
 
 

 
            

         
 

ของฝากจาก… 
ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 

การพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 
การพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการมสีาเหตุ  ดังนี้ค่ะ... 

 1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  หมวด  5  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  ส่วนที่  1  
บททั่วไป  มาตรา  75  บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจํานงให้รัฐดําเนินการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหา
ราชการแผ่นดิน  ซึ่งในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้
ชัดแจ้งว่าจะดําเนินการใด  ในระยะเวลาใดเพื่อบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและต้อง
จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินการรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง  สําหรับมาตรา  76  
คณะรัฐมนตรีต้องจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  ในการบริหารราชการ
แผ่นดิน  คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมายที่จําเป็นต่อการดําเนินการตามนโยบายและแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  และส่วนที่ 3  แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  มาตรา  78  รัฐต้องดําเนินการตาม
แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน(4)  พัฒนาระบบงานภาครัฐ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ  คุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  8  และฉบับที่  9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  ซึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาใน
กระแสโลกาภิวัฒน์  สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลาย 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  17   ปการศึกษา  2554   วันพุธที่  1  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2555 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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ทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการประเทศ  มุ่งเน้นการพัฒนาคน  ยึดมั่น  หลักคุณธรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีเหตุมีผล  ความรอบรู้  และการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  ซึ่งสรุปเป็นการขับเคลื่อน  แผนฯ 10  สู่การปฏิบัติ 

3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2545  “มาตรา  3/1  การบริหาร
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่
จําเป็น  การกระจายภารกิจและทรัพายากรให้แก่ท้องถิ่น  การกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยการความสะดวก  และ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้  โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  การมีส่วนร่วม
ของประชาชน  การเปิดเผยข้อมูล  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่
ละภารกิจเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้  จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้” 

4.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550)  ประกอบด้วย  7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ค่ะ... 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  : การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  : การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  และค่านิยม  สําหรับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  
วัฒนธรรมและค่านิยมของระบบราชการ  ซึ่งได้มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการเพื่อรองรับการ
พัฒนาระบบราชการรวม  8  ประการได้แก่  การทํางานอย่างมีศักด์ิศรี (Integrity)  ขยันและตั้งใจทํางานเชิงรุก 
(Activeness)  มีศีลธรรมและคุณธรรม (Morality)  รู้ทันโลกปรับตัวทันเหตุการณ์  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
(Relevancy)  มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (Efficiency)  รับผิดชอบต่อการดําเนินงาน (Accountability)  มีใจและการกระทําที่
เป็นประชาธิปไตย  มีส่วนร่วม  โปร่งใส (Democracy)  มุ่งเน้นผลผลิต (Yield)  หรือเรียกว่า  “I AM READY” 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  : การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  : การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555)  แบ่งได้เป็น  4  ประการ  ดังนี้ค่ะ... 
  1.  ยกระดับการให้บริการและการทํางาน  เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน  หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
  2.  ปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการเกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
กับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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3.  มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ  ในการเรียนรู้   
คิดริเริ่ม  เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ 
  4.  สร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี  เกิดความโปร่งใสมั่นใจ  และสามารถตรวจสอบได้รวมทั้งทําให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อประชาชนและต่อสังคมโดยรวม 
  6.  สําหรับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด  1  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มาตรา  6  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมาย  มีดังต่อไปนี้ค่ะ... 
   1.  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
   2.  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
   3.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
   4.  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
   5.  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
   6.  ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
  7.  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 
  แผนพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  แนวทางกลยุทธ์หรือวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้  เพื่อใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ทุกระดับทุกประเภทตามลักษณะงานและสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรภายใน
สถาบันให้เป็นไปตามคุณลักษณะบุคลากรที่ต้องการ  ได้แก่  มีคุณภาพมีความรักองค์กร  มุ่งมั่น  ต้ังใจ  ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภาระงานที่กําหนด  ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ  ความถนัด  ความสนใจของแต่ละบุคคล  มีความพึงพอใจในการ
ทํางานก่อให้เกิดสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้ดี  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ (Career  Path) 
  บุคลากรของมหาวิทยาลัย  หมายถึง  อาจารย์ประจําและบุคลากรประจําสายสนับสนุน 
  อาจารย์ประจํา  หมายถึง  อาจารย์ประจําทุกระดับ  ได้แก่  อาจารย์ข้าราชการ  อาจารย์พนักงาน
รวมถึงอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ตํ่ากว่า  9  เดือน) 
  บุคลากรประจําสายสนับสนุน  หมายถึง  ข้าราชการสาย  ข  และ  ค  พนักงานราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัยด้านสนับสนุนวิชาการ  และการบริหารจัดการและธุรการ  ซึ่งมีสัญญาจ้างทั้งปีการศึกษา (จ้างไม่ตํ่ากว่า  9  
เดือน) 
  การจัดการความรู้  หมายถึง  การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ  และนําไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทุกคนใน
มหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้
มหาวิทยาลัย  มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
 
 



 4
 
  กระบวนการจัดการความรู้  ประกอบด้วย  การระบุความรู้  การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดระบบ
จัดเก็บความรู้  การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างเป็นความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  การ
สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย  การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้ดีย่ิงขึ้น 
  ซึ่งเป็นที่มาของที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการกําหนด  Competency  ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและ
ให้บุคลากรทุกคนทุกประเภทต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องค่ะ...  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

ของฝากคําคม 
 

ใช้ชีวิตแต่ละวันเช่นเดยีวกับต้นไม้...ท่ีพยายามให้ใบไม้แต่ละใบได้รับแสงแดดทั่วถึงกัน 

นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางอัมรินทร  ศิริชัย : ผูชวยบรรณาธิการ

ขอให้ส่งแผนพัฒนาตนเอง (IDP) 
และแบบบรรยายลักษณะงาน   

(Job Description) 

ตามท่ี  กองบริหารงานบุคคล  ได้จัดโครงการ
พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  ในวันที่  15  สิงหาคม  
2554  ที่ผ่านมานั้น  เพื่อให้การดําเนินการจัดโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพกับระบบการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  จึงขอให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกตําแหน่งรวมทั้งอัตราว่างของแต่ละคณะ/
สถาบัน/สํานัก/ศูนย์/กอง  ที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description)  และแผนพัฒนาตนเอง 
(IDP)  ให้ดําเนินการส่งในลักษณะของเอกสารและไฟล์ที่
กองบริหารงานบุคคล  โดยด่วน 

ขอใหบุคลากรที่มีสิทธิในการกูยืม
เงินโครงการสงเสริมและพัฒนาบุลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจําป  2554  (รอบที่  
2)  มาทําสัญญากูยืมเงิน  ในระหวางวันที่  30  
มกราคม – 1  กุมภาพันธ  2555  ตั้งแตเวลา  
08.30 – 16.30  น.  ณ  กองบริหารงานบุคคล  
ชั้น  2  อาคารทีปวิชญ  (ถาไมมาทําสัญญาใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว  ถอืวาไดสละสิทธิ) 

หลักฐานในการทําสัญญา 
-  สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ / ของผู
กูยืมและผูค้ําประกัน  อยางละ  3  ฉบับ 
-  อากรแสตมป  1  บาท  9  ดวง  และ  5  บาท  
6  ดวง 
ทั้งนี้  ผูค้ําประกัน  1  คน  ค้ําประกันโครงการฯ  
น้ีไดไมเกิน  1  สัญญา 


