
หน้า 1

รายงานผลการประเมินตามแผนงาน/โครงการที่รองรับแผนกลยุทธ์
ตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการประเมิน

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างการ
บริหารงานบุคคล

1. การปรับปรุงโครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงใน
ปัจจุบัน

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงโครงสร้าง

1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง โครงสร้างปัจจุบัน เหมาะสมอยู่แล้วกับ
ปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคล

2. ประชาสัมพันธ์และจัด
อบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ให้บุคลากรในหน่วยงาน

ระดับความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธ์และการจัด
อบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่

1. โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร

ไม่มีการดําเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความ
พร้อมดําเนนิการ

3. การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝกึอบรมการพัฒนาภาวะผูน้ํา
ให้กับข้าราชการ

ร้อยละของผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้นํา

1. คําส่ังเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการ
ฝึกอบรม

บุคลากรผา่นการอบรมจากหน่วยงานอืน่
มากกวา่ร้อยละ 70

2.การพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
ผลผลิตของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

1. จัดทําฐานข้อมูลบุคลากร
ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําฐานข้อมูลบุคลากร

1. โครงการจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร การจัดทําข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
(LHR) มีข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี

ร้อยละของจํานวนบุคลากรท่ี
ได้เข้ารับการอบรม

1. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี

3. มีการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งท่ีสอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนว
ใหม่

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ี
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

1. แผนงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งท่ี
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
แนวใหม่

มีการสรรหาตามแผนอัตรากําลังครบทุก
ตําแหน่ง เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผลการประเมิน
4. จัดทํารายละเอียด
เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ
สมรรถนะในการทํางาน

ร้อยละความสําเร็จของการ
จัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง

1. โครงการจัดทําสมรรถนะประจํา
ตําแหน่ง

มีการจัดทําคู่มือการกําหนดตําแหน่งเพ่ือ
ประกอบการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตาม
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

3.การพัฒนาด้านความ
โปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน

1. มีการสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
โปร่งใสตรวจสอบได้

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํากระบวนงานในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ความโปร่งใส

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีระเบียบ/กฏหมายกําหนด

มีแผนการปฏิบัติการตามมาตรฐานจริยธรรม
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ระเบียบกฎหมายกําหนด

2. มีการจัดทํารายละเอียด
มาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทํามาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน

1. แผนงานการจัดทํามาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

มีแผนการปฏิบัติการตามมาตรฐานจริยธรรม
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

3. ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

1. โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ไม่มีการดําเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความ
พร้อมดําเนนิการ
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4.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับ
การทํางาน

1. การจัดทําแผนการจัด
สวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของบุคลากร
รวมท้ังมีการประเมินผลเป็น
ระยะอย่างสมํ่าเสมอ

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสวัสดิการของบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

1. การจัดทําแผนสวัสดิการบุคลากร ไม่มีการดําเนินการ เนื่องจาก
ข้าราชการ พนักงานจ้าง มีสวัสดิการตาม
ระเบียบกฎหมายกําหนดเพียงพอแล้ว

2. การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการทํางาน
และดํารงชีวิต

ระดับความสําเร็จในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต

1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทํางานและดํารงชีวิต

ไม่มีการดําเนินการ เนือ่งจากยังไม่มีความ
พร้อมดําเนนิการ

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางานของบุคลากร

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร

มีแผนสร้างแรงจูงใจในการทํางานและมีการ
ดําเนินการตามแผน เช่น จัดงานปีใหม่โดย
ผู้บริหารท้องถ่ิน โดยไม่ใช้งบประมาณของ
ทางราชการ

5.การพัฒนาด้าน
อัตรากําลังและการ
บริหารงาน

1. การปรับปรุงวางแผน
อัตรากําลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับปรุงอัตรากําลัง

1. แผนงานปรับปรุงอัตรากําลัง อบต.
2. โครงการการวิเคราะห์สภาพกําลังคน
และจัดทําคุณลักษณะงานเฉพาะตําแหน่ง

ปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคลมีความเหมาะสม

2. จัดทําแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน
(Career Path)

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า (Career Path)

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

มีคู่มือความก้าวหน้าในสายงาน
ประกอบการพัฒนาบุคลากร
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3. จัดทํารายละเอียดของ
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจําตําแหน่งที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่

ระดับความสําเร็จในการ
จัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่

1. โครงการจัดทําสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจําตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่

มีการจัดทําคู่มือการกําหนดตําแหน่งเพ่ือ
ประกอบการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตาม
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

6.การพัฒนาด้านการ
สร้างและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการองค์
ความรู้

1. หน่วยงานมีแผนการ
จัดการความรู้

ระดับความสําเร็จของจดัทํา
แผนการจัดการความรู้

1. แผนการจัดการความรู้ มีแผนการจัดการความรู้ และลงประกาศใน
เว็ปไซต์เรียบร้อย

2. องค์ความรู้ท่ีกระจัด
กระจายอยู่ได้รับการรวบรวม

จํานวนองค์ความรู้ที่ได้รับ
การรวบรวม

1. แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ใน
องค์กร

มีการรวบรวมองค์ความรู้ในแผนการจัดการ
ความรู้ และลงประกาศในเว็ปไซต์เรียบร้อย

3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
ได้รวบ รวมแล้วให้กับ
บุคลากรอ่ืนได้เรียนรู้ด้วย

ระดับความสําเร็จของการ
เผยแพร่องค์ความรู้

1. แผนการเผยแพร่องค์ความรู้ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ลงประกาศในเว็ป
ไซต์เรียบร้อย

ลงชื่อ
(นายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว


