตัดสินใจ 
2. สรางหลักสูตรการฝกอบรมที่เก่ียวกับการ พัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา ให
กับขาราชการ 

1. มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา ให
กับขาราชการ อยางนอย 1 โครงการ 

2. การสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการพัฒนา 
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

2. รอยละของผูผานการฝกอบรมการพัฒนาภาวะผูนํา 
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สรุปปจจัยหลักแหงความสําเร็จเพื่อกําหนดเปนเปาประสงคเชิงกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ เปาประสงค 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  
การสรางความกาวหนาใน 
สายอาชีพ 

1. จัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 2. จัดทํา
แผนสรางความกาวหนา (Career Path) ให
ชัดเจน  
3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือ 
สรางความกาวหนาในอาชีพ 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคคลใหถูกต
อง เปนปจจุบัน  
2. ปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับข
อเท็จจริงในปจจุบัน  
3. จัดทําแผนสรางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน  
4. จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ 
ความรู ทักษะ สมรรถนะในการ
ทํางาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  
การวางแผนอัตรากําลัง และ
ปรับอัตรากําลังให เหมาะสม
กับภารกิจ 

1. เพ่ิมอัตรากําลังผูปฏิบัติงานตามภารกิจ กา
รถายโอน  
2. บริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังให 
เปนไปตามกรอบที่กําหนด  
3. จัดทําและปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่ สอด
คลองกับความเปนจริงตามภารกิจหนาที ่ 
4. จัดใหมีกระบวนการสรางและปรับ 
วัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรให สอดคล
องกับการบริหารราชการแนวใหม 

1. สรางและปรับกระบวนทัศน 
วัฒนธรรมในการทํางานของ
บุคลากร ใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการ แนวใหมและ
เหมาะสมกับภารกิจ  
2. มีการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
ที ่สอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลแนวใหม โดย
คํานึงถึงวัฒนธรรม ความคิดของ
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาระบบฐานขอมูล 
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การ
ปฏิบัติงานดานการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยางเปนระบบ 
และตอเนื่อง  
2. ตองใหการสนับสนุนดานงบประมาณ อยา
งเพียงพอ  
3. จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือสนับสนุน 
และสงเสริมตามความตองการดาน IT ของ 
บุคลากร  
4. ผบูริหารตองใหความสําคัญและผลักดัน 
ใหเกิดระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสามารถ 
นํามาใชประโยชนไดอยางแทจริง  
5. จัดทํามาตรฐานของฐานขอมูลสารสนเทศ 
ใหครอบคลุมทุกภารกิจของ อบต. 

1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT 
ของ บุคลากรของ อบต. อยางเป
นระบบ และตอเนื่อง  
2. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือ สนับสนุนการปฏิบัติงานด
านการ บริหารทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะ ผู 
นํ า มี วิ สั ย ทั ศ น แ ล ะ 
พฤติกรรมของผูบริหารยุค 
ใหมที่ใหความสําคัญกับ
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคู กั 
บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร 
ปฏิบัติงาน 

1. จัดใหมีระบบการประเมินผล การพัฒนา 
ภาวะผูนํา วิสัยทัศน อยางเปนระบบและ ต
อเนื่อง 
 2. จัดการฝกอบรมใหตรงกับ Competency 
ที่จําเปนและตองการในการเปนผูบริหาร 
3. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสรางผูนํา 
ใหมีคุณลักษณะของผูบริหารยุคใหม  
4. มีระบบการประเมินผลผูบริหารที่เขารับ 
การฝกอบรมวามีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 
เพียงใด  
5. มีระบบการประเมินผูบริหาร โดยใหผูที ่
เกี่ยวของ เชน ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวม
งาน เปนผูประเมิน 
 

1. การพัฒนาผูบริหารใหมี
ภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน อยางเป
นระบบและ ตอเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5            
การสงเสริมคุณภาพชีวิต ของ
บุคลากร 

1. วางแผนงานใชงบประมาณเพ่ือการ สงเส
ริมคุณภาพชีวิตขาราชการอยางประหยัด และ
มีประสิทธิภาพ 2. สรางคานิยมใหขาราชการ
โดยนําหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเป
นแนว ทางการดํารงชีวิต  
3. สํารวจความพึงพอใจ/ความตองการของ ข
าราชการตอการจัดสวัสดิการตางๆ  
4. จัดทําแผนสวัสดิการของขาราชการให 
สอดคลองกับความตองการของขาราชการ 
รวมทั้งมีการประเมินผลเปนระยะอยาง 
สม่ำเสมอ  
5. สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น  
6. กําหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน 
นโยบายเนนหนักใหนําไปปฏิบัติอยางเปน 
รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดทําแผนการจัด
สวัสดิการของ บุคลกรใหสอดคล
องกับความตองการ ของ
บุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผล เปนระยะอยาง
สม่ำเสมอ  
2. การสงเสริมและสนับสนุนให
นํา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน การทํางานและ
ดํารงชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาระบบสรางแรงจูง
ใจเพ่ือรักษา บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ สูงไวกับหนวย
งาน 

1. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังที่ตอเนื่อง 
ชัดเจนและเกิดผลในทางปฏิบัติ  
2. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจ 
อ่ืน เกี่ยวกับสวัสดิการใหมีความเหมาะสม เท
าเทียม  
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู ใหตรง 
กับสายงานและการบริหารงานภาครัฐแนว 
ใหมอยางตอเนื่อง  
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูงตองมีความ 
ตอเนื่องชัดเจน  
5. สรางระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ 
ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

1. มีระบบการรักษาไวซึ่งขา
ราชการที ่มีสมรรถนะสูง เชน 
Talent Management  
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมี
ความ ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ใหแกพนักงาน 

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของ 
บุคคลในการทํางาน  
2. จัดใหมีระบบการประเมินผลดานการ ส
งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม  
3. จัดทํารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ 
บุคลากร  
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการดาน 
คุณธรรม จริยธรรม ใหมีประสิทธิภาพและมี 
ความหลากหลายยิ่งขึ้น  
5. สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากร เข
าใจและปฏิบัติตามนโยบายขององคกร 

1. มีการสรางมาตรฐานความโปร
งใส ในการบริหารงานบุคคล  
2. มีรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรม ของบุคลากรองคการ
บริหารสวน ตําบลตา  
3. สงเสริมและประชาสัมพันธให 
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม
นโยบาย ขององคการบริหารสวน
ตําบลตา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8         
การบริหารทรัพยากร บุคคล
และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ใหตรงกับ สมรรถนะประจํา
ตําแหนง 

1. มีการจัดทําสมรรถนะหลักและสมรรถนะ 
ประจําตําแหนง  
2. บุคลากรในหนวยงานยอมรับ ในระบบการ
ประเมินสมรรถนะ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทํารายละเอียดของ 
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจํา ตําแหนงที่สอดคลองกับ
การบริหาร ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม  
2. มีการปรับปรุงการพัฒนา
ทรัพยากร บุคคล  
3. มีการประชาสัมพันธและจัด
อบรม การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ แนวใหมให
บุคลากรในหน่วยงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 
พัฒนาองคกรใหเปนองคกร
แหง  การเรียนรู้ 

1. บุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติที่รักการ 
เรียนรู  
2. มีแผนการจัดการความรู  
3. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพรองค
ความรู 

1. หนวยงานมีแผนการจัดการ  
ความรู  
2. องคความรูที่กระจัดกระจาย    
อยูไดรับการรวบรวม  
3. มีการเผยแพรองคความรูที่ได 
รวบรวมแลวใหกับบุคลากรอ่ืนได 
เรียนรูดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที1่0         
การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ   
ขาราชการ 

1. มีหลักสูตรการสรางภาวะผูนําใหกับ ขา
ราชการที่เหมาะสมและเปดโอกาสให ขา
ราชการในหนวยงานไดเขารับการอบรมอยาง
ทั่วถึง  
2. ผบูังคับบัญชาเห็นความสําคัญและยินดี ส
งบบุคลากรในสังกัดเขารับการอบรม 

1. มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการ
พัฒนา ภาวะผูนําใหกับข
าราชการ 
2. การสงบุคลากรเขารับการฝก  
อบรมการพัฒนาภาวะผูนําให
กับขาราชการ 
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แผนกลยุทธดานการบริหารงานบุคคล 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร 
“ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขคู่สังคมที่ดี และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 
1. การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ 

พันธกิจ 2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 
1.  การบริหารจัดการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การผังเมือง การ
ขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การควบคุมอาคาร โครงสร้างพ้ืนฐาน น้ำ 
พลังงาน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม การสร้างมูลค่าทางการตลาด การค้า การ
ลงทุน การประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากิน
ของประชาชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศ
ในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 

3. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากร บุคคล 

2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่บนพื้นฐานทางสังคมของล้านนา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  ให้มีคุณธรรมมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 

4. พัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน และพฤติกรรมของผูบริหารยุค
ใหมที่ใหความสําคัญ 1. พัฒนา อบต.ใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง กับ
บุคลากรผูปฏิบัติงานควบคูประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นธรรม
และเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ 

5. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
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พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร 
4.  การบริหารจัดการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  หลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทุกภาคส่วนได้ รับการเสริมสร้างให้สามารถมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบที่โปร่งใส เป็นธรรม 

6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไวกับ
หนวยงาน 

 7. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใหแกบุคลากร 
 8. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหตรงกับ

สมรรถนะประจําตําแหนง 
 9. พัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนร 
 10. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับขาราชการ 
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รายงานแผนงาน/โครงการทีร่องรับแผนกลยุทธ์ 

รายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1    
ความสอดคลองเชิง 
ยุทธศาสตร 

1. การปรับปรุงโครงสราง
และ อัตรากําลังใหเหมาะสม
กับขอเท็จจริง ในปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุง โครงสรางและ
อัตรากําลัง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร
าง และอัตรากําลัง อบต. 2. 
โครงการการวิเคราะหสภาพ 
กําลังคนและจัดทํา
คุณลักษณะ งานเฉพาะตํา
แหนง 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพ่ือ 
ติดตามผลในระดับตางๆ 

 2. จัดทําแผนสรางเสนทาง 
ความกาวหนาใหชัดเจน 
(Career Path) 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํา แผนสรางเสนทาง
ความกาวหนา (Career 
Path) 

1. แผนงานการสรางเสนทาง 
ความกาวหนา (Career Path) 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพ่ือ 
ติดตามผลการ
ดําเนินการ 

 
 3. จัดทํารายละเอียดของ

สมรรถนะ หลักและ
สมรรถนะประจําตําแหนงที ่
สอดคลองกับการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลภาครัฐ
แนวใหม่ 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํา สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะ ประจําตําแหน
งที่สอดคลองกับ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
ภาครัฐแนวใหม 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ 
หลักและสมรรถนะประจํา ตํา
แหนงที่สอดคลองกับการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ แนวใหม 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพ่ือ 
ติดตามความกาวหน้า 
ของการดําเนินการ  
2. การประเมินผลการ 
จัดทําสมรรถนะ 
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รายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
 4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ระดับของความสําเร็จใน
การ ปรับปรุงแผนการ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานปรับปรุงแผนการ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต. 
2. แผนงานการหาความ ตอง
การในการฝกอบรม 3. 
แผนงานการสงเสริมใหนํา 
ความรูและทักษะจากการ
อบรม มาใชในการปฏิบัติงาน 
4. แผนงานการประเมิน 
ประสิทธิผลการศึกษาอบรม
ของ บุคลากร 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมเพ่ือ 
ติดตามความกาวหน้า
ของการดําเนินการ 

 5. ประชาสัมพันธและจัด
อบรม สัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ภาครัฐ
แนวใหมใหบุคลากรใน    
หนวยงาน 

ระดับความสําเร็จของการ 
ประชาสัมพันธและการจัด
อบรม การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนว ใหม 

1. โครงการประชาสัมพันธ
การ บริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม  
2. โครงการอบรมการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัดเทศบาล 

1. การประเมินผล 
โครงการ  
2. การทดสอบความรู 
หลังการอบรมสัมมนา 

 6. มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับ
การ พัฒนาภาวะผูนําให
กับขาราชการ 

มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับ
การ พัฒนาภาวะผูนําให
กับขาราชการ อยางนอย 
1 โครงการ 

1. โครงการพัฒนาภาวะผูนํา 
ใหกับขาราชการ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัดเทศบาล 

1. การนําหลักสูตรไปใช 
ฝกอบรม 

 7. การสงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรม การพัฒนา
ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

รอยละของผูผานการฝก 
อบรม การพัฒนาภาวะผู
นํา 

1. แผนการสงบุคลากรเขารับ 
การอบรม 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัดเทศบาล 

1. จํานวนผเูขารับการ 
อบรม  
2. จํานวนผผูานการ 
อบรม 
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รายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ ของ
การ บริหาร 
ทรัพยากร บุคคล 

1. จัดทําฐานขอมูลบุคลากร
ใหถูกตอง เปนปจจุบัน 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํา ฐานขอมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดทําฐานขอมูล 
บุคลากร องคการบริหารสวน 
ตําบลตา 

งานการเจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัดเทศบาล 

1. การประชุมหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ  
2. การประเมินผล
ความถูกตองของระบบ 

 2. จัดทําฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือ สนับสนุน
การปฏิบัติงานดานบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

รอยละของขอมูล
สารสนเทศที ่ไดรับการ
จัดทําเปนฐานขอมูล เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด
าน การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. แผนงานจัดทําฐานขอมูล
สาร สน-เทศเพ่ือสนับสนุน
การ ปฏิบัติงานดานการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพรขอมูล    
ขาวสารดานการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลผานชอง ทาง
ที ่หลากหลาย เชน การ
โทรศัพทแจงขอมูลขาวสาร 
การสง ขอความเพ่ือแจงขอ 
มูลที่จําเปน เรงดวน การ
จัดทําแผนพับการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล การ เผย
แพรขอมูลผานทางเว็บไซด์ 
3. โครงการจัดทําคมูือการ 
บริหาร งานบุคคลของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

 1. การประชุมหนวยงาน 
ที่เก่ียวของเพ่ือติดตาม
ผล  
2. การประเมินผลและ 
พัฒนาระบบ 
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รายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 3. มีการสรรหาและบรรจุ
แตงตั้งที ่สอดคลองกับการ
บริหารทรัพยากร บุคคล
แนวใหม โดยคํานึงถึง
วัฒนธรรม ความคิดของ
บุคลากร 

รอยละของบุคลากรที่ได
รับการ สรรหาและบรรจุ
แตงตั้งที่สอด คลองกับการ
บริหารทรัพยากร บุคคล
แนวใหม โดยคํานึงถึง 
วัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร 

1. แผนงานการสรรหาและ 
บรรจุแตงตั้งที่สอดคลองกับ
การ บริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม โดยคํานึงถึง
วัฒนธรรมความคิด ของ
บุคลากร 

  

มิติที่ 3  
ประสิทธิผล ของการ 
บริหาร ทรัพยากร 
บุคคล 

1. จัดทํารายละเอียด
เกี่ยวกับความรู ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

รอยละความสําเร็จของ
การจัดทํา สมรรถนะ
ประจําตําแหนง 

1. โครงการจัดทําสมรรถนะ 
ประจําตําแหนง  
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ 
การบริหารงานบุคคลของ 
องคการบริหารสวนตําบลตา 

 1. การประชุมหนวยงาน 
ที่เก่ียวของเพ่ือติดตาม
ผล การดําเนินการ 2. 
การสัมภาษณความ 
คิดเห็นของผูที่เก่ียวของ 
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. การสรางและปรับ
กระบวนทัศน วัฒนธรรมใน
การทํางานของบุคลากร ให
สอดคลองกับการบริหาร
ราชการ แนวใหมและ
เหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความสําเร็จในการ
สราง และปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน คานิยม 
และวัฒนธรรมในการ ทํา
งานใหเหมาะสมกับภารกิจ 

1. โครงการสรางและ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 
วัฒนธรรมในการทํางานของ 
บุคลากรใหสอดคลองกับการ 
บริหารราชการแนวใหมและ 
เหมาะสมกับภารกิจ 

 1. การจัดโครงการ ฝกอ
บรมใหแกบุคลากร  
2. การสงบุคลากรไป 
อบรมกับหนวยงานอ่ืนๆ  
3. การประชุมเพ่ือ
ติดตาม ผล 
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รายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 3. การพัฒนาความรูและ
ทักษะดาน IT ของบุคลากร
อยางเปนระบบและ ต
อเนื่อง 

รอยละของบุคลากรที่ได
รับการ พัฒนาความรูและ
ทักษะดาน IT 

1. โครงการฝกอบรมทักษะ  
ดาน IT แกบุคลากร 

 1. การประเมินผล โครง
การฝกอบรม   
2. การทดสอบ
สมรรถนะ ของบุคลากร
หลังจาก เสร็จสิ้นการฝ
กอบรม 

 4. การพัฒนาผูบริหารใหมี
ภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน     
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

รอยละของผูบริหารที่ได
รับการ พัฒนา 

1. โครงการพัฒนาผูบริหารให
มี ภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน 

 1. การประเมินผล ผู
บริหารที่ไดรับการ ฝกอ
บรมเพ่ือพัฒนา วิสัย
ทัศน  
2. การประชุมเพ่ือ 
ติดตามความกาวหน
าของ การดําเนิน
โครงการ 

 5. มีระบบการรักษา
บุคลากรที่มี สมรรถนะสูง 
เชน Talent Management 

รอยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะ สูงที่กรมฯ 
สามารถรักษาไวได 

1. โครงการสงขาราชการเขา 
ศึกษาอบรมในหลักสูตรตางๆ 

 1. การประเมินผล 
โครงการ  
2. การประเมินผลกลุม 
เปาหมาย 

 7. หนวยงานมีแผนการ
จัดการความรู้ 

ระดับความสําเร็จของ
จัดทํา แผนการจัดการ
ความรู 

1. แผนการจัดการความรู้  1. การประชุมเพ่ือ 
ติดตามความกาวหน้า
ของการดําเนินการ 

 



ห น ้ า  | 40 
 

นโยบายกลยทุธก์ารบริหารและการพฒันาทรพัยากรบคุคล พ.ศ.2565 

 

รายการแผนงาน/โครงการ 
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 8. องคความรูที่กระจัด
กระจายอยู ไดรับการ
รวบรวม 

จํานวนองคความรูที่ไดรับ
การ รวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค 
ความรูในองคกร 

 1. การรวบรวมองค 
ความรูจากหนวยงาน   
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 9. มีการเผยแพรองคความรู
ที่ไดรวบ รวมแลวใหกับ
บุคลากรอ่ืนไดเรียนรู ดวย 

ระดับความสําเร็จของการ 
เผยแพรองคความรู 

 

1. แผนการเผยแพรองค
ความรู้ 

 1. แบบประเมินผลการ 
เรียนรู 

มิติที่ 4 
ความพรอมรับผิด   
ดานการบริหาร 
ทรัพยากร บุคคล 

1. มีการสรางมาตรฐาน
ความโปรงใส ในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํา กระบวนงานในการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล
ใหมีความ โปรงใส 

1. แผนงานการจัดทํา
มาตรฐาน ความโปรงใสใน
การบริหารงาน บุคคล  
2. โครงการรณรงคเพ่ือกระตุ
น ใหภาคประชาชน/แจงเบาะ
แสเฝาระวังทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสรางเครือขาย
ภาค ประชาชน ในการแจ
งเบาะแส เฝาระวังทุจริตฯ 

 1. การประเมินและ 
ปรับปรุงมาตรฐานความ 
โปรงใสในการ
บริหารงาน บุคคล 
2. การประเมินผล 
โครงการ 

 2. มีการจัดทํารายละเอียด
มาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากรเทศบาลตำบลเวียง
เชียงของ 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํา มาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากร เทศบาล
ตำบลเวียงเชียงของ 

1. แผนงานการจัดทํา
มาตรฐาน จริยธรรมของ
บุคลากรเทศบาลตำบลเวียง
เชียงของ 

 1. การประเมินและ 
ปรับปรุงมาตรฐาน 
จริยธรรมของบุคลากร 
เทศบาลตำบลเวียงเชียง
ของ 
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รายการแผนงาน/โครงการ 
มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 3. สงเสริมและประชา
สัมพันธให บุคลากรเขาใจ
และปฏิบัติตามคานิยม ของ
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

รอยละของบุคลากรที่เข
าใจและ ปฏิบัติตามคา
นิยมของเทศบาลตำบล
เวียงเชียงของ 

1. โครงการสงเสริมและ ประ
ชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
และปฏิบัติตามคานิยมของ 
เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

 1. การประเมินผล โครง
การสงเสริมและ ประชา
สัมพันธให บุคลากรเข
าใจและปฏิบัติ ตาม
นโยบายของเทศบาล
ตำบลเวียงเชียงของ 

มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิต และ
ความ สมดุลระหวาง
ชีวิต กับการ ทํางาน 

1. การจัดทําแผนการจัด
สวัสดิการ ของบุคลากรให
สอดคลองกับความ ตองการ
ของบุคลากร รวมทั้งมีการ 
ประเมินผลเปนระยะอยาง
สม่ำเสมอ 

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํา แผนสวัสดิการของ
บุคลากร เทศบาลตำบล
เวียงเชียงของ 

1. โครงการจัดทําแผน
สวัสดิการ บุคลากร เทศบาล
ตำบลเวียงเชียงของ 

 1. การประเมินผลและ 
พัฒนาแผนสวัสดิการ 
เทศบาลตำบลเวียงเชียง
ของ 

 2. การสงเสริมและ
สนับสนุนใหนํา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน 
การทํางานและดํารงชีวิต 

ระดับความสําเร็จในการส
งเสริม และสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
มาใชในการทํางานและ 
ดํารงชีวิต 

1. โครงการสงเสริมสนับสนุน
ให นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใชในการทํางาน
และ ดํารงชีวิต 

 1. การประเมินผล โครง
การสงเสริม สนับสนุนให
นําหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช
ในการทํางานและ 
ดํารงชีวิต 

 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสราง แรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร 

ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนา คุณภาพชีวิตและ
สรางแรงจูงใจ ในการ
ทํางานของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน ของบุคลากร 

 1. การประเมินผล 
โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตและสรางแรงจูงใจ
ใน การทํางานของ
บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการ 

มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
1. ความสอดคลองเชิง 
ยุทธศาสตร ์

1. การสรางความกาวหนาใน
สายอาชีพ 

1.1 การปรับปรุงโครงสรางและอัตรา 
กําลังให เหมาะสมกับขอเท็จจริงในปจจุบัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสราง และ
อัตรากําลัง 

  1.2 จัดทําแผนสรางเสนทางความกาวหนา 
(Career Path) ใหชัดเจน 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําแผนสราง เสนทางความก
าวหนา 

 2. การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนา ทรัพยากรบุคคลให
ตรงกับสมรรถนะประจํา      
ตําแหนง 

2.1 จัดทํารายละเอียดของสมรรถนะหลัก
และ สมรรถนะประจําตําแหนง ที่สอดคลอง
กับการ บริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐแนว
ใหม 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจําตําแหนงที่สอด
คลองกับการ บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม 

  2.2 ปรับปรุงแผนกลยุทธการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 

2.2.1 ระดับของความสําเร็จใน
การปรับปรุงแผน การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบล
เวียงเชียงของ 

  2.3 ประชาสัมพันธและจัดอบรมสัมมนาการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให
บุคลากรในหนวยงาน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของการ
ประชา สัมพันธและ การจัด
อบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
 3. การพัฒนาภาวะผูนําใหกับ      

ขาราชการ 
3.1 มีการฝกอบรมที่เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํา 
ใหกับขาราชการ 

3.1.1 มีการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผูนํา ใหกับขาราชการ 
อยางนอย 1 โครงการ 

  3.2 มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมการ
พัฒนา ภาวะผูนําใหกับขาราชการ 

3.2.1 รอยละของผูผานการฝกอบรม
การพัฒนาภาวะ ผูนํา 

2. ประสิทธิภาพของการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

1.1 จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหถูกตองเปน ปจจุ
บัน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัด
ฐานขอมูลบุคลากร 

 2. การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.1 จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1.1 รอยละของขอมูลสารสนเทศที่
ไดรับการจัดทํา เปนฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ประสิทธิภาพของการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. การสรางความกาวหนาในสาย
อาชีพ 

1.1 จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับความรู ทักษะ 
สมรรถนะในการทํางาน 

1.1.1 รอยละความสําเร็จของการ
จัดทําสมรรถนะ ประจําตําแหนง 

 2. การวางแผนอัตรากําลังและปรับ 
อัตรากําลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1 การสรางและปรับกระบวนทัศน วัฒนธรรมใน 
การทํางานของบุคลากรใหสอดคลองกับการบริหาร 
ราชการแนวใหมและเหมาะสมกับภารกิจ 

2.1.1 ระดับความสําเร็จในการสราง
และปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน ค
านิยม และวัฒนธรรมในการทํางาน
ให เหมาะสมกับภารกิจ 

 3. การพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานดานการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.1 การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT ของ 
บุคลากร อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3.1.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาความรู และทักษะดาน IT 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
 4. การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผู

นํา มี วิสัยทัศนและพฤติกรรมของ
ผูบริหารยุค ใหมที่ใหความสําคัญ
กับบุคลากรควบคูไป กับ
ประสิทธิภาพของงาน 

4.1 การพัฒนาผูบริหารใหมีภาวะผูนํา มีวิสัยทัศน 
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

4.1.1 รอยละของผูบริหารที่ไดรับ
การพัฒนา 

 5. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจ
เพ่ือรักษา บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพสูงไว 

5.1 มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง   
เชน Talent Management 

5.1.1 รอยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงที่กรมฯ สามารถรักษาไว
ได 

 6. พัฒนาองคกรใหเปนองคกร   
แหงการเรียนรู 

6.1 หนวยงานมีแผน การจัดการความรู 6.1.1 ระดับความสําเร็จของจัดทํา 
แผนการจัดการ ความรู 

  6.2 องคความรูที่กระจัดกระจายอยูไดรับการ 
รวบรวม 

6.2.1 จํานวนองคความรูที่ไดรับการ
รวบรวม 

  6.3 มีการเผยแพรองคความรูที่ไดรวบรวมแลว   
ใหกับบุคลากรอ่ืนไดเรียนรูดวย 

6.3.1 ระดับความสําเร็จของการเผย
แพรองคความรู 

4. ความพรอมรับผิด     
ดานการบริหารทรัพยากร 
บุคคล 

1. เสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแก ขาราชการ 
พนักงานจางขององคการ บริหารส
วนตําบลตา 

1.1 มีการสรางมาตรฐานความโปรงใสในการ 
ปฏิบัติงาน 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
กระบวนงานใน การบริหารทรัพยากร
บุคคลใหมีความโปรงใส 

  1.2 มีการจัดทํารายละเอียดมาตรฐาน จริยธรรม
ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลตา 

1.2.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
มาตรฐาน จริยธรรมของบุคลากรองค
การบริหารสวนตําบลตา 

  1.3 สงเสริมและประชาสัมพันธใหบุคลากรเขาใจ 
และปฏิบัติตามนโยบายองคการบริหารสวน 
ตําบลตา 

1.3.1 รอยละของบุคลากรที่เขาใจ
และปฏิบัติตาม นโยบายขององคการ
บริหารสวนตําบลตา 
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มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
5. คุณภาพชีวิตและ 
ความสมดุลระหวางชีวิต 
กับการทํางาน 

1. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของ   
ขาราชการ 

1.1 การจัดทําแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากร 
ใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร รวมทั้ง 
มีการประเมินผลเปนระยะอยางสมำ่เสมอ 
1.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหนําหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการทํางานและดํารงชีวิต 
1.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางแรงจูงใจใน 
การทํางานของบุคลากร 

1.1.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสวัสดิการ ของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลตา 
1.2.1 ระดับความสําเร็จในการสงเส
ริมและสนับสนุน ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการทํางานและ 
ดํารงชีวิต 
1.3.1 ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางแรงจูง
ใจในการทํางาน 

 


