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องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ

ชื่อสวนราชการ  :  องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หนาที่ :  1

ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร (Objective)

1.  การยกระดับขีด 1.  ระบบบริหารราชการ 1.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรตาม ระดับ 4 1.  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ความสามารถของ ของ อบต.  เกิดผลสัมฤทธิ์ หลักเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2.  การวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

องคการบริหารสวนตําบล ตามหลักการบริหาร 2.  คาคะแนนที่ผานเกณฑการประเมินตามคํารับรอง 4.5 3.  การจัดทําฐานขอมูลความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

ปราณบุรี  ใหมีสมรรถนะ กิจการบานเมืองที่ดี การปฏิบัติราชการ 4.  การวัดหรือสํารวจความพึงพอใจตอระบบการบริหาร

สูง 2.  บุคลากร อบต.  3.  ระดับความสําเร็จในการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร ระดับ 4 ทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรมจากบุคลากรของ อบต.

มีความเปนมืออาชีพและ 4.  ระดับความสําเร็จของการวางแผนกลยุทธดานบุคลากร ระดับ 3 5.  การพัฒนาบุคลากร

มีคุณธรรมจรรยาบรรณ และดําเนินการตามแผน      5.1  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน 5.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตรงตามความตอง รอยละ 73 สนองตอบตอยุทธศาสตร  ในการฝกอบรมตาง ๆ

3.  อบต.  มีระบบ การการฝกอบรม      5.2  การหาความตองการการฝกอบรมที่สอดคลอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.  ระดับความสําเร็จของการวางระบบการประเมินผลการ ระดับ 4 กับเปาหมายเชิงยุทธศาสตร

ที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานของบุคลากร  และการยกยองชมเชย      5.3  การติดตามประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร

7.  ระดับความสําเร็จของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช ระดับ 4 6.  การจัดการความรู

ประโยชนในการปฏิบัติงาน 7.  การบริหารทรัพยากรมนุษย

8.  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมของขาราชการ

แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ



ชื่อสวนราชการ  :  องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หนาที่ :  2

ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร (Objective)

2.  การเพิ่มประสิทธิภาพ 1.  อบต. มีการบริหาร 1.  รอยละของ  อบต.  ที่ผานเกณฑการประเมินการบริหาร รอยละ 80 1.  หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี

ระบบการบริหารจัดการ จัดการที่ดีและมีการให งานตามหลักเกณฑการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 2.  การจัดเก็บรายไดของ อบต.

ขององคกรในการพัฒนา บริการสาธารณะที่มี 2.  รอยละของประชาชนที่พึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะ รอยละ 85 3.  ระบบควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรฐาน

ประเทศและสนับสนุน คุณภาพแกประชาชน 3.  ระดับความสําเร็จของการศึกษาและจัดทํามาตรฐาน ระดับ 3 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

การสรางความสงบ 2.  อบต.  มีขีดความ กลางกํากับการจัดบริการสาธารณะ กําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

เรียบรอยความมั่นคง สามารถในการบริหาร 4.  รอยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายไดในสวนที่ อบต. รอยละ 4 4.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ภายใน  การสงเสริม จัดการงบประมาณ การเงิน จัดเก็บเอง 5.  การหาความตองการการฝกอบรมที่สอดคลองกับ

เศรษฐกิจชุมชน  และ การคลังใหสามารถพึ่งพา 5.  รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน รอยละ 80 เปาหมายเชิงกลยุทธ

ยกระดับคุณภาพชีวิต ตนเองได ตอการปฏิบัติงาน 6.  การพัฒนาตามความตองการการฝกอบรม

ของประชาชน 3.  บุคลากรมีศักยภาพ 7.  การติดตามประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร

ในการปฏิบัติงาน 8.  มาตรฐานการบริการสาธารณะแตละประเภท

9.  การวัดหรือสํารวจความพึงพอใจตอระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่เปนธรรมจากบุคลากร

10.  การตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น

11.  กระบวนการในการบริหารการคลังทองถิ่น

12.  การพัฒนาระบบบริการสาธารณะของทองถิ่น

13.  การสนับสนุนการกํากับดูแลของ อปท.

แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ



ชื่อสวนราชการ  :  องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หนาที่ :  3

ประเด็น เปาประสงค ตัวชี้วัด (KPI) เปาหมาย องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร (Objective)

3.  การสรางและใชภาคี 1.  อบต. สามารถใชภาคี 1.  รอยละของ  อบต.  ที่มีประชาชนเขารวมการบริหาร รอยละ 85 1.  การสรางภาคีเครือขายในการปองกันและปราบปราม

เครือขายในการพัฒนา เครือขายใหเขารวมเปน จัดการกับ อบต. การทุจริตในการปฏิบัติราชการ

ระบบการบริหารจัดการ หุนสวนการพัฒนา อบต. 2.  รอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนเครือขาย รอยละ 20 2. การสงเสริมการจัดทําแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมของ

ของ อบต. ไปสูเปาหมาย 2.  อบต.  ไดรับความ 3.  รอยละของ อบต.  ที่ไดรับการประเมินความเชื่อมั่น รอยละ  60 ภาคีเครือขาย

ของหลักการบริหารกิจการ เชื่อมั่นจากประชาชน ของประชาชนอยูในระดับดี 3.  การจัดตั้งศูนยประสานงานภาคีเครือขายในการดําเนิน

บานเมืองทีดี่ งานรวมกับ  อบต.

4.  การประชาสัมพันธภารกิจและกิจกรรมของ อบต.

5.  ฐานขอมูลสมาชิกเครือขาย

6.  ฐานขอมูลภารกิจ ของ อบต.ที่เปดโอกาสใหภาค

ประชาชน  ภาคเอกชน  เขามามีสวนรวมได

7.  การสงเสริมภาคีเครือขายในทุกภาคสวน

8.  การมีมนุษยสัมพันธ  การประสานงาน  และการ

ทํางานเปนทีม

9.  การบริหารงานโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
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