


แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำป พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 
ดานการวางแผนกำลังคน 1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ป เพ่ือใชในการ

กำหนดโครงสรางและกรอบอัตรากำลังท่ี
รองรับภารกิจ หนวยงาน 

 
 
 
 

- ดำเนินการปรับปรุงแผนเพ่ือกำหนด
ตำแหนงใหมรองรับภารกิจของหนวยงาน 
และพิจารณาปรับปรุงภาระงานใหสอดคลอง
กับสวนราชการในปจจุบัน (วิเคราะหภาระ
งาน การเตรียมการขอมูล และการระดม
ความคิดของ คกก. และผูท่ีเก่ียวของ)  
จำนวน 5 ครั้ง  
- มีการรายงานขอมูลบุคลากรตอผูบริหารเปน
ประจำทุกปงบประมาณ เพ่ือใชประกอบการ
พิจารณางานบริหารทรัพยากรบุคคล 

เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจและ
ปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม และ มีความ
ตองการใชบุคลากรท่ีมีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้นจึงตองมี 

การกำหนดโครงสรางและกำหนดกรอบอัตรากำลัง
ใหสอดคลองกับภารกิจและอำนาจหนาท่ี
เพ่ือท่ีจะใหสามารถ แกไขปญหาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ประกาศรับโอนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือพนักงานสวน
ทองถ่ินอ่ืน เพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงสาย
งานผูบริหาร 

 

- ดำเนินการประกาศรับโอนฯ เพ่ือแตงตั้งให

ดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร ลงในเว็บไซต 
https://buengkanpao.go.th จำนวน   
2 ตำแหนง 
คือ 1. หัวหนาฝายจัดหาพัสดุ สังกัด กอง
พัสดุและทรัพยสิน เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 
2563  
2. หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน สังกัด กองกิจการสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 
2563 
 

-  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ได
รายงานตำแหนงสายงานผูบริหารวาง ตำแหนง
ประเภทอำนวยการทองถ่ินระดับตน เนื่องจากผู
ดำรงตำแหนงเดิมไดโอนไปรับราชการสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดอ่ืนท้ังนี้ องคการบริหาร
สวนจังหวัดบึงกาฬ มีความประสงคท่ีจะรับโอน
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
พนักงานสวนทองถ่ินอ่ืน มาดำรงตำแหนงสายงาน
ผูบริหารท่ีวางดังกลาว 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 
 3. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือ

วางแผนอัตรากำลังใหมีความครบถวน 
สมบูรณและเปนปจจุบนั 

 

- ดำเนินการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ

เพ่ือการวางแผนอัตรากำลัง (LHR) ครบถวน 
สมบูรณและเปนปจจุบัน 

- มีการปรับปรุงฐานขอมูลบุคลากรใหมีความ
ครบถวนและเปนปจจุบัน 

ดานการพัฒนาบุคลากร 1. กำหนดเสนทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรแตละ
ตำแหนง 

- การวางแผนพิจารณาสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมตามสายงานความกาวหนา  

- เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการกำหนด
ความกาวหนาในสายอาชีพ ใหกับผูปฏิบัติงาน 
สายงาน 

 2. ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 

- หนวยงานมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรในการบริหารทรัพยากรบคุคล ท้ัง
ดานการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สภาพแวดลอมการทำงาน บำเหน็จความชอบ 
ติดตาม และนำผลความพึงพอใจของพนักงาน
มาพัฒนา และจัดใหมีข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน 

- ตองใหนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม
นำมาประยุกตใชในการทำงาน 
 

 3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป/
นโยบายพัฒนาบุคลากรประจำป และ
ดำเนินการตามแผนฯ/นโยบายฯ ให
สอดคลองตามความจำเปน 

-  มีแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2563 

- มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสงบุคลากร
ของ อบจ.บึงกาฬ เขารับการฝกอบรมใน
หลักสูตรตางๆ ท่ีหนวยงานราชการ เอกชน 
จัดโครงการฝกอบรม 

- มีการพัฒนาบุคลากรในดานความรูความสามารถ
ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

ดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

1. ดำเนินการประเมินขาราชการ พนักงาน
จาง และลูกจาง ตามมาตรฐาน กำหนด
ตำแหนงในความรู ทักษะ และสมรรถนะ 

- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จำนวน 
2 ครั้ง ดังนี้ 
   - ครั้งท่ี 1 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 
มีนาคม 2563) 
   - ครั้งท่ี 2 ( 1 เมษายน 2563 – 30 
กันยายน 2563) 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานใหประเมินจาก
ผลงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน โดย
มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

 2. ใหผูบังคับบัญชา มอบหมายงานใหแก
ผูใตบังคับบัญชา อยางเปนธรรม ไมเลือก
ปฏิบัติรวมถึงการควบคุม กำกับ ติดตาม 
และดูแลผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ  

- ดำเนินการแบงงานและมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ใหขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดบึงกาฬ ดังนี้ 
   - กองแผนและงบประมาณ คำสั่ง ท่ี 
790/2563   ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 

   - กองพัสดุและทรัพยสิน คำสั่งท่ี 
711/2563  ลงวันท่ี 21 กันยายน 2563 

   - กองการศึกษาฯ คำสั่งท่ี 482/2563  
ลงวันท่ี 22 เมษายน 2563  
   - กองกิจการสภาฯ คำสั่งท่ี 442/2563 
ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563  
   -  กองคลัง คำสั่งท่ี 50/2563 ลงวันท่ี 
17 มกราคม 2563  
   - กองชาง คำสั่งท่ี 20/2563 ลงวันท่ี  
9 มกราคม 2563 

   - สำนักปลัดฯ คำสั่งท่ี 483/2563  
ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563  
   - หนวยตรวจสอบภายใน คำสั่งท่ี 
422/2563 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

 

- มีการออกคำสั่งมอบหมายงานใหแก
ผูใตบังคับบัญชา ตามความเหมาะสมของแตละ
บุคคล  



ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห/ขอเสนอแนะ 

ดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1. สภาพแวดลอมในการทำงาน - มีการจัดสภาพแวดลอมในท่ีทำงานใหมีแสง
สวางท่ีเพียงพอ กลองวงจรปด เจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัย  
- มีการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีและ
อุปกรณท่ีทันสมัย เพ่ือใชในการปฏิบัติงานให
เกิดความสะดวก รวดเร็ว คลองตัว และเพ่ิม
ประสิทธิภาพของบุคลากร ไดแก โทรศัพทตั้ง
โตะ คอมพิวเตอรตั้งโตะหรือโนตบุค ใหกับ
ผูปฏิบัติงาน 1 คน ตอ 1 เครื่อง 

- ดำเนินการจัดสภาพแวดลอมในการทำงานให
เหมาะสม  
- ติดตั้งไฟฟาสองสวางในแตละจุด  
- ติดตั้งกลองวงจรปด  
-  

ดานการบรรจุและแตงตั้ง
บุคลากร 

1. มีการบรรจุแตงตั้งขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหม 

- บรรจุและแตงตั้งใหขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดจากการขอใชบัญชีผู
สอบแขงขันได ตามหนังสือท่ีอางถึง 
คณะกรรมการกลางสอบแขงขันพนักงานสวน
ทองถ่ิน (กสถ.) ไดประกาศรับสมัคร
สอบแขงขันเพ่ือบรรจุบุคคลเปนขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 ลง
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 จำนวน 1 ราย 
คือ  
  - นายศักดิ์สิทธิ์  บงทัด ตำแหนง นายชาง
เครื่องจักรกล 
คำสั่ง ท่ี 99/2563 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ 
2563 

- ดำเนินการบรรจุแตงตั้งขาราชการบรรจุใหมตาม
ประกาศฯ เรื่อง การข้ึนบัญชีและยกเลิกบัญชีผู
สอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุเปน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2560 
ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 



ปญหาและอุปสรรค 

 1. องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬมีภารกิจและปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีความตองการใชบุคลากรท่ีมีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

 2. องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ มีตำแหนงสายงานผูบริหาร ตำแหนงประเภทอำนวยการทองถ่ินวาง จำนวน 19 ตำแหนง 

3. บุคลากรบางคนขาดความเขาใจในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินแบบใหม  
 

 

ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 1. ดำเนินการประชาสัมพันธประกาศรับโอน ผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

 2. ดำเนินการชี้แจง อธิบายทำความเขาใจวิธีการแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
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