
 นโยบายในการบริหารบุคลากร 
      หลักการและเหตุผล 

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
๑.๑ ภาวการณเปล่ียนแปลง 

ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการการปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน          
เพ่ือแสวงหารูปแบบใหมๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนาองคการซ่ึงนําไปสูแนวคิดการพัฒนา
ระบบบริหารความรูภายในองคการเพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคการไดอยาง   
มีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 

 

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

“สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถสรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกันท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

“ในการบริหารราชการแนวใหมสวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแก
การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรงซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหมจากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไวตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึง
ปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

 
 
         2./1.3 ประกาศ......  

 



-๒- 
 

 

 
๑.๓  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย 

ตา มคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข             
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี ๒๙  พฤศจกิายน  ๒๕๔๕ ในหมวดท่ี ๑๒             
การบริหารงานบุคคล สวนท่ี ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล           
มีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน ดังนี้ 

(1) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 
เชน ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของนโยบายตางๆ เปนตน 

(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห 
งานการเงิน งานดานชางฯ 

(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเปนตน 

(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอ่ืนไดยอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 

(5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติงานอยางมีความมีความสุข 

 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศพนักงานสวนตําบลจังหวั ดสุโขทัย  เรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอ ๒๖๙–๒๗๕
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรข้ึนโดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ปขององคการบริหารสวนตําบล
บานดานและจัดทําใหครอบคลุมถึงพนักงานสวนตําบลพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานดาน 

๑.๔ การวิเคราะหบุคลากร 
การวิเคราะหบุคลากร (Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซ่ึงเปนการ

วิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไว 
เพ่ือใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

 
 
 
 
 

 
 
         3./จุดแข็ง จุดออน...... 
 

 



-๓- 
 

 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม  (Threats) 

๑. รัฐบาลสงเสริมการพัฒนาบุคลากร 
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากรมีหลักสูตรในการฝกอบรม

ท่ีหลากหลาย 
๓. ผูบริหารเปดโอกาสและใหความสําคัญกับการ

พัฒนาบุคลากร 

๑. กฎระเบียบไมทันสมัย ปรับไมทันกับภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

๒. หลักสูตรท่ีเปดอบรมบางหลักสูตรไมสอดรับกับความ
ตองการของผูอบรม   

3.  ขอระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ไมมีแนวทางใน
การปฏิบัติอยางชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         4./ สวนท่ี 2 ……… 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑. เปนองคกรของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล 
๒. มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง     

ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน     
ตอเหตุการณ 

๓. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
   ปฏิบัต ิ
๔. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT  
    ใหทันสมัยอยูเสมอ  
๕. มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
๖. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
๗. มีความพรอมในดานงบประมาณในการพัฒนา 
 

๑. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค      
    สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซ่ึงกัน 
    และกัน 
๒. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบและ  
    เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓. เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความ  
    รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย 
๔. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด  
    รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ   
    และขวัญกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและ 
    เจาหนาท่ีทุมเทกําลังกายและความคิดในการ 
    ปฏิบัติงาน 
๕. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
 



 
 

สวนท่ี ๒ 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

๒. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด ( Conceptual Skills) เพ่ือการ
บริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
 2.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันท่ีจะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของตนเอง
และคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ( Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิผล 
 2.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขอ งองคการบริหารสวนตําบล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงและยุทธศาสตรของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
หนวยงานตางๆ ท่ีใหความรวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิผล  
 

๓. เปาหมาย 
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 

1. บุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลบานดาน  อันประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงาน สวนตําบลและพนักงานจาง  ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู        
มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

2. ประช าชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานดาน  ไดรับการบริการท่ีดี สะดวก 
รวดเร็ว ไมนอยกวารอยละ 85 

3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลบานดาน ทุกคนท่ีไดเขารับการพัฒนาเพ่ิมพูน

ความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

2. ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานดาน ไดรับการบริการท่ีดี มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

 
 
 
 
 

                                              5./วัตถุประสงค...........  



 

-๕- 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานบุคลากร 
๑.สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงานโดยใชหลักสูตร  
ดังนี้ 
     - ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
     - การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
     - ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 
     - ดานการบริหาร 
     - ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มท่ี โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให 
ศึกษาตอ และสงเสริมใหเพ่ิมพูนความรูในการทํางาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง สมาชิก อบต. ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาสทัศน ะ
ศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพ่ือใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
  - ปฐมนิเทศ 
  - ฝกอบรม 
  - ศึกษาดูงาน 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ /    
    สัมมนา 
  - การสอนงาน/ ให 
   คําปรึกษาและอ่ืน ๆ 
 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖3 

ตามขอบัญญัติ 
งบประมาณ 

อบต.บานดาน 

 

 
                                                                                                                                     6./วัตถุประสงค...... 



 
 

 
-๖- 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานจริยธรรมคุณธรรม 
๑.สงเสริมจริยธรรมเพ่ือใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  
มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม 
๒.การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจรยิธรรมของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
๓ .การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข วางตัวเปนการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
  - ปฐมนิเทศ 
  - ฝกอบรม 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ /  
    สัมมนา 
 - การสอนงาน/ ให 
   คําปรึกษา และอ่ืน ๆ  
  - วางมาตรการจูงใจและ 
   ลงโทษ 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖3 

ตามขอบัญญัติ 
งบประมาณ 

อบต.บานดาน 

 

 
 
                               7./วัตถุประสงค.......  



 
 

-๗- 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานอ่ืน ๆ  
๑.สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการ ลดระยะเวลา ลดข้ันตอนใน
การทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
๒.ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานและ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน 
๓. สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ ดังนี ้
  - ปฐมนิเทศ 
  - ฝกอบรม 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ /   
    สัมมนา 
 - การสอนงาน/ ให 
   คําปรึกษา และอ่ืน ๆ  
  - วางมาตรการจูงใจและ 
   ลงโทษ 

ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖3 

ตามขอบัญญัติ 
งบประมาณ 

อบต.บานดาน 

 

 
 


