
สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning ) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
1. การวางแผนกำลังคน 
    ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

  - ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรม  

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
    ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
 

  - ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรม  

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่นเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

1.เพ่ือชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิมและ
มาตรฐานทั่วไปใหม่ 
2.เพ่ือชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมิน
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม
มาตรฐานทั่วไปใหม่ในช่วงระยะเวลา
เปลี่ยนผ่าน 
3.เพ่ือให้บุคลากรสามารถดำเนินการ
เกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มี
หรือเลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไป
เดิมและมาตรฐานทั่วไปใหม่ได้อย่าง
ถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์กำหนด 

1.นายราชัน  นามวงษ์ 
2.นางสาวปราณี  ไชยฮะนจิ 

1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวกับ
การประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทย-
ฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิมและ
มาตรฐานทั่วไปใหม่ 
2.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมิน
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตาม
มาตรฐานทั่วไปใหม่ในช่วงระยะเวลา
เปลี่ยนผ่าน 
3.บุคลากรสามารถดำเนินการเกี่ยวกับ
การขอรับการประเมินเพ่ือให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะตามมาตรฐานทั่วไปเดิม
และมาตรฐานทั่วไปใหม่ได้อย่างถูกต้อง
ตามท่ีหลักเกณฑ์กำหนด 
 

- ควรส่งเสริมให้พนักงานครู
ส่วนตำบลและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วม
ฝึกอบรมทุกคน เพราะต้อง
อาศัยการเรียนรู้และการ
นำเสนอผลงานรายบุคคล 



สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning ) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การกำหนด
โครงสร้างส่วนราชการ(ฉบับใหม่)และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วน
ท้องถิ่น”ประจำปีงบประมาณ 2564 

1.เพ่ือให้บุคลากรได้มีความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
2.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงาของราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจกรรม
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรใน 
อปท. พ.ศ.2563 (โครงสร้างส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
(ใหม่) 
3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ อปท.
พ.ศ.2563 อำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล(ใหม่) 
4.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้าง  

1.นายอมร  ศรีสวสัดิ ์
2.นายราชัน  นามวงษ์ 
3.นางสาวฐิติพรรณ ศิริพันธ์ 
4.นางสาวปราณี ไชยฮะนิจ 

1.บุคลากรได้มีความเข้าใจในกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
2.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการ
ปฏิบัติงาของราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น และกิจกรรมอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคลากรใน อปท. พ.ศ.
2563 (โครงสร้างส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล(ใหม่) 
3. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ อปท.
พ.ศ.2563 อำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตำบล(ใหม่) 
4.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล(ใหม่) 

- เป็นเรื่องใหม่ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พนักงานครู
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้างทุก
ตำแหน่ง จึงต้องมีการ
นำเสนอให้พนักงานส่วน
ตำบลทุกคนได้ทราบและทำ
ความเข้าใจ 

 



สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning ) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
 ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
(ใหม่) 
5.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
มีการปรับปรุงใหม่ และเป็นการทำ
ความเข้าใจเพ่ือรองรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของราชการ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 5.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจประกาศ
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2563 และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการ
ปรับปรุงใหม่ และเป็นการทำความ
เข้าใจเพื่อรองรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของราชการ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 

4. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
    ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
 
 

  - ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรม  

5.การสรรหาคนดีคนเก่ง 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

  - ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรม  



สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning ) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
6. การพัฒนาบุคลากร 
   ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- อบรมหลักสูตร”กระบวนการจัดจ้างและ
เทคนิคการบริหารสัญญางานจ้างก่อสร้าง
ภายในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
 

1.เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และนำหลัก 
เกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติในกระ 
บวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักเกณฑ์ข้อบังคับ แนวทาง
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการ
บริหารสัญญาจ้างงานก่อสร้างตาม 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่ถูกต้อง
ชัดเจนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
และลดปัญหาข้อผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติและจากการถูกตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

1.นายอาทิตย์ คำเนาว ์
2.จ่าเอกประชาธิป ถาวร 
3.นางสาวฐิติพรรณ ศิริพันธ์ 
4.นางสาวรุ่งทิวา  สุนทอง 
5.นางสาวรัตนาภรณ์  ผมภักดิ์ 

1.บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ชัดเจน และนำหลักเกณฑ์
แนวทางและวิธีปฏิบัติในกระบวน 
การการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์ข้อบังคับ แนวทางและวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารสัญญา
จ้างงานก่อสร้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ที่ถูกต้องชัดเจนสามารถนำไปใช้
ได้อย่างถูกต้อง และลดปัญหา
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติและจากการ
ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
3.มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือรองรับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกาศใช้กับทุก
หน่วยงานภาครัฐตามแนว พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- หน่วยงานได้ทราบแล
เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครับ พ.ศ. 2560 เป็นไป
ในแนวทางเดี่ยวกัน เพ่ือการ
วางแนวทางการจัดซื้อจัด
จ้างภายในหน่วยงานที่ดี
ยิ่งขึ้น 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
พัฒนาศักภาพการบังคับใช้กฎหมายตาม 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องเทคนิคแนวทางการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับงาน 

1.นายอมร  ศรีสวัสดิ์ 1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
เทคนิคแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุขกับงานสุขาภิบาล 
 

- ควรมีการส่งเสริมให้มีการ
เข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
สม่ำเสมอ เนื่องจากปัญหา
และแนวทางในการแก้ไข 



สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning ) 
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ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
แก้ไขเพ่ิมเติมกับงานสุขาภิบาลอาหารของ 
อปท.ให้มีประสิทธิภาพ 
 

สุขาภิบาลอาหาร 
2. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนและเหตุ
รำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธาร
สุขด้านสุขาภิบาลอาหาร 
3.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
หลักวิชาการในการควบคุมการ
สุขาภิบาลอาหารกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขรวมทั้งเทคนิคแนวทางการ
ตรวจมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 

 
 

อาหาร 
2.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการเรื่องร้องเรียนและเหตุรำคาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารสุขด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
3.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลัก
วิชาการในการควบคุมการสุขาภิบาล
อาหารกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
รวมทั้งเทคนิคแนวทางการตรวจ
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 

ปัญหามีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอๆ 

- โครงการอบรมหลักสูตร “เจาะประเด็น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรืผู้บริหาร
ท้องถิ่น การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้มี
สิทธิ์สมัครรับการเลือกตั้ง อีกทั้งการ
ประชุมสภาท้องถิ่นและกฎกระทรวง การ
สอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563” 

1.เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบแนวทางการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
2.เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง 
3.เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบแนวทางการ
รับหลักการ การแปรญัตติและการลง
มต ิ
4.เพ่ือให้บุคลากรได้เพ่ิมทักษะแนวทาง
กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรง  

1.นายอาทิตย์ คำเนาว์ 
2.นายอมร  ศรีสวัสดิ์ 
3.จ่าเอกประชาธิป ถาวร 
 

1.บุคลากรได้ทราบแนวทางการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
2.บุคลากรได้ทราบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
3.เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบแนวทางการ
รับหลักการ การแปรญัตติและการลง
มต ิ
4.บุคลากรได้เพ่ิมทักษะแนวทาง
กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรง
ตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหาร 

- ได้ทราบแนวทางในการ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และ
บุคลากรมีความพร้อมใน
การดำเนินการ 

 



สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning ) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
 
 

ตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2563 
5.เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบกระบวนการ
และข้ันตอนเกี่ยวกับการประชุมสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษา 

 
 

ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2563 
5.บุคลากรได้ทราบกระบวนการและ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กรณีศึกษา 
 

 

7. การสร้างความก้าวหน้าในสาขาอาชีพ 
    ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 

 
 

 - ไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรม  

8. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ชื่อโครงการ/กิจกรรม/งาน 
- โครงการหลักสูตร”การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570” 

1.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใน
การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น  
2.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และทักษะใน
การวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
รองรับการขอรับงบประมาณรายจ่าย
โดยตรงกับสำนักงบประมาณ และการ
จัดทำงบประมาณเชิงบูรณการของ 
อปท. 
3.เพ่ือให้บุคลากรมีความสามรถในการ
วิเคราะห์เชิงระบบการบริหารแผนงาน/ 

1.นายอาทิตย์ คำเนาว์ 
2.นายอมร  ศรีสวัสดิ์ 
3.จ่าเอกประชาธิป ถาวร 
 

1.บุคลากรมีความรู้และทักษะในการ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น  
2.บุคลากรมีความรู้และทักษะในการ
วิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรองรับ
การขอรับงบประมาณรายจ่ายโดยตรง
กับสำนักงบประมาณ และการจัดทำ
งบประมาณเชิงบูรณการของ อปท. 
3.บุคลากรมีความสามรถในการ
วิเคราะห์เชิงระบบการบริหารแผนงาน/ 
โครงการและติดตามประเมินผลเพ่ือ 

- เป็นโครงการที่ดีในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและมี
ข้อแนะนำที่มีการปรับปรุง
ใหม่อยึ่เสมอๆ ควรส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดได้เข้า
ร่วมโครงการสม่ำเสมอ 



สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร (Human Development Planning ) 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
ประเด็นนโยบาย/แผนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะห์/

ข้อเสนอแนะ 
 โครงการและติดตามประเมินผลเพ่ือ

สร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
ของ อปท. ตามหลักเกณฑ์รางวัลการ
บริหารระดับประเทศ มีพ้ืนฐานความรู้ 
หลักการวางแผน เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนที่ทันสมัย 
และการวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจและบริหารเชิงบูรณาการเพ่ือ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบปฏิบัติและหนังสือสั่งการ 
4. เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้และฝึกทักษะ
ให้เกิดความชำนาญในการกำหนดและ
วิเคราะห์ นโยบาย วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนที่
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์
โครงการ ผลผลิตและงบประมาณ 
ตลอดทั้งการจัดทำแผนการดำเนินงาน
และติดตามประเมินผลทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์และระดับแผนงาน/
โครงการ 
5.เพ่ือให้บุคลากรสามารถทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  

 สร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
ของ อปท. ตามหลักเกณฑ์รางวัลการ
บริหารระดับประเทศ มีพ้ืนฐานความรู้ 
หลักการวางแผน เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนที่ทันสมัย 
และการวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจและบริหารเชิงบูรณาการเพ่ือ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ระเบียบปฏิบัติและหนังสือสั่งการ 
4. บุคลากรเรียนรู้และฝึกทักษะให้เกิด
ความชำนาญในการกำหนดและ
วิเคราะห์ นโยบาย วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนที่
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์
โครงการ ผลผลิตและงบประมาณ 
ตลอดทั้งการจัดทำแผนการดำเนินงาน
และติดตามประเมินผลทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์และระดับแผนงาน/
โครงการ 
5.บุคลากรสามารถทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ได้แล้ว
เสร็จภายในกำหนดเวลา 

 

 


