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2-                        รายงานผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

                          ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลดงบัง อำาเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ

                                                             ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสต
ร์

กลยุทธ์ กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้ วัด
ค่าเป้า
หมาย

ตัวช้ีวัด

ผลการดำาเนิน
งาน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ



-
3-1.  การพัฒนา 

คุณภาพชีวติ
พนักงาน สว่น
ตำาบล

1. พัฒนา
พนักงานสว่น
ตำาบลให้
สอดคลอ้งกับ 
สมรรถนะท่ี
จำาเป็นใน การ
ปฏิบัติงาน

1. สง่
บุคลากรเขา้
รับการฝึก
อบรมด้าน
ทักษะและ 
ความรู้ประจำา
สายงานของ
บุคลากร

2. สง่
บุคลากรเขา้ 
รับการฝึก
อบรม หรือ
พัฒนา 

- ร้อยละผูเ้ข้า
รับการฝึกอบรม

- ร้อยละผูเ้ขา้
รับการ อบรม

   เชงิปริมาณ     

-บุคลากรได้รับ
การ พัฒนาใน
สายงาน  ร้อยละ 
90

   เชงิคุณภาพ     

- บุคลากรมีความ
รู้ ความสามารถ 
และ สามารถใช้
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานได้ 
ร้อย ละ 90

   เชงิปริมาณ     
- บุคลากรได้รับ
การ
พัฒนาใน
สมรรถนะหลัก
ร้อยละ 90

 ผลผลิต   
พนักงานสว่น
ตำาบล
ได้รับการฝึก
อบรมด้านทักษะ
และความรู้ 
ประจำาสายงาน
จำานวน 13 คน 
จากทัง้หมด 13 
คน คิดเป็นร้อย
ละ
100
 ผลลัพธ์   
เจ้าหน้าท่ี อบต. 
ดงบัง มีความรู้
ความสามารถ 
และ ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการได้ดี จาน
วน 13 คน จาก 
ทัง้หมด 13 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 
100

   ผล  ผ  ลิต    
พนักงานสว่น

หน่วยงานจัดฝึก
อบรม สว่นมากไม่
ได้จัดภายใน 
จังหวัด ทำาให้
พนักงาน สว่น
ตำาบลบางทา่น ซึ่ง
มี ภาระทาง
ครอบครัว  ไม ่
สามารถเดินทาง
ไปอบรม ได้

เน่ืองจากจัดอบรม
ในวัน ทำาการปกติ 
ทำาให้ พนักงาน
สว่นตำาบล บาง 
ท่านติดภารกิจใน

มอบหมายให้ 
ผู้บังคับบัญชา
กำากับ ดูแลให้
พนักงาน สว่น
ตำาบลเขา้รับ 
การฝึกอบรม
อย่าง น้อย 1 
หลักสูตรตอ่ ปี

กำาหนดจัด
วัน ฝึก
อบรมใน 
วันหยุด
ราชการ



-
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ยุทธศาสต
ร์

กลยุทธ์ กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้ วัด ค่าเป้า
หมาย 
ตัวชี้ วัด

ผลการ
ดำาเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

2. ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการ
พัฒนา พนักงาน
สว่นตำาบล เพ่ือ
รองรับความ
ก้าวหน้าในสาย
งาน

1. กิจกรรม
ให้ ความรู้
และ ส่งเสริม
ความ
ก้าวหน้าให้ 
พนักงาน
สว่น ตำาบล
ในสายงาน 
ของตนเอง

- แผนเส้นทาง 
ความก้าวหน้า
ในสาย อาชีพ 
(Career 
Path)

สามารถใช้
สมรรถนะ
หลักในการ
ปฏิบัติงาน ได้ 
ร้อยละ 90

เชิ  ง  ปริมาณ         

-สามารถจัดทำา
แผน เส้นทาง
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 
(Career 
Path) ได้
จำานวน 1 เล่ม

   เชิ  ง  คุณภาพ  

- บุคลากรมี

จำานวน 13 คน 
จาก
ทัง้หมด 13 
คน คิด เป็น
ร้อยละ 
69.57
   ผลล   ั พธ   ์  
พนักงานสว่น
ตำาบลดงบัง 
สามารถ ปฏิบัติ
ราชการด้าน 
สมรรถนะหลัก
ประจำา สายงาน
ได้อยา่งมี 
ประสิทธภิาพ 
จานวน
13 คน จาก
ทัง้หมด
13 คน คิดเป็น
ร้อยละ
100

ผลผลิต 
สามารถจัดทำา
แผน เส้นทาง
ความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ 
(Career 

พนักงานสว่น
ตำาบล บรรจุใหม่
หรือพนักงาน 
ส่วนตำาบลท่ีอายุ
ราชการ ยังน้อย
บางคน อาจดู 
แผนเส้นทาง 
ความก้าวหน้าใน
ครัง้ เดียวไม่
เขา้ใจ

นักทรัพยากร
บุคคล หรือ
พนักงานสว่น
ตำาบลท่ีมี
ความรู้ควร 
เป็นพ่ีเลี้ยง
คอยให้ คำา
ปรึกษา
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ยุทธศาสต
ร์

กลยุทธ์ กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้ วัด ค่าเป้า
หมาย 
ตัวชี้ วัด

ผลการ
ดำาเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

2. ส่งเสริมและ
พัฒนา คุณภาพ
ช ีว ติ พ น ัก ง า น
ทุกระดับ

2. จัดทำา 
ฐานข้อมูล
การ ฝึก
อบรมของ 
บุคลากร

1. กิจกรรม 5
ส.

- ร้อยละผู้ได้
รับการ บันทึก
ข้อมูลการ ฝึก
อบรม

- ร้อยละผู้เขา้
ร่วม กิจกรรม

   เชิ  ง  ปริมาณ         
- บุคลากรท่ี
ผา่นการ ฝึก
อบรมได้รับการ
บันทึกข้อมูล
ร้อยละ
100
   เชิ  ง  คุณภาพ  
- การบันทึก
ขอ้มูล ถูกตอ้ง 
สมบูรณ ร้อย 
ละ 90

เชิ  ง  ปริมาณ         

-บุคลากรเขา้
ร่วม กิจกรรม 5
ส. ร้อยละ
90

   เชิ  ง  คุณภาพ  

- หน่วยงานมี

   ผ  ลผลิต    
บุคลากรท่ีผา่น
การ ฝึกอบรม
ได้รบัการ
บันทึกข้อมูล
ร้อยละ
100
 ผลลัพธ์ 
การบันทึกขอ้มูล
การ ฝึกอบรม
ของบุคลากร ถูก
ตอ้ง สมบูรณ์ 
ร้อย ละ 100

ผ  ลผลิต    
บุคลากรเขา้ร่วม 
กิจกรรม 5 ส. 
ร้อยละ
100
   ผ  ลล   ั พ  ธ  ์  
หน่วยงานมี
ความ สะอาด
เป็นระเบียบ 

พนักงานสว่น
ตำาบล บางทา่น
เพิกเฉยในการ 
รายงานเรื่องการ 
ฝึกอบรมให้ผูท่ี้
ได้รับ มอบหมาย
บันทึกขอ้มูล 
ทราบ

พนักงานบางทา่น
ติดภารกิจงานใน
หน้าที่ทำาให้
ดำาเนินการตาม 
กิจกรรมได้ไม่
เตม็ท่ี

มอบหมายให้ ผู้
บังคับบัญชา
กำากับ ดูแลให้
พนักงานสว่น 
ตำาบลแจง้เรื่อง
การ ฝึกอบรม
ให้กับ เจา้
หน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมาย
บันทึก ขอ้มูล
ทราบโดย 
เคร่งครัด

พนักงานที่ติด 
ภารกิจงานใน
หน้าที่ อยา่ง
น้อยต้องดูแล 
โต๊ะทำางานและ
บริเวณใกล้
เคียงให้ สะอาด
อยูเ่สมอ
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ยุทธศาสต
ร์

กลยุทธ์ กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้ วัด ค่าเป้า
หมาย 
ตัวชี้ วัด

ผลการ
ดำาเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

2. การพัฒนา
พนักงานสว่น
ตำาบล ให้เป็น
คนดี

1. พัฒนา
พนักงาน ส่วน
ตำาบลให้เป็น
คน มีความรู้คู่
ความดี

1. โครงการ 
ฝึกอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ธรรมาภิบาล
ในหน่วยงาน 
ให้กับ
บุคลากร

2. มาตรการ
ส่งเสริมองค ์
ความรู้ด้าน
การ ตอ่ตา้น
การทุจริต

- ร้อยละผู้เขา้
รับการ อบรม

- ร้อยละผู้ได้รับ
การ ส่งเสริม
องคค์วามรู้ การ
ต่อตา้นการ
ทุจริต

เชิ  ง  ปริมาณ         
- บุคลากรเขา้รับ
การ พัฒนาด้าน
ค ุณ ธ ร ร ม
จร ิยธรรม ร้อย
ละ 90
   เชิ  ง  คุณ         ภาพ  
- บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานร้อย
ละ 90

เชิ  ง  ปริมาณ         

-พนักงานสว่น
ตำาบล ได้รบัการ
ส่งเสริม องค์
ความรู้การต่อ
ตา้น การทุจริต
ร้อยละ 90

   ผลผลิต    
พนักงานสว่น
ตำาบล ได้รับการ
พัฒนาด้าน 
คุณธรรม 
จริยธรรม จำานวน
16 คน จาก
ทัง้หมด 16 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 
100
 ผลลัพธ์   
พนักงานสว่น
ตำาบลมี คุณธรรม 
จริยธรรมใน การ
ปฏิบัติงาน (ไมไ่ด้
รับ การร้องเรียน
จาก ประชาชน 
และขอ้ ทักทว้งใน
การ ปฏิบัติงาน
จากหน่วย ตรวจ
สอบ) ร้อยละ
100

ผ  ลผลิต    
พนักงานสว่น
ตำาบล ได้รับการ
ส่งเสริม องค์
ความรู้การต่อ
ตา้น การทุจริต
   ผ  ลล   ั พ  ธ  ์  

เน่ืองจากจัดอบรม
ในวัน ทำาการปกติ
ทำาให้ พนักงาน
สว่นตำาบล บาง
ทา่นติดภารกิจใน 
การปฏบัิติหน้าท่ี
ไมส่ามารถเขา้ร่วม
อบรมได้

-

อาจกำาหนด
จัดวัน อบรม
ใน วันหยุด
ราชการ

-
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ยุทธศาสต
ร์

กลยุทธ์ กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้ วัด ค่าเป้า
หมาย 
ตัวชี้ วัด

ผลการ
ดำาเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

2. ส่งเสริมให้
พนักงาน ส่วน
ตำาบลมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน

3. จัดทำา
คูมื่อ ผล
ประโยชน์
ทับ ซ้อน

1. จัดทำา
ประกาศ เจต
จานงตอ่ตา้น 
การทุจริต
ของ องคก์าร
บริหาร ส่วน
ตำาบลดงบัง

-จำานวนเล่ม

- จำานวนประกาศ

   เชิ  ง  ปริมาณ         
- จัดทำาคูมื่อ 
ผลประโยชน์
ทับซ้อน จาน
วน 1 เล่ม
   เชิ  ง  คุณภาพ  
- บุคลากรมี
ความรู้ ความ
เขา้ใจเรื่อง ผล
ประโยชน์ทบั
ซ้อน ร้อยละ 
90

เชิ  ง  ปริมาณ         

-จัดทำาประกาศ 
เจตจำานงตอ่
ตา้นการ ทุจริต
จำานวน 1 ฉบับ

   เชิ  ง  คุณภาพ  

- บุคลากร
สามารถ ปฏิบัติ
ตนได้ตาม 
ประกาศ

   ผ  ลผลิต    จัด
ทำาคูมื่อ ผล
ประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้จานวน
1 เล่ม
   ผ  ลล   ั พ  ธ  ์    
พนักงานสว่น
ตำาบลมี ความรู้
ความเขา้ใจ 
เรื่องผล
ประโยชน์ทับ 
ซ้อน ร้อยละ 
100

ผ  ลผลิต    
สามารถจัดทำา
ประกาศ   เจต
จานง ตอ่ตา้น
การทุจริตได้ 
จานวน 1 
ฉบับ
   ผ  ลล   ั พ  ธ  ์    
บุคลากร

-

-

-

-
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ยุทธศาสต
ร์

กลยุทธ์ กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้ วัด ค่าเป้า
หมาย 
ตัวชี้ วัด

ผลการ
ดำาเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

2. โครงการ 
เผยแพร่ขอ้มูล
ด้าน การจัด
ซ้ือ-จัดจ้าง

- ร้อยละของ
โครงการ ท่ีได้
รับการเผยแพร่ 
ขอ้มูลด้านการ
จัดซ้ือ- จัดจ้าง

   เชิ  ง  ปริมาณ         
- สามารถเผย
แพร่
ขอ้มูลด้านการจัด
ซ้ือ-
จัดจ้าง ได้ร้อยละ
100
   เชิ  ง  คุณภาพ  
- อบต.ดงบัง ไม่
ถูก ร้องเรียน
เรื่องการ จัดซื้อ-
จัดจ้าง จาก 
ประชาชน

   ผ  ลผลิต    
สามารถเผยแพร่
ขอ้มูล ด้านการ
จัดซ้ือ-จัดจ้าง ได้
ร้อยละ 100
   ผ  ลล   ั พ  ธ  ์          
อบต.ดงบัง ไม่
ถูก ร้องเรียน
ด้านการ จัด
ซื้อ-จัดจ้าง จาก
ประชาชน

-

-

-

-



-
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ยุทธศาสต
ร์

กลยุทธ์ กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้ วัด ค่าเป้า
หมาย 
ตัวชี้ วัด

ผลการดา
เนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

3. การพัฒนา
พนักงานสว่น
ตำาบล ทุก
ระดับเป็นผูน้ำา
การ
เปล่ียนแปลง

1. พัฒนา
พนักงาน ส่วน
ตำาบลทุกระดับ
ให้ ยอมรับการ 
เปลี่ยนแปลงที่
จะ เกิดข้ึนใน
องคก์รใน 
อนาคต

1. ส่ง
บุคลากรเขา้ 
ร่วมโครงการ
เก่ียวกับภาวะ
การ เป็นผู้นำา 
หรือ พัฒนา
ศักยภาพ 
ด้านการ 
บริหารงาน

2. ส่ง
บุคลากรเขา้ 
รับการฝึก
อบรม 
หลักสูตร
เก่ียวกับ 
คอมพิวเตอร ์

- ร้อยละผู้เขา้
รับการ อบรม

- ร้อยละของผู้
เขา้รับ การฝึก
อบรม

   เชิ  ง  ปริมาณ         

-ปลัด และ 
หัวหน้าสว่น
ราชการ ได้รบั
การพัฒนาด้าน 
ภาวะการเป็น
ผู้นำา หรือ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการบริหาร
งาน ร้อยละ 
90

   เชิ  ง  คุณภาพ  

- ปลัด และ 
หัวหน้าสว่น
ราชการ ปฏิบัติ
หน้าที่อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ

   เชงิปริมาณ     
- พนักงานสว่น
ตำาบล
ได้รับการพัฒนา
ศ ัก ย ภ า พ ใ น
หลักสูตร เกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์
ร้อยละ 10
 เชงิคุณภาพ 

   ผ  ลผลิต   
ในปีงบประมาณ
2561 ไมม่ี 
ปลัด หรือ
หัวหน้าส่วน 
ราชการเขา้รับ
การ พัฒนาด้าน
ภาวะการ เป็น
ผู้นำา หรือพัฒนา 
ศักยภาพด้าน
การ บริหารงาน
   ผ  ลล   ั พ  ธ  ์ 
-

   ผ  ลผลิต   
ในปีงบประมาณ
2561 ไมม่ี
พนักงาน ส่วน
ตำาบลได้รับการ 
ฝึกอบรมเก่ียว
กับ 
คอมพิวเตอร์
 ผลลัพธ์ 
-

หน่วยงานจัดฝึก
อบรม หลักสูตร
เก่ียวกบั ภาวะการ
เป็นผู้นำาหรือ การ
พัฒนาศักยภาพ
ด้าน การบริหาร
งานมีน้อย 
ประกอบกับถ้ามี
การ จัดหลักสูตร 
ผู้บริหาร บางทา่น
ไมส่ามารถ เขา้รบั
การฝึกอบรมได้ 
เน่ืองจากในช่วง
เวลา ดังกลา่วมี
ภารกิจจานวน 
มาก

หน่วยงานจัดฝึก
อบรม ให้ความรู้
หลักสูตร เก่ียว
กับคอมพิวเตอร์ 
มีน้อย

อาจสอดแทรก 
เน้ือหาร่วมกับ 
โครงการอบรม
อ่ืน ๆ เชน่ 
โครงการอบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม

เมื่อมี
เทคโนโลยี 
ใหม่ๆ เกิดข้ึน
อาจให้ 
พนักงานสว่น
ตำาบล หรือ
พนักงานจา้งท่ีมี
ความรู้ทางด้าน
น้ี โดยตรง
เรียนรู้แล้ว นำา
มาสอนคนอื่นๆ 
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ยุทธศาสต
ร์

กลยุทธ์ กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้ วัด ค่าเป้า
หมาย 
ตัวชี้ วัด

ผลการ
ดำาเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

2. ส่งเสริมและ
พัฒนา ให้
พนักงานสว่น
ตำาบล ร่วมมือกบั
เครือข่าย หน่วย
งานรัฐ เอกชน 
และภาค
ประชาชน

3. ส่ง
บุคลากรเขา้ 
รับการฝึก
อบรม 
หลักสูตร
เก่ียวกับ 
ภาษาอังกฤษ

1. โครงการ
ปลูก ตน้ไม้
เพ่ือเพิ่ม 
พ้ืนท่ีสีเขียว 
ลด ภาวะโลก
ร้อนใน เขต
พ้ืนที่องคก์าร
บริหารส่วน
ตำาบล ดงบัง

- ร้อยละผู้เขา้
รับการ อบรม

- ร้อยละของผู้
เขา้ร่วม 
โครงการ

   เชิ  ง  ปริมาณ         

-พนักงานสว่น
ตำาบล ได้รบัการ
ฝึกอบรม 
หลักสูตรเก่ียว
กบั ภาษา
อังกฤษ ร้อยละ
10

   เชิ  ง  คุณภาพ  

- พนักงานสว่น
ตำาบลท่ี ได้รบั
การฝึกอบรม 
สามารถใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษที่
ได้รับ จากการ
ฝึกอบรมได้

   เชิ  ง  ปริมาณ         
- พนักงานสว่น
ต ำาบล เข า้ร ่วม
โครงการ ร้อย
ละ 50
   เชิ  ง  คุณภาพ  
- พนักงานสว่น
ตำาบล เขา้ใจ
วัตถุประสงค ์

   ผ  ลผลิต   
ในปีงบประมาณ
2561 ไมม่ี
พนักงาน ส่วน
ตำาบลได้รับการ 
ฝึกอบรม
หลักสูตร เก่ียว
กับภาษาอังกฤษ
   ผ  ลล   ั พ  ธ  ์ 
-

   ผ  ลผลิต    
พนักงานสว่น
ตำาบล เขา้ร่วม
โครงการ 
จำานวน 13 
คน จาก 
ทัง้หมด 13 
คน คิด เป็น
ร้อยละ 100
   ผ  ลล   ั พ  ธ  ์    
พนักงานสว่น

หน่วยงานจัดฝึก
อบรม ให้ความรู้
หลักสูตร ภาษา
อังกฤษมีน้อย

ประชาชนบางกลุม่
ย ัง ไ ม  เ ห น็ ถ ึง
ความส ำา คัญของ
ป ่ า ไ ม แ้ ล ะ ส ิง่
แวดล้อม

อบต.ดงบัง 
อาจจะ
กำาหนด 
หลักสูตร
การ ฝึก
อบรมเอง

รณรงค ์ปลูก 
จิตสำานึกให้ 
ประชาชนให้
เหน็ถึง ความ
สำาคัญของ  ป่า
ไม ้และสิง่
แวดล้อม
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ยุทธศาสต
ร์

กลยุทธ์ กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้ วัด ค่าเป้า
หมาย 
ตัวชี้ วัด

ผลการ
ดำาเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

2. โครงการ
อบรม ให้
ความรู้แกเ่ดก็
และเยาวชน 
เกี่ยวกับ สิง่
แวดลอ้ม

3. โครงการ 
อบต.
เคล่ือนท่ี

- ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ

- จำานวนกิจกรรม

   เ ช ิง  ร   ิ 
มาณ         

-เดก็และเยาวชน
ไ ด ้ร ับ  ก า ร ฝึก
อบรมให้ความรู้
เ ก ี่ย ว ก ับ ส ิง่
แวดลอ้มไม ่น้อย
กว่า 50 คน

   เ ช ิง  ณ      
ภาพ         

- เ ด ก็ แ ล ะ
เ ย า ว ช น ไ ด ้ร ับ
ค ว า ม ร ู้ไ ม น่ ้อ ย
กว่าร้อย ละ 70

   เ ช ิง  ร   ิ 
มาณ         
- จ ัด
กิจกรรมการ
ให้บริการอยา่ง
น ้อ ย
ป ีงบประมาณ
ละ 4 กิจกรรม
 เชิงคุณภาพ   
- ป ร ะ ช า ช น ม ี
ความพึง
พ อ ใ จ ต อ่

 ผลผลิต 
เดก็และเยาวชน
ได้รับ การฝึก
อบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับสิง่
แวดลอ้ม จานวน
40 คน ผลลั  พ      ธ  
เดก็และเยาวชน
ได้รับ ความรู้ 
ร้อยละ 65

   ผลผลิต         
ปีงบประมาณ 
2561
อบต.ดงบัง จัด
กิจกรรมการให้
บริการ ตอ่
ประชาชนตาม 
โครงการ อบต. 
เคล่ือนที่ จำานวน
5 กิจกรรม 
ได้แก่ 1.การ 
ข้ึนทะเบียน
ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผูสู้งอายุ
และผู้
พิการ 2.ลง

เดก็หรือเยาวชน
บางคน ยังไมเ่ห็น
ถ ึง ค ว า ม ส ำา ค ัญ
ของการฝึกอบรม

ประชาชนบางกลุม่
ไมใ่ห้ ความสนใจ
ตอ่โครงการ

อาจปรับเปล่ียน
รูปแบบ หรือวิธี
การ จัด
โครงการ ให้มี 
ความน่าสนใจ
มาก ยิง่ข้ึน โดย
อาจ สอดแทรก
กิจกรรมท่ี ไม่
เน้นหลัก
วชิาการ เข้าร่วม
เป็นตน้

อาจปรับเปล่ียน
รูปแบบ หรือวิธี
การ จัด
โครงการ ให้มี 
ความน่าสนใจ
มาก ยิง่ข้ึน โดย
อาจ สอดแทรก
กิจกรรมท่ี ไม่
เน้นหลัก
วชิาการ เข้าร่วม
เป็นตน้
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ยุทธศาสต
ร์

กลยุทธ์ กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้ วัด ค่าเป้า
หมาย 
ตัวชี้ วัด

ผลการ
ดำาเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

4. การสร้าง 
วัฒนธรรมใน
องค์กร ให้มี
การแลก
เปล่ียน เรียนรู้
และร่วมกัน 
พฒันา

1. สง่เสริมให้
พนักงาน สว่น
ตำาบลยอมรับใน 
ผลงานของคน
อ่ืนและ ปรับปรุง
แก้ไขผลงาน 
ของตน

2. สง่เสริม 
กระบวนการ
จดัการ เรียนรู้
ร่วมกันภายใน 
องค์กร เพื่อเป็น 
เครื่องมือในการ
พฒันา ศักยภาพ
และ ความ
สามารถในการ 
ปฏิบัติงาน

1. จดัทาคู่มือ
กฎ ระเบียบ
การปฏิบัติ 
ราชการใน
สายงาน ของ
ตนเพื่อ เผย
แพร่ให้กับ 
บุคลากรใน
สังกัด

1. ประชุม 
ประจำาเดือน 
และ นำาเสนอ
ข้อมูลที่ได้ 
จากการฝึก
อบรมท่ี ได้รับ

ร้อยละของ
พนักงาน สว่น
ตำาบลท่ีจดัทำา
คู่มือ ปฏิบัติ
ราชการ

ร้อยละของ
พนักงาน สว่น
ตำาบลท่ีนำาข้อมูล 
ที่ได้จากการฝึก
อบรม แจ้งให้ผู้
เขา้ร่วมประชุม 
ได้รับทราบ

   เชิง  ปร  ิมาณ      
พนักงานสว่น
ตำาบล จดัทำา
คู่มือปฏิบัติ 
ราชการ ร้อยละ
70
 เชิงคุณภาพ   
คู่มือปฏิบัติ
ราชการ  สมบูรณ์
อา่นเข้าใจงา่ย 
ร้อยละ 90

   เชิง  ปร  ิมาณ         
 พนักงานสว่น
ตำาบล นำาขอ้มูลท่ี
ได้จากการ ฝึก
อบรมแจ้งให้ผู้
เขา้ ประชุมไดรั้บ
ทราบ ร้อยละ 90
 เชิงคุณภาพ   
พนักงานสว่น
ตำาบลมี
ความพึงพอใจตอ่

 ผลลัพธ์   
ประชาชนมี
ความพึง พอใจ
ร้อยละ 91

   ผลผลิต          
พนักงานสว่น
ตำาบล จัดทำา
คู่มือปฏิบัติ 
ราชการ ร้อย
ละ
26.09
   ผลลัพธ   ์ 
 คู่มือปฏิบัติ
ราชการ สมบูรณ์ 
อา่นเข้าใจงา่ย 
ร้อยละ 100

   ผลผลิต    
พนักงานสว่น
ตำาบล ได้รับการ
ประชุมหรือ ฝึก
อบรม จานวน 
13 ราย และได้
นำาข้อมูลที่ ได้
จากการประชุม
หรือ ฝึกอบรมให้
ท่ีประชุม ทราบ 

พนักงานสว่น
ตำาบล บางท่าน ยัง
ไมใ่ห้ ความสำาคัญ
กับการจัดทำา คู่มือ
ปฏิบัติราชการ

เนื่องจากราย
ละเอียดของ การฝึก
อบรมมีจำานวน มาก
ถา้พดูลงลึกอาจมี 
เวลาไมเ่พียงพอ/ใ
น ปีงบประมาณ 
2561 มี การ
ประชุมเพียง 2 ครัง้
คือ ครัง้ท่ี 1 วันท่ี 
26
ธ.ค. 60 ครัง้ท่ี 2 
วันท่ี

มอบหมายให้ ผู้
บังคับบัญชา
กำากับดู และให้ผู้
ใตบ้ังคับ
บัญชา จัดทำา
คู่มือปฏิบัติ
ราชการโดย
เคร่งครดั

ใ น ก ร ณ ีท ี่
พนักงาน สว่น
ตำาบลทา่นใดมี
ความสนใจใน
เร่ือง
นัน้ ๆ ให้
ประสานกับ
พนักงานสว่น
ตำาบล เจ้าของ
เ ร ื่อ ง เ พ ื่อ ข อ
ข อ้ ม ูล ไ ด ้
โดยตรง/
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ยุทธศาสต
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กลยุทธ์ กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้ วัด ค่าเป้า
หมาย 
ตัวชี้ วัด

ผลการ
ดำาเนินงาน

ปัญหา/
อุปสรรค

ข้อเสนอ
แนะ

2. กิจกรรม
การ จัดการ
ความรู้ของ 
หน่วยงาน 
(KM))

ร้อยละความ
สำาเร็จ

 เชิงปริมาณ   
พน ักง านส ว่น
ต ำาบล เข า้ร ่วม
ก ิจ ก ร ร ม ก า ร
จัดการความร ู้
(KM))  ข อ ง
หน่วยงานร้อย
ละ
100
   เชิ  ง  คุณภาพ   
พนักงานสว่น
ตำาบลมี ความรู้
ความเขา้ใจ 
วัตถุประสงค์
ของ กิจกรรม
ร้อยละ 90

   ผ  ลผลิต    
พนักงานสว่น
ตำาบล เขา้ร่วม
กิจกรรมการ 
จัดการความรู้ 
(KM)) ร้อยละ 
100
   ผ  ลล   ั พ  ธ  ์    
พนักงานสว่น
ตำาบลมี ความรู้
ความเขา้ใจ 
วัตถุประสงค์
ของ กิจกรรม
ร้อยละ 100

- เพ่ือให้การ
จัดการ ความรู้
เป็นไปอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
พนักงานสว่น
ตำาบล สามารถ
ปฏิบัติ หน้าที่
แทนกันได้ เหน็
ควร มอบหมาย 
ให้ผูบั้งคับ
บัญชา กากับ
ดูแลให้ 
พนักงานสว่น
ตำาบล ผู้ใต้
บังคับบัญชา จัด
ทาคูมื่อการ 


