
 

 

รายงานสรุปผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 

ประจำปงบประมาณ  2564 

 

 

ของ 

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ                                        

อำเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

โดย งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลอีเซ 

 โทร  0 4582 6105 



      คำนำ 
 

องคการบริหารสวนตำบล  เปนหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจในการสงเสริมทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็งในทุกดาน  เพื่อสามารถตอบสนองเจตนารมณของประชาชนไดอยางแทจริง  ซึ่งเปนภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการดำเนินการในหลายดาน  โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เปนมิติอีกหนึ่งท่ี
จะขาดการพัฒนาไมได  และถือเปนกลไกสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตรและพันธกิจใหประสบความสำเร็จ  และ
ถือเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ตามวัตถุประสงคท่ี
วางเอาไว 

เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลเปนไปอยางมีระบบและตอเนื่อง  องคการบริหารสวนตำบลอี
เซ  ไดจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององคการบริหารสวนตำบลอีเซขึ้น  โดยไดดำเนินการตาม
กรอบมาตรฐานความสำเร็จ  5  ดาน  ท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนด ไดแก  

1. ความสอดคลองเชิงกลยุทธ  
2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   
3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบคุคล  
4. ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล              
5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน  และหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award : PMQA) และสอดรับกับวิสัยทัศน  
พันธกิจ  ดังนั ้นเพื่อใหองคการบริหารสวนตำบลอีเซ  มีนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
ตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  จึงได
ดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยมุงเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลไดมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปเลมนี ้  จึงเปนการรายงานการ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ป (พ.ศ.2564 – 2566)  โดยฉบับนี้เปนรายงานประจำป
งบประมาณ  2564  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบลอีเซ  “เปนองคการบริหารสวนตำบลท่ีมีสมรรถนะสูงในการ
สงเสริมทองถ่ินใหเปนกลไกในการพัฒนาตำบลไดอยางยั่งยืน”  

 

 

                คณะผูจัดทำ 

         สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลอีเซ  

 



สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning ) 
ประจำปงบประมาณ 2564                                                                                                                                                                                   

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  
 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

หลักสูตรความรูพ้ืนฐานใน  การ
ปฏบัิติราชการ 
 

- ไมมีหลักสูตรการอบรม 
 
 
 
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหนาท่ีรับผิดชอบ 
1. กระบวนการจัดซ้ือจัดจางและ
เทคนิคการบริหารสัญญางานจาง
กอสรางภายใตบทบัญญัติของ 
พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
ชัดเจน และนำหลักเกณฑแนวทาง
และวิธีปฏิบัติกระบวนการจัดซ้ือ
จัดจางภายใต พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
นายอาทิตย  คำเนาว 
น.ส.ฐิติพรรณ  ศิริพันธ 
จ.อ.ประชาธิป  ถาวร 
น.ส.รัตนาภรณ  ผมภักดิ ์
ระหวางวันท่ี 8-10 
พฤศจิกายน 2563 

 
 

 
- 

 
 
 
 
 
ผูเขารับการฝกอบรมผาน
การอบรมตลอดหลักสูตร
และไดรับใบรับรองจาก 
สำนักบริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
นำความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
ชัดเจน และนำหลักเกณฑแนวทาง
และวิธีปฏิบัติกระบวนการจัดซ้ือจัด
จางภายใต พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ไปปฏิบัติงาน 
 
 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหนาท่ีรับผิดชอบ 
2. การพัฒนาศักยภาพการบังคับ
ใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม กับงานสุขาภิบาล
อาหารขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

 
 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจเรื่องเทคนิค
แนวทางการบังคับใชกฎหมายวา
ดวยการสาธารณสุขกับงาน
สุขาภิบาล, การจัดการเรื่อง
รองเรียนและเหตุรำคาญตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ดานสุขาภิบาล 
 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ท่ี
เก่ียวกับการประเมินเพ่ือใหมีหรือ
เลื่อนวิทนยะฐานะตามมาตรฐาน
ท่ัวไปเดิมและมาตรฐานท่ัวไปใหม  

 
 
นายอมร  ศรีสวัสดิ์ 
ระหวางวันท่ี 12-13 
ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
นายราชัน  นามวงษ 
ระวหางวันท่ี 11-13 
ธันวาคม 2563 

 
 
ผูเขารับการฝกอบรมผาน
การอบรมตลอดหลักสูตร
และไดรับใบรับรองจาก 
ศูนยบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
 
 
 
เขารับการฝกอบรมผานการ
อบรมตลอดหลักสูตรและ
ไดรับใบรับรองจาก สำนัก
บริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
นำความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
ชัดเจน เรื่องเทคนิคแนวทางการ
บังคับใชกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุขกับงานสุขาภิบาล, การ
จัดการเรื่องรองเรียนและเหตุรำคาญ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ดานสุขาภิบาล ไปปฏิบัติงาน 
 
 
นำความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑและเง่ือนไขตางๆ ท่ี
เก่ียวกับการประเมินเพ่ือใหมีหรือ
เลื่อนวิทนยะฐานะตามมาตรฐาน
ท่ัวไปเดิมและมาตรฐานท่ัวไปใหม ไป
ปฏิบัติได 

 

 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง
4. การกำหนดโครงสรางสวน
ราชการ (ฉบับใหม) และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานสวนทองถ่ิน ประจำป
งบประมาณ 2564 
 
 
 
5. โครงการหลักสูตร”การจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-
2570” 

 
 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมี
ความรูความเขาใจกฎหมาย 
ระเบียบท่ีเก่ียวของ ประกาศมาจร
ฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางการ
แบงสวนราชการ วิธีการบริหาร
และการปฏิบัติงานของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
 
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรม 
เรียนรูและฝกทักษะใหเกิดความ
ชำนาญในการกำหนดและ
วิเคราะห นโยบาย วิสัยทัศน 
ยุทธศาสตร เปาประสงค แผนท่ี
ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด กล
ยุทธโครงการ ผลผลิตและ
งบประมาณ ตลอดท้ังการจัดทำ
แผนการดำเนินงานและติดตาม
ประเมินผลท้ังในระดับยุทธศาสตร
และระดับแผนงาน/โครงการ 
 

 
 
นายอมร  ศรีสวัสดิ์ 
น.ส.ฐิติพรรณ  ศิริพันธ 
น.ส.ปราณี  ไชยฮะนิจ 
นายราชัน  นามวงษ 
ระหวางวันท่ี 19-21 
กุมภาพันธ 2564 
 
 
นายอาทิตย  คำเนาว 
นายอมร  ศรีสวัสดิ์ 
จ.อ.ประชาธิป  ถาวร 
ระหวางวันท่ี 31 มี.ค.64 
- 2 เม.ย. 2564 
 
 
 
 
 

 
 
ผูเขารับการฝกอบรมผาน
การอบรมตลอดหลักสูตร
และไดรับใบรับรองจาก 
ศูนยบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
 
 
เขารับการฝกอบรมผานการ
อบรมตลอดหลักสูตรและ
ไดรับใบรับรองจาก สำนัก
บริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
นำความรูความเขาใจท่ีถูกตอง 
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
ประกาศมาจรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
โครงสรางการแบงสวนราชการ 
วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของ
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ไปปฏิบัติงาน 
 
เปนโครงการท่ีดีในการวางแผน
พัฒนาทองถ่ินและมีขอแนะนำท่ีมี
การปรับปรุงใหมอยูเสมอ ควร
สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดไดเขา
รวมโครงการสม่ำเสมอ 



ผลการวิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป ประจำปงบประมาณ 2564                   

องคการบริหารสวนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 

  การวิเคราะหการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  การดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตำบลอีเซ  ไดดำเนนิการตามนโยบาย

และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2566)  ซ่ึงในปงบประมาณ  พ.ศ.  2564  องคการบริหาร

สวนตำบลอีเซ  ไดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม  จำนวน  5  หลักสูตร  ดังนี้    

  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ      

  - ไมมีหลักสูตรการอบรม       

  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ  บุคลากรเขารับการฝกอบรม  จำนวน 6  

คน  จำนวน  3  หลักสูตร  ดังนี้         

   1. กระบวนการจัดซื้อจัดจางและเทคนิคการบริหารสัญญางานจางกอสรางภายใต

บทบัญญัติของ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    

   2. การพัฒนาศักยภาพการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กับงานสุขาภิบาลอาหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

   3. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564       

  หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  บุคลากรเขารับการฝกอบรม  

จำนวน  7  คน  จำนวน  2  หลักสูตร  ดังนี้       

  1. การกำหนดโครงสรางสวนราชการ (ฉบับใหม) และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน

สวนทองถ่ิน ประจำปงบประมาณ 2564        

  2. โครงการหลักสูตร”การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566 - 2570” 

 ปญหา อุปสรรค          

  การเขาร ับการฝกอบรมเพื ่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลอีเซ  

ปงบประมาณ  2564  ท่ีผานมา  ประสบกับปญหาการแพรระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (COVID – 19)  ทำให

หลักสูตรการฝกอบรมตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลชะลอการดำเนินงาน  เนื่องจากหลักสูตรตางๆ มีการ

เลื่อนและระงับการดำเนินงาน 

 ขอเสนอแนะ          

  ควรมีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  ใหเทาทันกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 

ที่มีการปรับปรุงและแกไขเพิ่มเติมอยูเสมอๆ  และผูที่ไดรับการฝกอบรมแลวตองมีเวทีในการนำเสนอตอบุคลากร

คนอ่ืนๆ ในสังกัดใหไดเขาใจ  เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานรวมกันในองคกร 

ขอบขอบคุณ 

งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลอีเซ 
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