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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

  การบริหารงานในองคการใหประสบความสําเร็จไดนั้น ยอมตองอาศัยทรัพยากรทางการบริหาร
หลายประการ ไมวาจะเปนองคการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ หนวยงานราชการ หรือองคการภาคธุรกิจ 
จําเปนตองมีคนหรือบุคลากร (Man) เงินทุนหรืองบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) ตลอดจนการ
บริหารจัดการที่ดี (Management) แตการที่องคการจะบริหารงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไดนั้นขึ้นอยู
กับการใชทรัพยากรดังกลาวใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะดานบุคลากร ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญ
ในการขับเคลื่อนงานหรือภารกิจขององคการใหประสบความสําเร็จ และยังเปนตัวชี้วัดความสําเร็จอยางยั่งยืน
ขององคการนั้นดวย เพราะหากองคการใดมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูง ยอมสงผลดีตอองคการทั้งดานปริมาณงานและคุณภาพของงานตามไปดวย อยางไรก็ตาม การ
สงเสริมใหบุคลากรมีทักษะ ความรู ความสามารถเพียงอยางเดียวนั้น มิอาจทําใหองคการประสบความสําเร็จ
ได หากบุคลากรปราศจากความสุข ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน และความรักตอองคกร ซึ่งเปนเรื่องสําคัญท่ี
องคการตองตระหนักและใหความสําคัญ เพราะหากบุคลากรขาดความพึงพอใจที่จะทํางาน ยอมทําใหการ
ขับเคลือ่นงานไมอาจสําเร็จไดอยางมีคุณภาพ และสงผลเสียตอองคกร ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือ
การพัฒนากําลังคน จึงเปนกระบวนการสําคัญที่จะพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมีความรูความสามารถ ความ
เขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดี
ขึ้นในองคการท้ังปจจุบันและอนาคต  
  องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ถือเปนองคการบริหารทองถ่ินหนึ่งที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด 
และมีทรัพยากรทางการบริหาร ซึ่งรวมถึงทรัพยากรมนุษยและกําลังคน และตองอาศัยทรัพยากรเหลานี้ในการ
ขับเคลื่อนงานและภารกิจใหบรรลุเปาหมายขององคการ และตอบสนองความตองการของประชาชน แตใน
ปจจุบันสภาพการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุกยังถือวามีอุปสรรคและเต็มไปดวย
ความยุงยาก เนื่องจากการปรับปรับ เปลี่ยนแปลง โครงสราง นโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และการขยาย
ภารกิจขององคกรปกครองทองถ่ินที่เพิ่มขึ้น ขณะที่จํานวนบุคลากรท่ีมีอยูไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ความ
ไมชัดเจนในบทบาทหนาที่และแนวทางการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ สภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวย
ตอการปฏิบัติงาน เปนตน ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการสรางความพึงพอใจในปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่จะทําใหองคการบรรลุเปาหมาย
สูความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในทุกมิติใน
การสงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม การสัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมพูนความรูและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยในป พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกสนับสนุนกิจกรรม
ดังกลาวดวยการตั้งงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เพ่ือใหคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกสวนราชการไดพัฒนาศักยภาพของตนเองและนําความรู
ที่ไดมาพัฒนางาน พัฒนาองคกร และพัฒนาทองถ่ินใหดียิ่งขึ้น 
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2.  แนวคิดเรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 2.1  การบริหารทรัพยากรมนุษย 
  แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปนการดําเนินงานขององคการจะมีขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ ยอมตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเปนพ้ืนฐาน เพ่ือสามารถ
ควบคุมการดําเนินงานใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ โดยจะตองคํานึงวามนุษยมิใชเครื่องจักร แตเปน
ผูสรางความสําเร็จใหแกองคการยอมตองการขวัญกําลังใจรวมท้ังแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดวยกันทุกคน 
ดังนั้น จึงจําเปนที่จะใหบุคลากรในองคการไดแสดงความสามารถของตนเอง พรอมทั้งเปดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่ 
นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยม วัฒนธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติงานขององคการเปนสําคัญ 
พรอมการคาํนึงถึงสภาพแวดลอม ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารทรัพยากรมนุษยดวยเชนกัน ไดแก 
  (1) ปจจัยภายในองคการ ไดแก สภาพฐานะทางการเงิน วัฒนธรรม คานิยม และระเบียบวินัยขอ
ปฏิบัติขององคการ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  (2) ปจจัยภายนอกองคการ ไดแก บทบาทหนาท่ีของรัฐบาลตอการพัฒนาความกาวหนาทาง
วิทยาการ เทคโนโลยี สภาพการแขงขัน ในลักษณะเดียวกันสถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ปจจัยอ่ืน ๆ เชน ภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม เปนตน ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ศักยภาพ และสามารถปฏิบัติติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
  สําหรับคํานิยามของ “การบริหารทรัพยากรมนุษย” นั้น เดิมเรียกวา “การบริหารงานบุคคล” แต
เมื่อโลกปจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบแนวคิดดานงานบุคคลจึงจําเปนตองขยายและพัฒนา
ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว นักวิชาการสวนใหญจึงไมไดมองวาบุคลากรในองคการเปนเพียง
ผูรับคําสั่งตามที่มองหมายเทานั้น ในบทบาทใหมบุคลากรมีฐานะเปนทรัพยากรขององคการ หรือในปจจุบัน
เรียกวา “ทุนมนุษย” ที่มีสวนรวมสงเสริมและสนับสนุนใหภาระงานตาง ๆ ขององคการดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความสําเร็จ ความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคการ ดวยเหตุนี้ จึงทําให
การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนที่ยอมรับและมีความสําคัญยิ่งตอองคการ  
  ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงหมายถึงกระบวนการที่จะชวยใหองคการไดบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถ เขามาปฏิบัติงานเพ่ือสรางความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคการ และพรอมจะรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคปจจุบันได ดังจะเห็นไดจากขอบขายของการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่กวาง
ครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ในองคการและเก่ียวของผูกพันทุกข้ันตอนของการบริหารงาน นับตั้งแตการวางแผน
เพื่อสรรหาบุคลากรเขามาปฏิบัติงาน การดูแลบํารุงรักษา จนกระทั่งบุคลากรพนไปจากการปฏิบัติงาน 
แบงเปน 3 ชวงระยะเวลา คือ ชวงกอนปฏิบัติงาน จะตองวางแผน สรรหา และจูงใจ บุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณเขามารวมปฏิบัติงาน ชวงขณะปฏิบัติงาน เปนชวงหลังจากสรรหาบุคลากรที่
มีความรู ความสามารถเขามารวมงานกับองคการแลว องคการจําเปนตองธํารงรักษาใหบุคลากรขององคการมี
คุณภาพ มีชีวิตการปฏิบัติงานที่ดี มีความศรัทธา และจงรักภักดีตอองคการ โดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่
เหมาะสมและเปนธรรม จึงจะสามารถดึงดูดความสนใจบุคลากรที่ดีเขามารวมปฏิบัติงานได และชวงหลังการ
ปฏิบัติงาน องคการตองใหความเอาใจใสดวยการดูแลบุคลากรหลังเกษียณอายุ หรือหากบุคลากรที่มีความ
จําเปนตองลาออกจากงานกอนเวลาดวยความจําเปนบางประการ  องคการจะตองจัดเตรียมความพรอมให
บุคลากรไดใชชีวิตอยางมีความสุขในสังคมหลังออกจากงาน อาจจะเปนเรื่องเงินบําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทนในรูปอ่ืน ๆ ที่จะเอ้ือประโยชนตอการดํารงชีวิตที่มีความสุขไดตอไป 
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  สําหรับความสําคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย มีดังตอไปนี้ 
  (1) ชวยสรางความเจริญเติบโตมั่นคงใหแกองคการ โดยจะทําใหไดบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถ และมีความพรอมเขามาเชื่อมโยงภารกิจตาง ๆ ขององคการ 
  (2) ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพราะเมื่อบุคลากรไดปฏิบัติงานที่ตนเอง มีความรู 
ความสามารถ และยังจะสงผลทําใหเกิดการทุมเท เสียสละ จงรักภักดีตอองคการมากขึ้น 
  (3) ชวยกระตุนใหบุคลากรมีตื่นตัวที่จะเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเองอยูตลอดเวลา โดย
อาศัยความรู ความสามารถแบบหลากหลาย 
  โดยเปาหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย มี 4 วัตถุประสงคหลัก ดังนี ้
  (1) การสรรหา คือ การหาคนดี คนเกงเขามาทํางาน ดวยวิธีการแบบตั้งรับหรือแบบดั้งเดิม และ
การสรรหาเชิงรุก การสรรหาถือเปนกระบวนการการดําเนินงานขององคกรซึ่งจัดทําขึ้นเพ่ือมุงจูงใจผูสมัครที่มี
คุณภาพเขามาทํางานในองคกรของตน เพราะวาการไดมาซึ่งคนดี  มีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานมา
ทํางานก็จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ  ดังนั้นองคการแตละองคการจึงตองใหความสนใจในการสรรหา
บุคคลที่มีความรู ความสามารถ จากแหลงตาง ๆ โดยเพ่ือทําการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับตําแหนงงานให
เขามารวมงานกับองคการไดอยางเหมาะสม   
  (2) การพัฒนา คือ เปนการพัฒนาใหบุคลากรในองคการเปนคนดี คนเกงยิ่ง ๆ ข้ึนไป แตการที่จะ
พัฒนาใหเกงขึ้นไปจําเปนตองรูวาบุคคลนั้นเปนเชนใด ความถนัด จุดแข็งจุดออน ซึ่งการพัฒนานี้ เปน
กระบวนการหลังจากการรับคนเขามาในองคการแลว โดยการสงเสริมใหบุคลากรมีความความสามารถ 
ทัศนคติ และประสบการณที่เพิ่มขึ้น เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและพรอมที่จะรับผิดชอบในตําแหนงที่สูงขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาบุคลากรมิไดมีวัตถุประสงคเพียง
เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความชํานาญในงานปจจุบันเทานั้น แตมีความมุงหมาย เพื่อใหบุคลากรไดกาวหนาและ
เติบโตตอไปในอนาคตดวย 
  (3) การรักษาไว คือ การรักษาคนไวใหอยูกับองคการซึ่งเปนเรื่องการบริหารจัดการความกาวหนา
ในอาชีพ การมีคาตอบแทนที่เหมาะสม การจัดสวัสดิการ การสรางความพึงพอใจและเปนผูรักองคกร 
  (4) การใชประโยชน คือ การใชคนใหตรงกับงาน ใหความเปนอิสระและมีสวนรวม ใหทํางานได
อยางเต็มศกัยภาพ 
  อยางไรก็ตาม ผูบริหารจะตองมีปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติประกอบดวย  
  (1) หลักคุณธรรม ประกอบดวย ความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ มีการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปน
กลางโดยไมคํานึงถึงฝายใด รวมถึงมีการรับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทน และสวัสดิการที่
เหมาะสม ที่เกียรติและศักดิ์ศรี 
  (2) หลักสมรรถนะ หมายถึง ใชคนใหตรงกับความรูความสามารถ (Put the Right Man on the 
Right Job) โดยการศกึษาและกําหนดความรูความสามารถที่ตองการสําหรับตําแหนงตาง ๆ แลวนําไปสรรหา
พัฒนาใหไดบุคคลที่เหมาะสมมาดํารงตําแหนง 
  (3) หลักผลงาน คือ การบริหารโดยยึดผลงานเปนหลัก แตใหมีการพิจารณาทัศนคติ และวิธีการ
ทํางานที่โปรงใสประกอบ 
  (4) หลักการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ โดยการกระจายอํานาจและงานใหบุคลากรมี
สวนรวมหรือรวมกันรับผิดชอบ 
  (5) หลักคุณภาพชีวิตในการทํางาน  
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  จึงสรุปไดวา ทรัพยากรมนุษยถือเปนสิ่งที่จะนําพาองคการไปสูความสําเร็จและการสราง
ภาพลักษณที่ดีแกองคการ โดยทั่วไปแลวมนุษยแตละคนมีลักษณะหลากหลายแตกตางกันในดาน ความรู 
ทักษะ  ทัศนคติ ซึ่งจะเปนองคประกอบที่ทําหนาที่ในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ใหองคการบรรลุเปาหมาย การ
ดําเนินการใหมนุษยสามารถสรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองอาศัยคณุภาพทางการบริหารทรัพยากร
มนุษยในองคการ ดังนั้น ผูบริหารองคการจําเปนตองมีความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหสามารถบริหารทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิด
ประสิทธิผลแกองคการ  
 2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากกระแสโลกาภิวัตนและการพัฒนาในหลาย ๆ ดาน
สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาองคการใหสามารถกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงและสามารถสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันได องคการจะตองบริหารการเปลี่ยนแปลง และวางแผนกลยุทธ ในการพัฒนา
องคการเพ่ือสรางจุดแข็งและความไดเปรียบ ดังนั้น การพัฒนาองคการจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย หรือกําลังคนในองคการใหมีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพในการทํางานใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ ทามกลางความทาทายของการบริหารในยุคของการแขงขันดวยทุนมนุษย จึงเปนตนทุน
สําคัญขององคการในการทําใหองคการบรรลุเปาหมายเชิงยุทธศาสตรและตอบสนองตอสภาพการเปลี่ยนแปลง
ที่ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงเปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ 
มนุษยจําเปนที่จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลา เพ่ือใหมนุษยมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสรางสรรคสิ่ง
ใหม ๆ การที่มนุษยไดทําสิ่งใหมจะเปนบอเกิดทําใหองคการ ตลอดจนสังคมในระดับมหภาคเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามไปในทางที่ดีข้ึนได  
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ เปนกระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมี
ความรูความสามารถ ความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต การพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น ถือเปนข้ันตอนที่
สําคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งในการบริหาร เพราะมีผลอยางมากตอความสําเร็จขององคกร โดยมีแนวคิดและ
ความสําคัญ ดังนี ้
  (1) เปนกิจกรรมที่ทําใหบุคลากรเปนผูที่มีความรูความสามารถเพิ่มขึ้น เพ่ือการปฏิบัติงานทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต เพราะเมื่อมีการใหการพัฒนาและฝกอบรมกับบุคลากรแลว บุคลากรก็จะเปนผูที่มี
คุณภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งทําใหเกิดคณุคาตอตัวบุคลากรเองและตอองคการ  
  (2) เปนกิจกรรมที่ตองกระทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยเฉพาะการพัฒนาและฝกอบรม
บุคลากร เพราะถาองคการมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการเปนประจําอยางตอเนื่องแลว จะเทากับทํา
ใหกับบุคลากรไดรับการตอกย้ําใหเกิดความเขาใจ จดจําได และสรางความชํานาญในการปฏิบัติงานใหถูกตอง
มากยิ่งข้ึน  
  (3) เปนกิจกรรมที่บุคลากรทุกฝายในองคการจะตองใหความรวมมือ สนับสนุน และคํานึงถึง
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับองคการเปนหลัก โดยเฉพาะผูที่เกี่ยวของโดยตรง หรือผูที่เขารับการพัฒนาและ
ฝกอบรมก็จะใหความรวมมือยอมรับและปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคการ  
  (4) เปนกิจกรรมที่ตองคํานึงถึงเรื่องของงบประมาณหรือคาใชจายตาง ๆ วาเกิดข้ึนวาคุมคาหรือไม 
รวมทั้งจะตองพิจารณาถึงระยะเวลาและชวงเวลาที่จะใชในการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรในองคการดวยวา
มีความเหมาะสมหรือไมกระทบกับการปฏิบัติงานในองคการมากนอยเพียงใด 
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  (5) เปนกิจกรรมท่ีจะตองมีการประเมินผลและติดตามผล เพ่ือที่จะไดรับทราบวากิจกรรมในการ
พัฒนาและฝกอบรมบุคลากรที่องคการไดจัดขึ้นนั้น ประสบความสําเร็จหรือไม มีสิ่งที่ควรพัฒนา ปรับปรุงและ
แกไข เพื่อที่จะไดรับทราบผลของกิจกรรม แลวนํามาปรับปรุงแกไขการจัดทํากิจกรรมในครั้งตอไปใหมีความ
สมบูรณมากยิ่งข้ึน  
      (6) เปนกิจกรรมที่ผูเขารับการพัฒนาและฝกอบรมจะตองมีการเรียนรูเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเปนการ
เรียนรูในงานที่กําลังปฏิบัติอยูใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน หรืออาจจะเปนการเรียนรูในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เปน
สิ่งจําเปนหรือเก่ียวของกับการปฏิบัติงานในปจจุบันหรืออนาคต ซึ่งเปนประโยชนทั้งตัวบุคลากรเองรวมทั้ง
องคการดวย นอกจากนี้ กิจกรรมในการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรควรเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุก
ฝาย ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ ดวย ตามหลักของการบริหารงานแบบมีสวนรวม  
  สําหรับวัตถุประสงคหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นสามารถแบงออกได 3 ลักษณะ ดังนี ้
  (1) วัตถุประสงคโดยทั่วไป เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากร การสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร 
ในองคการหรือหนวยงาน การสรางกําลังใจ และทัศนคติที่ดีใหแกบุคลากร การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากรและสามารถทดแทนการขาดแคลนบุคลากรได และการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางถูกตองและคุมคา  
  (2) วัตถุประสงคขององคการ เพื่อเสริมสรางกําลังใจ ทัศนคติ และความสนใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานใหดียิ่งขึ้น มีแนวปฏิบัติวิธีการทํางานที่ถูกตองเหมาะสมหรือดีที่สุดแกพนักงาน การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขององคการใหไดรับผลผลิตสูงสุด การลดความสิ้นเปลืองและปองกันขอผิดพลาดอัน
อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน การพัฒนาฝมือในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหสามารถรูถึงระบบและ
วิธีการทํางานที่ถูกตองและรูจักใชเครื่องมือตาง ๆ ไดอยางถูกตอง การฝกฝนบุคคลเตรียมไวเพื่อความ
เจริญกาวหนาของงาน และการเพ่ิมขยายองคการหรือตั้งหนวยงานใหมในอนาคต  
  (3) วัตถุประสงคของบุคลากร เพ่ือกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานของตน ทําใหมีโอกาสไดรับ
การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นไปได ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น การพัฒนาทักษะหรือ
ฝมือในการทํางาน การพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพใหถูกตองดีงามและเหมาะสม การเรียนรูและลดการเสี่ยง
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน การฝกฝนความสามารถในการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจใหดียิ่งขึ้น 
การปรับปรุงสภาพการทํางานของตนใหดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น การเสริมสรางความเขาใจในนโยบายและ
เปาหมายขององคการที่ตนเปนสมาชิกอยูใหสามารถปฏิบัติตนและทํางานไดอยางถูกตอง  
  สวนประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสามารถจําแนกได ดังตอไปนี้  
  (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในเรื่องทั่วไป เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในหัวขอเรื่องทั่ว ๆ 
ไป ซึ่งสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได ไมวาบุคลากรที่เขารับการพัฒนาและฝกอบรมนั้น จะมีตําแหนง
หนาที่การงานอยูในตําแหนงใด หรืออยูในระดับผูบริหารหรือไม ก็สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการเขารับการ
พัฒนาและฝกอบรมไปใชไดเชนเดียวกัน เชน การพัฒนาและฝกอบรมในหัวขอเรื่องเก่ียวกับการทํางานเปนทีม 
การพัฒนาและฝกอบรมในหัวขอเรื่องเก่ียวกับการทํางานอยางไรใหสนุกกับการทํางาน เปนตน  
  (2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเฉพาะเรื่อง เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในหัวขอเรื่องที่เปน
เรื่องเฉพาะตําแหนง เฉพาะหนาที่ เพ่ือใหนําไปใชในการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่นั้น ๆ ผูที่มีตําแหนงหนาที่
การงานไมเกี่ยวของก็ไมจําเปนตองเขารับการพัฒนาและฝกอบรม เชน การพัฒนาและฝกอบรมในเรื่องพัสดุ
หรือระบบบัญชี เปนตน  
  ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการนั้นจําเปนตองศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ
ขององคการ เนื่องจากรูปแบบการพัฒนายอมแตกตางกันตามปญหาที่เกิดของแตละองคการและแตละความ
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ตองการของบุคคลที่จะพัฒนาตนเอง ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงเปนการทําใหมนุษยมีคุณคายิ่งข้ึน
ดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นของแตละคน และกอใหเกิด
ประสิทธิผลขององคการ ดังนี ้
  (1) การฝกอบรม หมายถึง การมุงที่จะทําใหบุคคลมั่นใจและชวยพัฒนาการเรียนรู หัวใจสําคัญ
ของการฝกอบรมก็คือทําใหแตละบุคคลสามารถทําหนาที่ในปจจุบันใหได เริ่มตั้งแตการฝกอบรมทักษะเบื้องตน 
การฝกอบรมปฐมนิเทศ หรือการฝกอบรมรูปแบบตาง ๆ ซึ่งลวนมีจุดประสงคเพ่ือใหบุคลากรสามารถพัฒนา
ตนเองใหเกิดทักษะและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพตามที่องคการตองการ  
  (2) การศึกษา คือ การเรียนรูที่มุงเพื่องานในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงความรู เปนการชวย 
แตละบุคคลใหมีคุณสมบัติที่จะเติบโตหรือประสบความสําเร็จตามเปาหมายของอาชีพในอนาคตการศึกษา
มักจะสัมพันธกับการพัฒนาอาชีพและเปนการริเริ่มโดยบุคคลมากกวาองคการ  
  (3) การพัฒนาดวยวิธีตางตามที่องคการกําหนด เชน การสอนงานใหกับบุคลากรดวยการฝกปฏิบัติ
จริง โดยมอบหมายใหบุคคลท่ีมีประสบการณสอนงาน อาจเพ่ือการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงหรืออาจเปนการ
เตรียมพรอมเพ่ือการหมุนเวียนงานขององคการ เปนลักษณะที่องคการเปนผูดําเนินการ เพ่ือใหพนักงานที่มุง
การวิเคราะห ทําใหมั่นใจและชวยกอใหเกิดสิ่งใหมโดยผานการเรียนรู เปนการเพ่ิมโอกาสใหแตละบุคคลเติบโต
ทําใหคนทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือการสัมมนาเพ่ือสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรในทักษะ
การปฏบิัติงานทั้งดานอาชีพและการอยูรวมกันในองคการ  
  (4) การพัฒนาอาชีพ เปนวิธีการท่ีเปนระบบซึ่งจัดทําโดยองคการเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากร
พรอมดวยคุณสมบัติและประสบการณ จะมี 2 สวนหลัก ๆ คือ การวางแผนอาชีพ เปนวิธีการที่แตละบุคคล
กําหนดเปาหมายอาชีพ และแยกแยะวิธีการที่จะนําไปสูความสําเร็จ กับการบริหารอาชีพ เปนกิจกรรมและ
โอกาสตาง ๆ ขององคการที่จัดข้ึนเพื่อชวยใหมั่นใจวาองคการจะสามารถมีกําลังคนเกินกวาท่ีจําเปนและ
ตองการใชในอนาคต 
  (5) การพัฒนาองคการ คือ การปรับเปลี่ยนองคการไปสูองคการแหงการเรียนรู เพ่ือชนะในการ
แขงขัน ไมวาจะเปนการปรับปรุงองคการอยางตอเนื่อง หรือการปรับรื้อระบบองคการใหม         
  สรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการของการพัฒนาและการทําใหบุคลากรได
แสดงความเชี่ยวชาญ โดยใชการพัฒนาองคการ การฝกอบรมบุคคล และพัฒนาบุคคลโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งเนนการทําใหบุคลากรทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการบูรณาการเปาหมาย
ขององคการและความตองการของบุคคลใหสอดรับกัน  
 
3.  ขอมูลดานทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

ที ่ ชื่อสายงาน ระดับตําแหนง 
กรอบ
อัตรา 

กําลังเดิม 

จํานวนที่มี
อยูใน

ปจจุบัน 
1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารทองถิ่น) กลาง 1 1 
2 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารทองถ่ิน) ตน 1 1 
 สํานักปลัด อบต.     

3 หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ตน 1 วาง 
4 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 1 1 
5 นักพัฒนาชุมชน ชํานาญการ 1 1 
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ที ่ ชื่อสายงาน ระดับตําแหนง 
กรอบ
อัตรา 

กําลังเดิม 

จํานวนที่มี
อยูใน

ปจจุบัน 
6 นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ วาง 1 
 ลูกจางประจํา  1 1 

7 นักจัดการงานทั่วไป สนับสนุน 1 1 
 พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ)    

8 ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล คุณวุฒ ิ 1 1 
9 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ คุณวุฒิ 1 1 

10 ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน คุณวุฒิ 1 1 
11 ผูชวยเจาพนักงานประปา คุณวุฒ ิ 1 1 
12 ผูชวยนักพัฒนาชุมชน คุณวุฒ ิ 1 1 

 พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ)    
13 นักการภารโรง ทักษะ 1 1 

 พนักงานจางทั่วไป    
14 พนักงานผลิตน้ําประปา ทั่วไป 3 2 
15 พนักงานขับรถยนต ทั่วไป 1 1 
16 คนงานท่ัวไป ทั่วไป 1 1 
17 พนักงานขับรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ทั่วไป 1 1 

 พนักงานดับเพลิง ท่ัวไป 2 2 
 กองคลัง    

19 ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ตน 1 1 
20 นักวิชาการคลัง ปก./ชก. วาง วาง 
21 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. วาง วาง 
22 เจาพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. วาง วาง 

 ลูกจางประจํา    
23 นักวิชาการจัดเก็บรายได  1 1 

 พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ)    
24 ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ คณุวุฒ ิ 1 1 
25 ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได คุณวุฒ ิ 1 1 
26 ผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒ ิ 1 1 

 กองชาง    
27 ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) ตน 1 1 

 พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ)    
28 ผูชวยนายชางโยธา คุณวุฒ ิ 1 1 
29 ผูชวยนายชางไฟฟา คุณวุฒ ิ 1 1 
30 ผูชวยนายชางสํารวจ คุณวุฒิ 1 1 
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ที ่ ชื่อสายงาน ระดับตําแหนง 
กรอบ
อัตรา 

กําลังเดิม 

จํานวนที่มี
อยูใน

ปจจุบัน 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    

31 ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ (นักบริหารงาน
สาธารณสุข) 

ตน วาง วาง 

 พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ)    
32 ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุข คุณวุฒ ิ 1 1 
33 ผูชวยเจาพนักงานธุรการ คุณวุฒิ 1 1 

 พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ)    
34 พนักงานขับรถขยะ ทักษะ 1 1 
35 พนักงานประจํารถขยะ ทักษะ 3 2 

 พนักงานจางทั่วไป    
36 พนักงานขับรถกูชีพ ทั่วไป 1 1 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    

32 ผูอํานวยการกองการศกึษา(นักบริหารงานการศึกษา) ตน วาง วาง 
33 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1 1 

 พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ)    
34 ผูชวยนักวิชาการศึกษา คุณวุฒ ิ 1 1 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลสมสนุก    
35 คร ู ชํานาญการ 2 2 
36 คร ู คศ.1 2 2 

 พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ)    
41 ผูดูแลเด็ก ทักษะ 8 8 
 หนวยตรวจสอบภายใน    

45 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. วาง วาง 
 กองสงเสริมการเกษตร    
 ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร(นักบริหารงาน

การเกษตร) 
ตน วาง วาง 

 พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ)    
 ผูชวยเจาพนักงานการเกษตร คณุวุฒ ิ 1 1 
 รวม  52 50 
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4.  วิเคราะหสภาพแวดลอมดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ในหัวขอนี้จะนําเสนอเก่ียวกับการวิเคราะหสถานการณและประเมินสภาพแวดลอมการบริหารทรัพยากร
มนุษยขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยใชหลักการ TOWS 
Analysis ดังนี้  

ปจจัยภายนอก (External Factor) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

๑. ระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เปนโอกาสให
บุคลากรเกิดการพัฒนาระบบการทํางาน 
2. มีหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถของบุคลากรจํานวนมากรองรับ 
3. มีสถานศึกษาท่ีมีหลักสูตรในการรองรับการ
พัฒนาความรูจากการศึกษาตอจํานวนมาก 
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย สงผลให
สามารถเขาถึงขอมูลไดงายข้ึนและทํางานไดอยาง
รวดเร็ว 
5. มีขอระเบียบกฎหมายที่เขมงวดทําใหการดําเนิน
นโยบายและปฏิบัติงานยึดหลักความถูกตอง ลด
ปญหาการทุจริต 
 

1. การเขามาตรวจสอบหรือการประเมินของ
สวนกลางมีบทบาทอยางมากตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ทําใหบุคลากรตองใชเวลาอยางมากในการ
จัดเตรียมเอกสารสําหรับรองรับ ซึ่งอาจสงผลกระทบ
ตอการใหบริการประชาชนไปบาง 
2. มีระเบียบกฎหมายและขอบังคับจํานวนมากทําให
เปนขอจํากัดในการทํางานใหเกิดความคลองตัวหรือ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว 
3. มีการถายโอนบริการสาธารณะบางอยางใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบ แตขาด
บุคลากรที่มีความรูเฉพาะดาน 
4. คณะผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้งทําให
นโยบายการบริหารไมมีความตอเนื่อง 
5. สถานการณการแพรรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ทําใหกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ตองชะลอไปหรือยกเลิกไป เพ่ือใหเปนไปตา
มาตรการทางสาธารณสุข 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factor) 
จุดแขง็ (Strengths) จุดออน (Weakness) 

1. ผูบริหารเห็นความสําคัญในการพัฒนาองคกรสู
การเปนองคการแหงความเปนเลิศในการพัฒนา
ทองถิ่น 
2. บุคลากรมีความรู ความสามารถ มีทักษะ
เฉพาะตัว และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใตสภาวะกดดัน
ไดดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ ใฝเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง 
5. มีการสงเสริมใหบุคลากรฝกอบรมเพ่ือเพิ่ม

1. เปนองคกรภาครัฐที่มีงบประมาณจํากัด และ
ภาระงานคอนขางมากทําใหบางครั้งบุคลากรไม
สามารถปฏิบัติงานไดทันเวลาที่กําหนด 
2. ขาดการนําระบบสารสนเทศมาบูรณาการใชใน
การปฏิบัติงาน 
3. สภาพแวดลอมยังไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
4. บุคลากรสวนมากปฏิบัติงานไมตรงตําแหนงตาม
คุณสมบัติเฉพาะบุคคล 
5. บุคลากรยังขาดประสบการณแลวระบบงาน
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ปจจัยภายใน (Internal Factor) 

จุดแขง็ (Strengths) จุดออน (Weakness) 
ศักยภาพ ความรู ความสามารถอยางสม่ําเสมอ 
6. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธและมีจิตบริการ
ประชาชน 
7. คณะผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ทําใหได
ผูมีความรู ความสามารถ และผูมีวิสัยทัศนเขามา
บริหารองคกร  

ภายในขององคการ 
6. ขาดนโยบาย หลักเกณฑ หรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
7. การจัดโครงสรางยังไมเอื้อตอการบริหารงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

5.  สรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 5.1 งบประมาณที่ใชในการพัฒนาบุคลากร 
       สําหรับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนบุคลากรใหไดรับการฝกอบรม การสัมมนา 
หรือการศึกษาดูงาน เพ่ือเพิ่มพูนความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นไดตั้งไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ในหมวด
แผนงานตาง ๆ ดังนี ้
             
          ๑. งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ คาใชสอย รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาจายหมวดอ่ืน  

     - โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน      ตั้งจายไว  ๓50,000  บาท 
     - คาใชจายเดินทางไปราชการ                                      ตั้งจายไว  400,000  บาท  
     - โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคคลในองคกร   ตั้งจายไว    20,000  บาท 

          ๒. งานบริหารงานคลัง งบดําเนินการ คาใชสอย รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาจายหมวด
อ่ืน คาใชจายเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000 บาท 
          ๓. แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย 
รายจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาจายหมวดอ่ืน คาใชจายเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000 
บาท 
          ๔. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุขงบดําเนินการ คาใชสอย รายจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาจายหมวดอ่ืน คาใชจายเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 100,000 บาท 
          ๕. แผนงานสงเสริมการเกษตร งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการเกษตร หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ตั้งจายไว 20,000 บาท 
          6. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบดําเนินการ คาใชสอย รายจาย
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาจายหมวดอ่ืน คาใชจายเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 80,000 บาท 
          7. แผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาจายหมวดอ่ืน คาใชจายเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว  20,000  บาท  
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 4.2 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนพฒันาบุคลากร 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกไดดําเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566 ทั้งท่ีใชงบประมาณและไมใชงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
   

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ 
1. การสงเสริมใหบุคลากร
เขารับการฝกอบรม สัมมนา 
ตามหลักสูตรตาง ๆ ที่
หนวยงานภายนอกจัดขึ้น  

เพ่ือใหบุคลากรได
เพ่ิมพูนความรู มีความ
เขาใจในงาน และพัฒนา
งานที่ปฏิบัติใหมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความตองการของ
หนวยงานและประชาชน
อยางถูกตองตาม
ระเบียบกฎหมาย 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน
ครู และ
พนักงานจาง 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
อบต.สมสนุก ไดดําเนินสง
บุคลากรทุกหนวยราชการเขา
รับการฝกอบรมเพ่ิมพูน
ความรูโดยใชงบประมาณจาก
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายของ อบต. แต
เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทําให
การอบรมหลักสูตรตองชะลอ
หรือยกเลิกไปหลายโครงการ 

2. โครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสํานึกในการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชัน 

เพ่ือสงเสริมและสราง
จิตสํานึกใหบุคลากรการ
ปองกันการทุจริตใน
หนวยงาน และการ
ปฏิบัติงานเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน
ครู และ
พนักงานจาง 

ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

3. โครงการอบรมเก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการดานงาน
พัสดุและการจัดซื้อจัดจาง
ใหถูกตองตามระเบียบ 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการดานงานพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจาง 
การตรวจรับงานจาง
กอสรางใหถูกตองตาม
ระเบียบ 

พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน
ครู และ
พนักงานจาง 

เปนโครงการที่จัดขึ้นโดย 
สํานักปลัด อบต. โดยไมใช
งบประมาณ 

4. การจัดกิจกรรมสรางการ
ทํางานเปนทีม 

เพ่ือใหบุคลากรในองคกร
มีความรักความสามัคค ี
มีการทํางานเปนทีม 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน
ครู และ
พนักงานจาง 

1. กิจกรรม Big Cleaning 
Day เปนประจําทุกเดือน 
2. กิจกรรมจิตอาสาทําความ
สะอาดถนนสายหลักสายรอง 
3. กิจกรรมสรางความ
สามัคคีปใหม 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ผลการดําเนินงาน/ผลลัพธ 

9. กิจกรรมยกยองชมเชย
บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเดน 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมี
จรรยาบรรณ มีคุณธรรม 
จริยธรรมประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีดี  

พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน
ครู และ
พนักงานจาง 

ไดดําเนินการยกยองและ 
เชิดชูพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางท่ีประพฤติตน
เปนแบบอยางท่ีดีและมีผล
การประเมินการปฏิบัติ
ราชการดีเดนเปนประจําทุกป 

10. การพัฒนา
สภาพแวดลอมการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือการจัด
สภาพแวดลอมและ
สถานที่ทํางานใหเอื้อตอ
การปฏิบัติงาน การ
จัดหาวัสดุอุปกรณ
สําหรับการปฏิบัติงานอัน
จะสงผลใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 

พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน
ครู และ
พนักงานจาง 

กิจกรรม ไดแก การจัดระบบ
จัดเก็บเอกสารอยางเปน
ระเบียบ การแบงสัดสวน
พ้ืนที่ทํางานใหเกิดความ
คลองตัวตอการปฏิบัติงาน 
ประชาชนสามารถเขารับ
บริการไดอยางสะดวก รวมถึง
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ และ 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่จะ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให
เพียงพอ ซึ่งการจัดสถานที่
ทํางานใหอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี ชวยให
บุคลากรรูสึกผอนคลาย และ
รูสึกภูมิใจในสถานท่ีทํางาน
ของตัวเองมากขึ้น 

11. การจัดประชุม
ประจําเดือน 

เพ่ือชี้แจงนโยบายย แนว
ทางการปฏิบัติงาน และ
การรับฟงปญหา
อุปสรรคของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในแตละเดือน 

ผูบริหาร 
พนักงานสวน
ตําบล พนักงาน
ครู และ
พนักงานจาง 

มีการจัดประชุมภายในเปน
ประจําทุกเดือน เพื่อชี้แจง
นโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปใน
ลักษณะเดียวกัน การติดตาม
ผลการดําเนินงานของแตละ
ภารกิจงาน รวมถึงการรับฟง
ปญหาอุปสรรคของการ
ปฏิบัติงานเพ่ือนํามาปรับปรุง
แกไขตอไป 

 
  
4.3 การอบรมและสัมมนาของบุคลากร 
  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกไดดําเนินการสงบุคลากรเขารับ
การฝ กอบรมและสั มมนาในหลักสูตรต า ง  ๆ  จากหน วยงานภายนอก โดยมี ร ายละเ อียดดั งนี้
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ช่ือ - สกุล 
ตําแหนง 

สังกัด โครงการ/หลักสูตร 
วันที่เขารับการ

อบรม 
วันสิ้นสุดการ

อบรม 
หนวยงานที่จัด

อบรม 
สถานท่ีจัดอบรม 

  นายสงกรานต อัครวิจิตร 
     ผูอํานวยการกองคลัง 
 

กองคลัง โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงาน
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(LTAT 3000X 

15 พ.ย.63 18 พ.ย.63 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

รร.ริเวอรไซด  
กรุงเทพฯ 

จสอ.ปานเทพวิมลรัตน อุปรโคตร 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

นายสยมภู อัตภูมิ 
ผช.เจาพนักงานธุรการ 

สํานักปลัด โครงการอบรมการจัดทําราคากลางงาน
กอสรางในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

20 ม.ค.64 22 ม.ค.64 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

รร.บียอนด สวีด 
กรุงเทพฯ 

จอ.วิฑูรย ยอดคีรี 
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

สํานักปลัด โครงการอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 31 ต.ค.63 19 พ.ย.63 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น 
จ.ปทุมธาน ี

นายสิทธิศักดิ์ กวางวงษ 
รองปลัด 

น.ส.สุรีพร  มารมย 
ผช.เจาพนักงานพัสดุ 
น.ส.นฤมล แคนวัง 

ผช.เจาพนักงานการเงนิและบัญชี 
น.ส.นันทิกานต หนองผือ 

ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 

โครงการฝกอบรมการบริหารจัดการประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือนํามาวางในระบบควบคุมภายใน 

16 ต.ค.๖๓ 18 ต.ค.63 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

รร.ลายทอง 
จ.อุบลราชธาน ี

จสอ.ปานเทพวิมลรัตน อุปรโคตร 
ปลัด อบต.  

น.ส.นันทิกานต หนองผือ 
ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

สํานักปลัด 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนประเมินผลการใช
จายงลประมาณ 2564 (e-plan) 

24 ธ.ค.63 26 ธ.ค.63 ม.มหาสารคาม รร.ไอโฮเทล  
จ.นครพนม 
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ช่ือ - สกุล 
ตําแหนง 

สังกัด โครงการ/หลักสูตร 
วันที่เขารับการ

อบรม 
วันสิ้นสุดการ

อบรม 
หนวยงานที่จัด

อบรม 
สถานท่ีจัดอบรม 

นางโอภาศ ศรีกงพาน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ 
 

สํานักปลัด 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดระบบ
สารสนเทศเพ่ือเชื่อโยงระบบติดตามประเมินผล
แหงชาติ (e-plan-EMENSCK) 

  กรมสงเสริมการ
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

รร.นภาลัย  
จ.อุดรธาน ี

นายสิทธิศักดิ์ กวางวงษ 
รองปลัด 

 

อบต.สมสนุก 
 
 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรถอดระหัสการ
เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น 

16 ธ.ค.63 19 ธ.ค.63 ม.ราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

รร.เชียงคานริ
เวอรเมาทเทนรี
สอรท จ.เลย 

จสอ.ปานเทพวิมลรัตน อุปรโคตร 
ปลัด อบต.  

 

อบต.สมสนุก 
 
 

โครงการอบรมเชิงวิชาการหลักเกณฑราคา
กลางงานกอสรางของราชการและการใชคา K 

7 เม.ย.64 9 เม.ย.64 สถาบันฝกอบรม
โยธาไทย 

รร.ฮอริเดยการ
เดน จ.เชียงใหม 
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5. ขอเสนอแนะ 

 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก เชน การฝกอบรมเพ่ิมความรูท้ังที่เก่ียวของกับตําแหนงงานโดยตรง หรือดาน
อ่ืน ๆ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการภายในองคกร การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่เพื่อใหบุคลากรเรียนรู
ระบบงานภายในองคกร การศึกษาดูงานภายในหรือตางประเทศ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร 
ตลอดจนการสนับสนุนใหบุคลากรลาศึกษาตอ  
 5.2 การจัดโครงสรางองคกรใหเอ้ือตอการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการแบงสวนราชการที่
ชัดเจน รวมถึงการมอบหมายงาน โดยพิจารณาตามความรู ความสามารถ ประสบการณ และศักยภาพของ
บุคลากร นอกจากนี้ จําเปนตองกระจายงานสําคัญใหเทาเทียมกันและเสมอภาคกันทุกฝาย รวมถึงการจัดทํา
ระบบหรือหลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนงและการเลื่อนข้ันเงินเดือน ประกาศให
บุคลากรในองคกรทราบอยางเปดเผย โดยใชผลการปฏิบัติงานมาเปนองคประกอบหลักในการพิจารณาดวย 
 5.3 การพัฒนาหรือนําระบบสารสนเทศมาบูรณาการใชกับการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือใหเกิด
ความคลองตัว รวดเร็วในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน รวมถึงการประหยัดทรัพยากรในองคกร เชน 
การใชเอกสารอิเล็กทรอนิกส การจัดเก็บเอกสารแบบออนไลน การเชื่อมโยงขอมูลอยางเปนระบบ เปนตน  
 5.4  การกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานภายในองคกรที่ชัดเจน เพื่อสรางกรอบการทํางานรวมกัน 
โดยวิธีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นอยางตอเนื่องเพื่อหาแนวทางท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง รวมถึง
การเปดโอกาสใหบุคลากรที่สวนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานดวย นอกจากนี้ แนวทาง
ดังกลาวจะตองมีการทบทวนและปรับปรุงอยูเสมอ 
 5.5 การสงเสริมการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรดวยกันหรือการสรางมิตรภาพ ดวยการจัด
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณในการทํางานรวมกันอยางตอเนื่องเพื่อให
บุคลากรในองคกรมีความผูกพันเปนมิตรที่ดีตอกัน มีการทํางานเปนทีม มีความสามัคคี  
ลดความขัดแยงในองคกร การชวยเหลือเก้ือกูลกัน และทํางานรวมกันอยางมีความสุข  
 5.6 การจัดสภาพแวดลอมและสถานท่ีทํางานใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน เชน มีพื้นที่กวางขวางเพียงพอ 
การจัดระบบจัดเก็บเอกสารอยางเปนระเบียบ การแบงสัดสวนพ้ืนที่ทํางานใหเกิดความคลองตัวตอการ
ปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถเขารับบริการไดอยางสะดวก รวมถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และ 
สิ่ งอํานวยความสะดวกท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติงานให เ พียงพอ ซึ่งการจัดสถานที่ทํางานใหอยู ใน
สภาพแวดลอมที่ดี จะชวยใหบุคลากรรูสึกผอนคลาย และรูสึกภูมิใจในสถานที่ทํางานของตัวเองมากขึ้น 
 5.7  การสรางความรักในงานที่ทํา โดยทําใหบุคลากรรูสึกวางานที่ทําไมไดมาจากการถูกบังคับหรือ
กดดันของผูบังคับบัญชา แตควรใหอิสระในการคิดการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง 
ควรหามุมมองของการปฏิบัติงานที่ดีใหกับบุคลากรไดรับรู เชน การปฏิบัติเปนประโยชนตอผูปฏิบัติเอง ตอ
องคกร หรือตอประชาชน โดยผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานควรชวยเหลือบุคลากรในการสรางบรรยากาศ
เหลานั้นใหเกิดขึ้น เพื่อทําใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีความสุข และพรอมที่จะทํางานใหประสบ
ผลสําเร็จ  
 5.8  การสรางสรรควิธีการทํางานแบบใหม ดวยวิธีการทํางานนั้นรูสึกทาทาย จะทําใหบุคลากรหรือ
ผูปฏิบัติงานรูสึกกระตือรือรนท่ีจะทํางานอยูเสมอ อีกทั้งผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานตองกระตุนใหบุคลากร
แสวงหาหรือคิดคนวิธีการทํางานแบบใหมดวยตัวเองดวย เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจ หากสิ่งที่
คิดคนนั้นประสบผลสําเร็จ และเปนประโยชนตอองคกร ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรเกิดความรูสึกผูกพันกับงาน 
และมุงหวังความสําเร็จอยูตลอดเวลา 


