
หน้า 1 
 

รายงานผลการประเมินตามแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์ 
ตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการประเมิน 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างการ
บริหารงานบุคคล 

 

1. การปรับปรุงโครงสร้าง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสร้าง 

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง 
 

โครงสร้างปัจจุบัน เหมาะสมอยู่แล้วกับ
ปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคล 

2. ประชาสัมพันธ์และจัด
อบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน 

ระดับความส าเร็จของการ
ประชา -สัมพันธ์และการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ 

1. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากร 
 

ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความ
พร้อมด าเนินการ  

3. การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับข้าราชการ 

ร้อยละของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น า 

1. แผนการพัฒนาบุคลากร บุคลากรผ่านการอบรมจากหน่วยงานอ่ืน
มากกว่าร้อยละ 80 

2.การพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
ผลผลิตของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร
ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 

1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร  การจัดท าข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
(LHR) มีข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2. จัดท าฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศ
ที่ได้รับการจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

การจัดท าข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
(LHR) มีข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

3.  มีการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งท่ีสอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่  

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

1.  แผนงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ี
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่  

มีการสรรหาตามแผนอัตราก าลังครบทุก
ต าแหน่ง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 



หน้า 2 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการประเมิน 
 4. จัดท ารายละเอียด

เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ 
สมรรถนะในการท างาน 

ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 

1. โครงการจัดท าสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 
 

มีการจัดท าคู่มือการก าหนดต าแหน่งเพื่อ
ประกอบการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตาม
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 

3.การพัฒนาด้านความ
โปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน 

1. มีการสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท ากระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใส 

1. แผนงานการจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพ่ือกระตุ้นให้ภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

มีแผนการปฏิบัติการตามมาตรฐานจริยธรรม
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

 2. มีการจัดท ารายละเอียด
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท ามาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

1. แผนงานการจัดท ามาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

มีแผนการปฏิบัติการตามมาตรฐานจริยธรรม
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

 3. ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

1. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความ
พร้อมด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการประเมิน 
4.การพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับ
การท างาน 

1. การจัดท าแผนการจัด
สวัสดิการของ 
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากร 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็น
ระยะอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนสวัสดิการของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

1. การจัดท าแผนสวัสดิการบุคลากร  ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจาก 
ข้าราชการ พนักงานจ้าง มีสวัสดิการตาม
ระเบียบกฎหมายก าหนดเพียงพอแล้ว 

2.  การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท างาน
และด ารงชีวิต 

ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการท างานและ
ด ารงชีวิต 

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ท างานและด ารงชีวิต 

ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความ
พร้อมด าเนินการ 

3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากร 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

มีแผนสร้างแรงจูงใจในการท างานและมีการ
ด าเนินการตามแผน เช่น จัดงานปีใหม่โดย
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยไม่ใช้งบประมาณของ
ทางราชการ 

5.การพัฒนาด้าน
อัตราก าลังและการ
บริหารงาน  

 

1. การปรับปรุงอัตราก าลัง 
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการ
ปรับปรุงอัตราก าลัง 

1. แผนงานปรับปรุงอัตราก าลัง อบต. 
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพก าลังคน
และจัดท าคุณลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง 

ปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคลมีความเหมาะสม 

2. จัดท าแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน  
(Career Path) 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า  (Career 
Path) 

1. แผนงานการสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
2. โครงการการให้ทุนการศึกษาแก่
ข้าราชการ 

มีคู่มือความก้าวหน้าในสายงาน ประกอบการ
พัฒนาบุคลากร  
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการประเมิน 
 3. จัดท ารายละเอียดของ

สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดท าสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

1. โครงการจัดท าสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

มีการจัดท าคู่มือการก าหนดต าแหน่งเพื่อ
ประกอบการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตาม
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 

6.การพัฒนาด้านการ
สร้างและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์
ความรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการ
จัดการความรู้  

ระดับความส าเร็จของจัดท า
แผนการจัดการความรู้ 

1. แผนการจัดการความรู้  มีแผนการจัดการความรู้ และลงประกาศ
ในเว็ปไซต์เรียบร้อย 

2. องค์ความรู้ที่กระจัด
กระจายอยู่ได้รับการรวบรวม 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับ
การรวบรวม 

1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ใน
องค์กร 

มีการรวบรวมองค์ความรู้ในแผนการจัดการ
ความรู้ และลงประกาศในเว็ปไซต์เรียบร้อย 

3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
ได้รวบ รวมแล้วให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

ระดับความส าเร็จของการ
เผยแพร่องค์ความรู้ 

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ลงประกาศในเว็ป
ไซต์เรียบร้อย 

 
 
 

                                                 ลงชื่อ                                       
                      (นายอับดุลเลาะ  คาเล็มดาเบะ) 

                                                                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว                        
                       

 


