
บทท่ี ๔ 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

๑. วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

“ร่วมบริหารด้วยความโปร่งใส สร้างและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  
สามารถตอบสนองความต้องการในการบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ” 

 
๒. พันธกิจ 
 

๒.๑  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน   อำนวยความสะดวก  ลดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การ
ให้บริการประชาชน  

๒.๒ พัฒนาความรู้ของบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางการบริหารและการบริการ 
๒.๓ การป้องกัน&ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการ 
๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถ&วัฒนธรรมการทำงานของเจ้าหน้าที่ 

 
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ๓.๓ ยุทธศาสตร์ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ๓.๔ ยุทธศาสตร์ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ๓.๕ ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕. แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

 

มิติที่ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๑ :  
ความสอดคล้อง 
เชิงยุทธศาสตร ์
 

๑.๑ มุ่งเน้นการทำงานเป็น 
     ทีมเพื่อพัฒนาไปสู่ 
     วัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒ ค้นหาและกำหนด 
      เอกลักษณ์ / ค่านิยม /  
     วัฒนธรรมเฉพาะของ 
     จังหวัดเพื่อยึดถือและ 
     นำไปสู่การปฏิบตัิร่วมกัน 

๑.๑.๑ จำนวนการจัดกิจกรรมการ 
         ทำงานเชิงบูรณาการระหวา่ง 
         หน่วยงาน 
 
 
๑.๑.๒ จำนวนหน่วยงานท่ีมีการ 
        ประชาสัมพันธ์การทำงาน 
        เป็นทีมให้เป็นวัฒนธรรม 
        องค์กร 
 
 
๑.๒.๑ รูปแบบเอกลักษณ์ / 
        วัฒนธรรม /ค่านิยมเฉพาะ 
        ของ อบต. ที่ได้รับ 
        ฉันทามติร่วมกัน 
 
๑.๒.๒ จำนวนกิจกรรมการถ่ายทอด 
         เอกลักษณ์ / วัฒนธรรมสู ่
         ระดับบุคคล 

๑) โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงาน 
    เชิงบูรณาการภาครัฐ 
๒) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ 
    ปฏิบัติงาน 
 
๑) โครงการสานสัมพันธ์หน่วยงานการ 
    เจ้าหน้าท่ี 
๒) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
    ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนา 
    องค์กร 
 
๑) โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์  
     ค่านิยมและวัฒนธรรมจังหวัด 
     
 
 
๑) โครงการถ่ายทอดเอกลักษณ์  
    ค่านิยมและวัฒนธรรม องค์กรสู ่
    ระดับบุคคล 
 

- ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 

- กิจกรรมดำเนินการ
และ 
ผลสัมฤทธ์ิ 
 
 
- กิจกรรมดำเนินการ 
  และผลสัมฤทธ์ิ 
 
 
 
 
- กิจกรรมดำเนินการ 
  และผลสัมฤทธ์ิ 
 
 
 
- กิจกรรมดำเนินการ 
   และผลสัมฤทธ์ิ 



มิติที ่ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ รณรงค์ปลูกจติสำนึก 
     คุณธรรมและจรยิธรรม 
     ในการปฏิบัติงานแก่ 
     ข้าราชการทุกระดับ 
๑.๔ สร้างผู้นำองค์กรให้เป็น 
      แบบอย่างท่ีดีด้าน 
     คุณธรรมและจรยิธรรม  
     และถ่ายทอดสู่บุคลากร 
     ในองค์กรร่วมปฏิบัตติาม 

๑.๓.๑ มีแผนพัฒนาผู้บริหาร 
         องค์กรด้านคุณธรรม   
         จริยธรรม 
๑.๓.๒  มีแผนพัฒนาข้าราชการดา้น 
          คุณธรรม  จริยธรรม 
 
 
 
 

๑) โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
    สำหรับผู้บริหารและข้าราชการ 
๒) โครงการสรา้งแบบอย่างผู้นำดา้น 
    คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

- ทุกหน่วยงาน - กิจกรรมดำเนินการ
ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น 

มิติที่ ๒: ประสิทธิภาพ
ของ 
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

๒.๑ ส่วนราชการมีการ 
      วางแผนและบริหาร 
      กำลังคนท้ังในเชิง 
      ปริมาณและคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑.๑ ร้อยละของข้าราชการ 
        ได้รับการพัฒนา 
        สมรรถนะทักษะความรู ้
        ความสามารถตามหนา้ที่ 
        ความรับผิดชอบและ 
        ภารกิจหน่วยงาน 
๒.๑.๒ ร้อยละของข้าราชการที ่
         ได้รับการพัฒนา 
         สมรรถนะทีส่อดคล้อง 
         รองรับกับการบริหาร 
          ภาครัฐแนวใหม่ใน 
          อนาคต 
 
 

๑) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อ 
    เพิ่มขีดความสามารถข้าราชการ 
๒) โครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อการ 
    บริหารภาครัฐแนวใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประเมินผลโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

มิติท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ นำเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     มาเป็นเครื่องมือ 
     สนับสนุนการบริหาร 
     ทรัพยากรบุคคล 

๒.๑.๓ หลักสูตรพัฒนาข้าราชการ 
         ครอบคลุมข้าราชการใน 
         ตำแหน่งต่างๆ ไม่น้อยกว่า   
         ๕  สายงานหลัก 
๒.๑.๔ ข้าราชการได้รับการพัฒนา 
        ตามหลักสตูรไม่น้อยกว่าป ี
        ละ ๒ หลักสูตร 
๒.๑.๕ อบต.มีแผนพัฒนาผู้บริหาร 
         และข้าราชการประจำปีที ่
         ชัดเจน  และต่อเนื่อง 
๒.๒.๑ ร้อยละผู้ผ่านการอบรมด้าน 
         IT ในฐานะผู้ใช้ (USER) 
๒.๒.๒ จำนวนหน่วยงานท่ีได้รับการ 
         เชื่อมระบบเครือข่าย 
๒.๒.๓ จำนวนกิจกรรมด้านการ 
         บริหารทรัพยากรบคุคลทีน่ำ 
         เทคโนโลยีมาใช้รวบรวม 
         ข้อมูลให้บริการหรือบริหาร 
          จังหวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลู 
     บุคคล 
๒) โครงการพัฒนาเทคโนโลย ี
    สารสนเทศสำหรับบุคลากรใน อบต. 
๓) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย 
     เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
    ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ทุกหน่วยงาน 
(ภายในหน่วยงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ 
    งานได้ 
- ระบบโครงสร้าง 
  พื้นฐานมีการติดตั้ง    
  เชื่อมโยงเครือข่าย 



มิติท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 ๒.๓ อบต. มีระบบฐาน 
      ข้อมูลบุคคลที่ 
      ถูกต้องและทันสมัย 
 
 
 
 
 
๒.๔ สร้างระบบเครือข่าย 
     การบริหารทรัพยากร 
     บุคคลในอบต. 
 
 
 

๒.๓.๑ ร้อยละ ๖๐ ของข้อมูลด้าน 
         บุคลากรของส่วนราชการ 
         ได้รับการจดัเก็บด้วยระบบ 
         ฐานข้อมูล 
๒.๓.๒ ฐานข้อมลูไดร้ับการ  
         ปรับปรุง ให้ครบถ้วน   
         ถูกต้องสามารถ เรียกใช้ได ้
 
๒.๔.๑ จำนวนกิจกรรมทั้งใน 
         รูปแบบและนอกรูปแบบท่ี 
         งานการเจ้าหน้าท่ีของส่วน 
         ราชการในจังหวัดสร้าง 
         ความสัมพันธ์ร่วมกัน 
๒.๔.๒ จัดตั้งองค์กรเครือข่ายงาน 
        การเจ้าหน้าที่ของจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
๑) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
    อบต. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
- ผลสมัฤทธ์ิการ 
   ดำเนินงานตาม 
   ยุทธศาสตร ์
 

 
 
 
 
 

 
๒.๕ วางกรอบอัตราลังคน 
      ให้เหมาะสมกับ 
      ภารกิจ 
 
 

 
๒.๕.๑ มีแผนการใช้ทรัพยากร 
        บุคคลเพื่อขับเคลื่อน 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
        จังหวัด 
 

 
๑) โครงการพัฒนาบคุลากรเพื่อการ  
    ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด 
     
 
 

 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  
- ผลสมัฤทธ์ิการ 
   ดำเนินงานตาม 
    ยุทธศาสตร ์

 
 
 



 
 

มิติท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๓ : ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ พัฒนาระบบการ 
     บริหารและ 
     ประเมินผลการ 
     ปฏิบัติงาน 
 
 

๓.๑.๑ จังหวัดและส่วนราชการม ี
         แผนการพัฒนาระบบ 
         บริหารจัดการเพื่อการ 
         ปรับปรุงองค์กร 
๓.๑.๒ รายงานการประเมินองค์กร 
         ด้วยตนเอง และจัดลำดับ 
         ความสำคัญของโอกาสใน 
         การปรับปรุงองค์กร 
๓.๑.๓ จำนวนเรื่องที่มีการมอบ 
         อำนาจการปฏิบัติราชการให้ 
         หัวหน้าส่วนราชการเพิ่มขึน้ 
 
๓.๑.๔ มีการกำหนดหลักเกณฑ์  
        วิธีการประเมินผลงานท่ี 
        ชัดเจนล่วงหน้า และนำไป 
        ปฏิบัติได้จริง 
 

๑) โครงการพัฒนาคณุภาพการบรหิาร 
    จัดการภาครัฐ 
๒) โครงการติดตามประเมินผลเพือ่การ 
    พัฒนาระบบงาน 
 
 
 
 
๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ 
     มอบอำนาจการปฏิบัติราชการของ 
     ราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง 
     ในพื้นที่ 
  ๑) โครงการสร้างเครือข่ายการตดิตาม 
    ประเมินผล 
 

- ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- หน่วยงานมีการ   
   พัฒนาภายใต้แผนท่ี   
    กำหนดไว ้
 
 
 
 
 
- การกระจายอำนาจ 
    การบริหารสู่ระดับ 
   จังหวัด/อำเภอ 
 
- ผลการประเมินผ่าน 
   ระบบเครือข่าย 
 

 
 



 

มิติท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

 ๓.๒ จดัทำคู่มือการปฏิบัต ิ
      งาน 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๓  ระบบการบริหาร 
        จัดการความรู้ (KM) 
 
 

๓.๒.๑ ส่วนราชการมคีู่มือ 
        ปฏิบัติงานตามบทบาท 
        ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
๓.๒.๒ มีการถ่ายทอดความรู ้
         ประสบการณ์จากผู้บริหาร 
         สู่ผู้ปฏิบัต ิ
๓.๒.๓ มีกระบวนการเรียนรู้สอน 
        งานระหว่างกันของบุคลากร 
        ในองค์กร 
๓.๓.๑ มีการรวบรวมฐานความรู้ทีม่ี 
        อยู่ในองค์กรมาพัฒนาให้ 
        เป็นองค์ความรู้อย่างเป็น 
        ระบบ 
๓.๓.๒ มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้
        ไปสู่ระดับบุคคลเพื่อพัฒนา 
        ทรัพยากรบุคคลและองค์กร 

๑) โครงการถ่ายทอดองค์ความรูสู้ร่ะดับ 
    บุคคล 
๒) โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในระดับ 
    องค์กร 
 

- ทุกส่วนราชการ - กระบวนการงานและ 
เอกสารการดำเนินงาน 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

มิติท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๔ : ความพร้อม
รับผิดชอบดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

๔.๑ กระบวนการบริหาร 
     ทรัพยากรบุคคลม ี
     ความโปร่งใส   
     ถูกต้อง  และ 
     เป็นธรรม 
 
 
 
 
๔.๒ กำหนดมาตรการ 
     ด้านการบริหาร 
     ทรัพยากรบุคคลเชิง 
     บวกและเชิงลบ 

๔.๑.๑ มีการกำหนดหลักการ 
        แนวทาง ปฏิบัติไว้ชัดเจน      
           เปิดเผยแพร่หลาย และรบัรู้ 
        ล่วงหน้า (ประเมินผลงาน   
        การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การ 
        ลงโทษ  การโยกย้าย) 
๔.๑.๒ วางระบบการตรวจสอบ 
        ความถูกต้องอย่างเปิดเผย 
 
๔.๒.๑ จังหวัดและส่วนราชการม ี
         มาตรการผสมผสานเชิงบวก 
         และเชิงลบ เพ่ือการบริหาร 
         ในองค์กร 
๔.๒.๒ มีการนำมาตรการไปสู่การ 
         ปฏิบัติจริง 

๑) โครงการสรา้งมาตรฐานระบบ 
    คุณธรรมเพื่อการบริหารทรัพยากร 
    บุคคลระดับอำเภอ 
๒) โครงการเสริมสร้างมาตรการเพื่อการ 
    บริหารทรัพยากรบคุคล 
๓) โครงการสรา้งระบบเครือข่ายการ 
    ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
    หน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สำนักงานปลัด 
   หน่วยงานหลักท่ีเป็น 
   เจ้าภาพ 
- ทุกหน่วยงาน (ภายใน
หน่วย) 
 

- เอกสารการเนินงาน 
- มาตรฐานกลางที ่
  กำหนดและมาตรฐาน  
  การปฏิบัติจริง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

มิติท่ี เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ ๕ : คุณภาพชีวิต และ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทำงาน 

๕.๑ แผนงาน / มาตรการ 
     จูงใจผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๒ จดัสวสัดิการรองรับ 
      มาตรการจูงใจ 

๕.๑.๑ ร้อยละของการลาออกใน 
         สายงานหลักท่ีขาดแคลน 
๕.๑.๒ มีแผนพัฒนาสายความก้าว 
        หน้าในอาชีพ 
๕.๑.๓ แผนและมาตรการเกดิจาก 
        กระบวนการมสี่วนร่วมของ 
        ข้าราชการในจังหวัด 
 
 
 
 
๕.๒.๑ มีกิจกรรมปรับปรุงสภาพ 
        แวดล้อมสถานที่ทำงานให้  
         “น่าอยู่น่ามอง” 
๕.๒.๒ จัดหาสวสัดิการเพิ่มเติม 
         นอกเหนือจากสวัสดิการ 
         พื้นฐานท่ีรัฐจัดให ้
๕.๒.๓ มีการกำหนดสวัสดิการ 
        ค่าตอบแทน โบนัส  ทั้งเป็น 
        ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  
        ไว้ชัดเจน  นำไปสู่การปฏิบตัิ 
        ได้จริง 
 

๑) โครงการเสริมสร้างคณุภาพชีวติเพื่อ 
     พัฒนาองค์กร 
๒) โครงการปรับภมูิทัศน์ศนูย์ราชการ 
๓) โครงการรณรงค์จัดสภาพแวดล้อม 
    และสถานท่ีทำงานให้ “น่าอยู่ น่า 
    มอง” 
๔) โครงการจัดสวัสดิการบุคลากร 
    ภาครัฐ 
๕) โครงการพัฒนา  รักษาไว้ใช้ 
     ประโยชน์บุคลากร 
 
 
 
 
 

 - หน่วยงาน   
   หลักเป็น  
   เจ้าภาพ 
- ทุกหน่วยงาน 
   เป้าหมาย 
   สนับสนุน 

 - กิจกรรม   
   ดำเนินการ 
   ทั้งหมด 
- ผลที่เกิดเป็น 
  รูปธรรม 

 


