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แบบรายงานผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำาปี 2561

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลห้วยยูง

ภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
กลยุทธท่ี์ 1 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และสมรรถนะท่ีจำาเป็นตาม
ภารกิจของ อบต.ห้วยยูง ตามท่ี อบต.ห้วยยูงกำาหนด

ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ

การดำาเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ
ผลการดำาเนิน

งานเปรียบเทียบ
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. หลักสูตร
ปฐมนิเทศ
ขา้ราชการหรือ
พนักงานสว่นทอ้ง
ถิ่นบรรจุใหม่

บรรยาย อภิปราย ระดม
ความคิดเหน็ ลงมือ
ปฏิบัติ นำาเสนองาน

ผูเ้ขา้อบรมส ำาเร็จ
การ
ศกึษา อบรมและ
สัมมนา
ไดรั้บ
ประกาศนียบัตร
การฝึกอบรม มี
ความรู้
เพิ่มข้ึน เขา้ใจการ
ปฎิบัติงานมากข้ึน

เขา้ใจระเบียบใน
การปฎิบัตงิาน
มากข้ึนงานท่ีได้
รับมอบหมาย
ปฎิบัติได้เร็วข้ึน 
ถูกตอ้งตาม
ระเบียบตา่งๆ 

ระหวา่งวันท่ี
11-15 
มิถุนายน 
2561
จำานวน 5 วัน

เป็นขา้ราชการบรรจุ
ใหม่
ความรู้บางตัว ไมมี่
ความรู้ ตอ้งเรียนรู้
ศกึษารายละเอียด
จากท่ีอ่ืน

การอบรม E-learning ในหลักสูตรต่างๆ (*โปรดระบุรายละเอียดจำาแนกตามหลักสูตร/บทเรียน)
ลำา
ดับ

ช่ือหลักสูตร/บทเรียน จำานวนผู้เข้าร่วม ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1 วชิารัฐธรรมนูญฯ /วชิากรอบยุทธศาสตร์แหง่
ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม/พรบ.อำาน

200 คน จำานวน 3 วัน -ไมมี่-
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วยความสะดวก/ระเบียบการคลังและพัสดุ/
วชิาความเช่ือมโยงระบบราชการสว่นกลาง
ภูมิภาคและสว่นทอ้งถิ่น/

2 วชิาระเบียบกฎหมายบริหารราชการแผน่ดิน /
วชิาการบริหารงานบุคคล สวัสดิการขา้ราชการ
วชิางานสารบรรณ ระเบียบการแตง่
กาย/พัฒนาบุคลิกภาพ/ทักษะการพูด

200 คน จำานวน 2 วัน -ไมมี่-

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
กลยุทธท่ี์ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ

การดำาเนินกิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ

ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. หลักสูตร
ปฐมนิเทศ

ขา้ราชการหรือ
พนักงานสว่นทอ้ง

ถ่ินบรรจุใหม่

บรรยาย เน้ือหา ผูเ้ขา้อบรมผา่น
การฝึกอบรมเกิน

ร้อยละ 60
ไดรั้บ

ประกาศนียบัตร

เขา้ใจระเบียบใน
การปฎบัิติงาน
มากข้ึนงานท่ีได้
รับมอบหมาย

ปฎิบัติไดเ้ร็วข้ึน
ถูกตอ้งตาม

ระเบียบตา่งๆ

ระหวา่งวันท่ี
11-15 
มิถุนายน 
2561
จำานวน 5 วัน

เป็นขา้ราชการบรรจุ
ใหม่
ความรู้บางตัว ไมมี่
ความรู้ ตอ้งเรียนรู้
ศกึษารายละเอียด
จากท่ีอ่ืน

2. การพัฒนา
ศักยภาพการ

ประยุกตใ์ชร้ะบบ
สารสนเทศการ

จัดสรรขอ้มูลเบ้ีย
ยังฃีพตามแนว

นโยบายไทยแลนด์
4.0

บรรยาย/เน้ือหา ผูเ้ขา้อบรมผา่น
การฝึกอบรมเกิน

ร้อยละ 60

เขา้ใจระบบ
สารสนเทศการ

จัดสรรขอ้มูลเบ้ีย
ยังชีพตามแนว
นโยบายไทย
แลนด ์4.0

ระหวา่งวันท่ี
22-25

กุมภาพันธ์
2561

-ไมมี่-
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3. โครงการอบรม
ครบรอบ 1 ปี พระ
ราชบัญญัติจัดซ้ือ
จัดจา้งและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560

บรรยายเน้ือหา ผูเ้ขา้อบรมจำานวน
200 คน

ผูเ้ขา้อบรม
สามารถเขา้ใจใน
ระเบียบการปฎิบัติ

งานมากข้ึน

ระหวา่งวันท่ี
14-17
สงิหาคม
2561

-ไมมี่-

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
กลยุทธท่ี์ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ

การดำาเนินกิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ

ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

4. โครงการประชุม
เชงิปฎิบัติการคัด
เลือกองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่นและสถานศกึษา
ท่ีจัดทำาแผนการ
ศกึษาดีเดน่ ประจำา
ปี 2561

การบรรยาย/แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งผูอ้บรม
กับผูจั้ดการฝึกอบรม

ผูเ้ขา้ร่วมจำานวน
100 คน

เขา้ใจในการจัด
ทำาแผนการ

ศกึษาฯ
มากยิง่ช้ึน

จำานวน 7 วัน
ระหวา่งวันท่ี

23
กุมภาพันธ-์1

มีนาคม
2561

5. การประชุมร่าง
แผนการ
พัฒนาการศกึษาสี่

การบรรยาย/แลกเปล่ียน
ความรู้

อปท.จำานวน 62
แหง่

ผูเ้ขา้ร่วมเขา้ใจใน
การจัดทำาแผน

พัฒนาการศกึษาสี่

คร่ึงวัน เวลาในการประชุม
น้อยไป
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ปี
(2561-2564) 
อปท.
ในเขตจังหวัด
กระบ่ี

ปีมากยิง่ข้ึน

6. หลักสูตร ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วา่ด้วยการจัดซ้ือ
จัดจา้งและการ
บริหารภาครัฐ 
ส ำาหรับเจา้หน้าท่ี
ในสว่นภูมิภาค

การบรรยาย จำานวน 80 คน ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจ
ระเบียบการจัดซ้ือ

จัดจา้ง
มากยิง่ข้ึน

1 วัน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
กลยุทธท่ี์ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ

การดำาเนินกิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ

ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

7. หลักสูตร “แนวทา
งการปฎิบัติและ
ปัญหาการจัดเกบ็
ภาษีอากรท้องถิ่น 

การบรรยาย/แลกเปล่ียน
ความรู้

ผูเ้ขา้ร่วมจำานวน 
200 คน

ผูเ้ขา้ร่วมเขา้ใจ
การจัดเกบ็ภาษี

ทอ้งถิ่นมากยิง่ข้ึน

4 วัน -ไมมี่-

8. โครงการจัดฝึก
อบรมด้านการ

การบรรยาย/แลกเปล่ียน
ความรู้ ระหวา่งผูจั้ดการ

จำานวน 100 คน ผูเ้ขา้ร่วมโครง
การฯ มีความ

7 วัน
ระหวา่งวันท่ี

-ไมมี่
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ป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย 
หลักสูตร ผูช้ว่ยผู้
อ ำานวยการทอ้งถิ่น

ฝึกอบรมกับผูเ้ขา้ร่วม
การอบรมฯ

เขา้ใจในด้านการ
ป้องกันและ

บรรเทา
สาธารณภัย

สามาถนำาความรู้ท่ี
ไปแนะนำาสง่เสริม

ผูป้ฎิบัติได้

6-13
มีนาคม
2561

9 โครงการฝึกอบรม
เชงิปฎิบัติการ 
หลักสูตรเทคนิค
การบันทึกบัญชี 
การจัดทำาทะเบียน 
และการทำารายงาน
การเงินด้วย
โปรแกรมประ
ยุกตฯ์

การบรรยาย/แลกเปล่ียน
ความรู้ ระหวา่งผูจั้ดการ
ฝึกอบรมกับผูเ้ขา้ร่วม

การอบรมฯและฝึกปฎบัิติ

จ ำานวน 200 คน สามารถบันทึก
บัญชีการจัดทำา
ทะเบียนและ

รายงานการเงิน
ขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่นฯ

จำานวน 3 วัน
ระหวา่งวันท่ี

25-28
พฤษภาคม
2561

-ไมมี่-

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
กลยุทธท่ี์ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำา
ดับ

     
กิจกรรม/โครงก
าร

       การดำาเนิน
กิจกรรม

      ตัวช้ีวัด
โครงการ

ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ       

ปัญหา/อุปสรรค
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10 โครงการประชุม
เชงิปฎิบัติการถอด
บทเรียนการขับ
เคล่ือนการจัดทำา
แผนการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
กระบ่ี พ.ศ.2558

การบรรยาย/แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งผูอ้บรม
กับผูจั้ดการฝึกอบรม

ผูเ้ขา้ร่วมจำานวน  
100 คน

เขา้ใจในการจัด
ทำาแผนป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดกระบ่ี

1 วัน                -ไมมี่-

11 โครงการประชุม
เชงิปฎิบัติการเพ่ือ
วพิากษ์ร่างแผน
พัฒนาเดก็และ
เยาวชนจังหวัด
กระบ่ี

การบรรยาย/แลกเปล่ียน
ความรู้

ผูเ้ขา้ร่วมจำานวน 
80 คน

ผูเ้ขา้ร่วมเขา้ใจ
การจัดเกบ็ภาษี
ทอ้งถิ่นมากยิง่ข้ึน

1 วัน -ไมมี่-

12
.

หลักสูตร ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
วา่ด้วยการจัดซ้ือ
จัดจา้งและการ
บริหารภาครัฐฯ

การบรรยาย       จำานวน 80 
คน

ผูเ้ขา้ร่วมโครง
การฯ มีความ
เขา้ใจในระเบียบ

            1 
วัน

               -ไมมี่

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
กลยุทธท่ี์ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำาดั
บ

      

กิจกรรม/โครงการ
    การดำาเนินกิจกรรม      ตัวช้ีวัด

โครงการ

ผลการดำาเนินงาน
เปรียบเทียบตาม

ระยะเวลา
ดำาเนินการ ปัญหา/อุปสรรค
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ตัวช้ีวัด
   13 เขา้ร่วมประชุมเพ่ือ

ระดมความคิดเหน็ใน
การวางและจัดทำาผัง
โครงการวางผังการ
ระบายนำา้ในลุม่นำา้
ภาคใต้

การบรรยาย/ระดมความคิด
เหน็

ผูเ้ขา้อบรม จำานวน 
80 คน

เขา้ใจในแผนหลัก
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย

          คร่ึงวัน -ไมมี่-

  14 โครงการประชุมเชิง
ปฎิบัติการเพ่ือวพิากษ์
ร่างแผนพัฒนาเดก็
และเยาวชนจังหวัด
กระบ่ี

การบรรยาย/แลกเปล่ียน
ความคิดเหน็

ผูเ้ขา้อบรม จำานวน 
100 คน

เขา้ใจในการจัดทำา
ร่างแผนพัฒนาเดก็
และเยาวชน

           1 วัน                 -ไมมี่-

   15 ประชุมเชิงปฎบัิติการ
เพ่ือการสื่อสารการ
ทำางานเพ่ือเดก็และ
เยาวชนแกภ่าคีเครือ
ขา่ย

การบรรยาย ผูเ้ขา้อบรม จำานวน 
80 คน

เพ่ือขับเคล่ือน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของ
เยาวชน

             1 วัน                  -ไมมี่-

   16 หลักสูตรกลยุทธการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้
บริหารทอ้งถิ่น 
ประธานสภาทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
และบุคลากรองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

การบรรยาย ผูเ้ขา้อบรม จำานวน 
200 คน

ผูอ้บรมเขา้ใจใน
หน้าท่ีบทบาทเพิ่ม
มากข้ึน

            3 วัน                 -ไมมี่-

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
กลยุทธท่ี์ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน
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ลำาดั
บ

      

กิจกรรม/โครงการ
    การดำาเนินกิจกรรม      ตัวช้ีวัด

โครงการ

ผลการดำาเนินงาน
เปรียบเทียบตาม
ตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

   
17

หลักสูตร “การเพิ่ม
ประสทิธิภาพของงาน
ธุรการใหทั้นตอ่การ
ใชภ้าษาราชการ การ
ร่างหนังสอืราชการ 
การเขียนหนังสอื
ราชการ การทำาบันทึก
เสนอหนังสอื รูปแบบ
หนังสอืราชการตาม
ระเบียบงาน
สารบรรณ และ
เทคนิคการเขียน
โครงการตา่งๆ ตาม
ภารกิจขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น
ใหป้ระสบผลส ำาเร็จ”

การบรรยาย/ปฎิบัติ ผูเ้ขา้อบรมจำานวน 
200 คน

ผูเ้ขา้รับการอบรม 
เขา้ใจการปฎบัิติงาน
ธุรการมากยิง่ข้ึน

         3 วัน -ไมมี่-

  
18

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงานด้าน
การพัสดุของ
ส ำานักงานสง่เสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น และ 
สถานศกึษาฯ 

การบรรยาย ผูเ้ขา้อบรม จำานวน 
200 คน

ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจ
ระเบียบฯ พัสดุ มาก
ยิง่ข้ึน

           3 วัน                 -ไมมี่-
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
กลยุทธท่ี์ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำาดั
บ

      
กิจกรรม/โครงการ

    การดำาเนินกิจกรรม      ตัวช้ีวัด
โครงการ

ผลการดำาเนินงาน
เปรียบเทียบตาม
ตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

   
19

หลักสูตร “การจัดทำา
แผนการลดจำานวน
พนักงานจา้งตาม
ภารกิจ  การเล่ือน
ระดับของพนักงาน
สว่นทอ้งถิ่นตามหลัก
เกณฑใ์หม ่     การ
สร้างขอ้ตกลงระหวา่ง
ผูบั้งคับบัญชากับผูใ้ต้
บังคับบัญชา  เพ่ือการ
กำาหนดดุลยภาพการ
บริหารงานบุคคล”

การบรรยาย/ปฎิบัติ ผูเ้ขา้อบรมจำานวน 
200 คน

ผูเ้ขา้รับการอบรม 
เขา้ใจในระเบียบงาน
บริหารงานบุคคล

         3 วัน -ไมมี่-

  
20

หลักสูตร กลยุทธใ์น
การพิจารณากล่ัน
กรองร่างงบประมาณ
รายจา่ย ประจำา
ปี2562

การบรรยาย /ซักถาม ผูเ้ขา้อบรม จำานวน 
200 คน

ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจ
หลักการพิจารณา
อนุมัติให้ใชจ้า่ยเงิน
สะสม การจัดทำาขอ้
บัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจำาปี

           3 วัน -ไมมี่-

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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กลยุทธท่ี์ 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำาดั
บ

      

กิจกรรม/โครงการ
         การดำาเนิน
กิจกรรม

   ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดำาเนินงาน
เปรียบเทียบตาม
ตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

        

ปัญหา/อุปสรรค

 21. หลักสูตร การติดตาม
และประเมินผลแผน
พัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี 

การบรรยาย/แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวา่งผูอ้บรมกับผู้
จัดการฝึกอบรม

ผูเ้ขา้ร่วมจำานวน 
100 คน

เขา้ใจในการจัดทำา
งบประมาณรายจา่ย
ประจำาปี

3 วัน                -ไมมี่-

  22. หลักสูตร แนวทาง
การจัดทำางบประมาณ
รายจา่ยประจำาปี 
2562 และการเขียน
รายละเอียดคำาช้ีแจง
ประกอบงบประมาณ
รายจา่ย(ใหม)่I ฯ

การบรรยาย/ปฎิบัติ ผูเ้ขา้ร่วมจำานวน 
200 คน

ผูเ้ขา้อบรมเขา้ใจการ
จัดทำางบประมาณ
รายจา่ยประจำาปีฯ 
การจัดทำางบ
ประมาณรายจา่ยใน
ระบบบัญขี
คอมพิวเตอร์ฯ

1 วัน -ไมมี่-

  23. โครงการอบรมเชิง
บปฎิบัติการเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งในการ
จัดการเลือกตัง้ 

การบรรยาย/ซักถาม/ ผูเ้ขา้ร่วม จำานวน 
100 คน

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
สามารถมีความรู้
เก่ียวกับการเลือกตัง้
มากยิง่ข้ึน

         3 วัน -ไมมี่-

 
24
..

โครงการสัมมนา
เชงิปฎิบัติการ เร่ือง
การประเมินผลงาน
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศกึษาทอ้งถิ่นฯ

การบรรยาย ผูเ้ขา้ร่วมอบรม 
จำานวน 200 คน

ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา 
สามารถเขา้ใจวธีิการ
ประเมินผลงาน
ขา้ราชการพนักงาน
ครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เพ่ือ
เล่ือนวทิยฐานะสูง
ข้ึน

          5 วัน -ไมมี่-
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
กลยุทธท่ี์ 3 พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path))

ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ การดำาเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ

ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. โครงการประชุม
วชิาการติดตามและ

ประเมินผลการ
ดำาเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภพ
ในระดับทอ้งถิ่น

การบรรยาย ผูเ้ขา้ร่วมจำานวน
200
คน

ติดตามและ
ประเมินผลการ

ดำาเนินงาน
กองทุนหลัก

ประกันสุขภาพใน
ระดับทอ้งถิ่นหรือ

พ้ืนท่ี

3 วัน -ไมมี่-

2. การเดินทางไปรับ
การ

สรรหาขา้ราชการ
หรือพนักงานสว่น
ทอ้งถิ่นเพ่ือดำารง
ตำาแหง่สายบริหาร

การทดสอบ การสอบคัด
เลือก

ผูเ้ขา้รับการ
สรรหา 

ผูเ้ขา้รับกาสรรหา
ได้ทดสอบความรู้

ความสามารถ

3 วัน

3. หลักสูตร “การ
คำานวณราคากลาง
งานกอ่สร้างของ
ทางราชการด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์

ปฎิบัติโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ผูเ้ขา้อบรม

จำานวน 80 คน

ผูเ้ขา้อบรม
สามารถเขา้ใจการ
คำานวณราคากลาง
งานกอ่สร้างทาง

ราชการด้วย
อิเลก็ทรอนิกส(์ค

อมพิวเตอร์)

1 วัน

4 หลักสูตร พัฒนา บรรยาย ผูเ้ขา้อบรม พัฒนาผูเ้ขา้อบรม 5 วัน
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บุคลากรชา่งตาม
มาตรฐานวชิาชีพวิ
ศวรรม(ระดับภาคี
วศิวกรพิเศษ)

จำานวน 200 คน ได้มีความรู้เก่ียว
กับกฎหมายและ
มาตรฐานวชิาชีพ

วศิวกรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
กลยุทธท่ี์ 4 พัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับบุคลากร

ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ

การดำาเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. - - - - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี
กลยุทธ ์พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามค่านิยมประมวลจริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ
ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ

การดำาเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. โครงการพัฒนา
เครือขา่ย 
อปท.โปร่งใส 
หัวใจคุณธรรม”

บรรยาย ผูเ้ขา้รับฟังมีความ
เขา้ใจ

และสนับสนุนการ
ป้องกันการทุจริต
เป็นองคก์รแหง่

การเรียนรู้และเขา้
ร่วมเครือขา่ย

ร่วมเครือขา่ย
สนับสนุนด้าน
วชิาการในการ

ป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต

1 วัน
12 กันยายน

2561

-ไมมี่-

2.
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3.

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาข้าราชการทุกระดับให้สามารถเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง
กลยุทธ ์พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง

ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ

การดำาเนินกิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ

ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. หลักสูตร “การ
พัฒนาผูน้ำาการ
เปล่ียนแปลงดิจิทัล
ระดับชุมชน”

การบรรยาย ผูเ้ขา้อบรม
จำานวน 80 คน

ผูเ้ขา้อบรมได้รับ
ความรู้ ความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
เก่ียวกับโครงการ
เน็ตประชารัฐ การ

ประยุกตใ์ช้
อินเทอร์เน็ต

ตลอดจนแนวคิด
การใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทัลอยา่ง
สร้างสรรคใ์ห้แก่

บุคลากรของ
องคก์รปกครอง

1 วัน -ไมมี่-
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สว่นทอ้งถิ่น
2 โครงการฝึกอบรม

สัมมนา เร่ือง “การ
ปฏิรูปทอ้งถิ่นกับ

การกระจายอำานาจ
ภายใตรั้ฐธรรมนูญ

ปี 2560”

การบรรยาย จำานวนผูเ้ขา้อบรม
จำานวน 100 คน

เพ่ือเพิ่มพูนความ
รู้ความเขา้ใจเก่ียว

กับหลักเกณฑ์
การกระจายอำา
นาจหน้าท่ี และ
อำานาจภายใต้
รัฐธรรมนูญ

แหง่ราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช

2560 ฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาข้าราชการทุกระดับให้สามารถเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลง
กลยุทธ ์พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง

ลำาดั
บ

กิจกรรม/โครงการ การดำาเนินกิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ

ผลการดำาเนินงาน
เปรียบเทียบตาม

ตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

   3. หลักสูตร ภาวะผูน้ำา
การปกครองทอ้งถิ่น

การบรรยาย ผูเ้ขา้อบรม จำานวน 
200 คน

ผูเ้ขา้อบรมได้รับ
ความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการเตรียม
ทอ้งถ่ินไทยใน
ยุค Thailand 4.0 
ภายใตรั้ฐธรรมนูญ

         4 วัน -ไมมี่-

   การสัมมนาทาง การบรรยาย ผูเ้ขา้อบรม เขา้ใจบทบาทของ           2 วัน -ไมมี่-
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4. วชิาการทิศทางทอ้ง
ถ่ินตามโครงการทอ้ง
ถ่ินประสานใจก้าวไป
ด้วยกันประจำาปี 
2561

จำานวน 100 คน ปปช. ขอ้สังเกต
และขอ้ตรวจสอบ
ท่ีน่าสนใจของส
ตง. การสร้าง
ความร่วมมือ
ระหวา่ง อปท.กับ
การทำางานของ
ทอ้งถิ่น

   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในบริบทของอาเซียน
กลยุทธ ์เตรียมความพร้อมของบุคลากรกรมควบคุมโรคเพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ

การดำาเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1.
- - - - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างวัฒนธรรมองคก์รให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนา
กลยุทธท่ี์ 1 เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองคก์ร

ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ การดำาเนินกิจกรรม

ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1. - - - - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างวัฒนธรรมองคก์รให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนา
กลยุทธท่ี์ 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลอ้างอิง

ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ

การดำาเนินกิจกรรม
ตัวช้ีวัดโครงการ

ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

- - - - - - -
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างวัฒนธรรมองคก์รให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนา
กลยุทธท่ี์ 3 สง่เสริมบุคลากรให้มีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วิชาการ/วารสารวิชาการท้ังในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ
ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ

การดำาเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
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1. - - - - - -

2.

3.

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างวัฒนธรรมองคก์รให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนา
กลยุทธท่ี์ 4 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ลำา
ดับ

กิจกรรม/ การดำาเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค
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โครงการ ตามตัวช้ีวัด
1.

-
- - - - -

2.

3.

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างวัฒนธรรมองคก์รให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนา
กลยุทธท่ี์ 5 สง่เสริมการถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญสูก่ารปฏิบัติ
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ลำา
ดับ

กิจกรรม/
โครงการ

การดำาเนินกิจกรรม ตัวช้ีวัดโครงการ ผลการดำาเนิน
งานเปรียบเทียบ

ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลา
ดำาเนินการ

ปัญหา/อุปสรรค

1.
-

 
- - - - -

2.

3.


