
การจดัท าผลงานเพือ่การเลือ่นและแตง่ต ัง้ให้
ด ารงต าแหน่งทีสู่งขึน้ของพนกังาน

องคก์รปกครองสว่นท่องถิน่

ดร.รชฏ จันทร์น้อย

หลักสูตรการจัดการสาธารณะ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



ขั้นตอนการด าเนินการ

➢ วเิคราะห์

➢ ออกแบบ

➢ จัดท า

➢ ตรวจสอบ



หลกัการส าคญัในการจัดท าผลงาน

❑ มาตรฐานภาระงานของเราคืออะไร

❑ นโยบายของชาต ิกระทรวง กรม จังหวัด หน่วยงาน
❑ คุณค่าที่เราจะสร้าง ปัญหาที่เราจะแก้คืออะไร

❑ การสร้างคุณค่า การแก้ปัญหาด้วยวธีิการใด

Value added = Process, Output, Outcome, Impact



ปัญหาทีพ่บในการจัดท าผลงานวชิาการ

❖ ผลส าเร็จในระยะยาวและระยะส้ันไม่ชัดเจน
Output (ผลผลติ)

Outcome (ผลลพัธ์)
Impact (ผลกระทบ)

❖ กระบวนการปฏิบัตไิม่ชัดเจน ขาดกระบวนการทีส่ร้างสรรค์ นวตักรรม

❖ ปัญหาด้านการเรียบเรียง ด้านการส่ือสาร ความเช่ือมโยงแต่ละหัวข้อ ตัดปะ



ผลกระทบ/ความเปลีย่นแปลง (Impact)

ผลลพัธ ์(Outcome)

ผลผลติ (Output)

กจิกรรม (Process)

ทรพัยากร (Input)



การวเิคราะห์สาเหตุดว้ยผงักา้งปลา 
Fishbone Diagram

1. วาดเส้น “กระดกูสันหลังของปลา”

2.  แบ่งหมวดหมู่ของปัญหา

ปัญหาที่
เกดิขึน้

ปัญหาที่
เกดิขึน้





งานทีไ่ดด้ าเนินการมาแลว้

แนวคดิการพฒันางาน



ช่ือผลงาน

เร่ืองอะไร เพื่ออะไร
กระชับ เข้าใจได้ทนัท ี

1. ท าอะไร

2. ท าที่ไหน

3. ด้วยวิธีการอะไร

4. เพื่ออะไร



ตัวอย่างการเขียนช่ือผลงาน

การด าเนินการเพื่อตราข้อบัญญัตเิมืองพทัยา เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ 
หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2553

การด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตราข้อบัญญัตเิมืองพัทยา เร่ือง ก าหนด  
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่
เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553



การพัฒนากระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเมืองพทัยา

การประยุกต์ใช้หลักการสรรหาเชงิยุทธศาสตร์เพื่อพฒันากระบวนการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานจ้างเมืองพทัยา

ตัวอย่างการเขียนช่ือผลงาน



ความรู้ทางวชิาการหรือแนวความคดิทีใ่ช้ในการด าเนินการ 

หลักการ หรือแนวปฏบิัตทิี่ใช้ก าหนดวธีิการพัฒนางาน
▪ แนวคิดด้านการบริหาร เช่น แนวคดิการจัดการความรู้ 
▪ งานวจิัย
▪ แนวปฏิบัตจิากหน่วยงานต้นแบบ
▪ ระเบียบ แนวปฏบิัตต่ิางๆ



ตวัอย่างการเขยีนความรู้ทางวชิาการหรือแนวความคดิ
ทีใ่ช้ในการด าเนินการ 

การบริหารจัดการขยะเพื่อส่ิงแวดล้อมที่ดีมีประสิทธิภาพและยั่งยนื

แนวคดิ สนุทรียสนทนา และแนวคดิ 3 R





สรุปสาระส าคญั  และระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้อง

สรุป 
ระเบียบ กฎหมายที่ชีใ้ห้เหน็ถงึอ านาจ ความจ าเป็นที่ต้องปฏิบัต ิแนวปฏบิัติ



ขั้นตอนการด าเนินงาน และ Flow Chart 
แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โดยละเอยีด)

1. ระบุกระบวนการปฏิบัตงิานตัง้แต่ต้นจนจบ
2. ระบุว่ากระบวนการแต่ละขัน้ตอนได้อะไรบ้าง
3. ระบุคุณค่าแต่ละขัน้ตอนที่เราได้พัฒนา
4. ระบุการด าเนินการระยะสัน้ระยะกลางระยะยาว
5. ใส่หมายเลขล าดับขัน้ตอน



ตัวอย่างขั้นตอนการด าเนินงาน และ Flow Chart 
แสดงขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (โดยละเอยีด)



ผลผลิต  Output

ความส าเร็จที่ได้รับจากการด าเนินงานแต่ละขัน้ตอน

เชิงปริมาณ คือ ผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงาน ที่สามารถนับได้เป็นจ านวน
เช่น คู่มือการปฏิบัตงิาน 1 เล่ม, ผู้เข้าร่วมอบรม 80 ราย

เชิงคุณภาพ คือ คุณลักษณะของผลผลิตที่ได้จากการด าเนินงานแต่ละขัน้ตอน

เช่น คู่มือการปฏบิัตงิานที่มีรายละเอียด…, 

ผู้เข้าร่วมอบรมพงึพอใจ

ผลส าเร็จของงาน



ผลลัพธ์ Outcome

ประโยชน์ต่อต่องค์กร ประชาชน ต่อชุมชน จากผลผลิตที่ได้

1.ระบุรายการผลผลิตของแต่ละขัน้ตอน
2. ก าหนดผู้ได้รับประโยชน์ กลุ่มคนภายใน ภายนอก ชุมชน
3. ใส่รายละเอียดว่าแต่ละกลุ่มได้ประโยชน์อย่างไร

การน าไปใช้ประโยชน์

การเขียนผลลัพธ์ Outcome



ตัวอย่างการเขียนการน าไปใช้ประโยชน์ Outcome

๒.๕.๑ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพืน้ที่มีทกัษะ
สุนทรียสนทนาจะท าให้การส่ือสารมีประสิทธิผล สร้างความเข้าใจ ความสามัคคี
ภายในองค์กรและชุมชน มีทศันคตทิี่ดีต่อกันเกิดความร่วมมือ
ในการจัดการขยะตามหลักการ ๓ R ภาคเีครือข่ายประชารัฐ (ผล ๒.๔.๑)

๒.๕.๒ ชุมชนมีแผนการปฏบิตังิานที่เป็นรูปธรรม (เป้าหมาย วธีิการ)
มีระบบการท างาน มีคณะท างาน มีระบบการตดิตามาและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม
อันเกิดจากภาคีเครือข่ายชุมชนไร้ขยะแบบมีส่วนร่วม น าไปสู่การปฏบิตัทิี่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและการสานต่อย่างต่ออย่างยั่งยืน (ผล ๒.๔.๒)



ความยุ่งยากในการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค
ความยากของงาน ปัญหาอุปสรรคความยุ่งยากจากการด าเนินงาน

ที่เราสามารถวิเคราะห์สาเหตุ และก าหนดแนวทางแก้ไขได้

การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนภมูิต้นไม้ (Problem Tree)

และการวเิคราะห์สาเหตุด้วยหลัก 8 why พบว่าสาเหตุที่แท้จริงคือ
1. การขาดจติส านึกที่มาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ  
2. ผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวติของประชาชน 
3. การขาดกลไกการขับเคล่ือนแบบพหุภาคีที่เกิดจากการรับฟังความคิดเหน็

และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 



วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกิดผลส าเร็จ

วิธีการที่ใช้ให้ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหา องค์ความรู้ใหม่ 

➢ สอดคล้องกับการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาจากการวเิคราะห์

➢ สอดคล้องกับหลักการตามแนวคิด/ทฤษฎี/หลักการ

➢ สอดคล้องกับระเบียบ กฏหมาย
➢ สอดคล้องกับผลที่ได้รับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล



ตัวอย่างการเขียนวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกดิผลส าเร็จ

ปัญหาการส่ือสาร
ปัญหาการมีส่วนร่วม

บุคลากรมีทกัษะสุนทรียสนทนา
ประชาชนมีทกัษะสุนทรียสนทนา

พฒันาทกัษะสุนทรียสนทนา

ประสิทธิผลการส่ือสาร

ความเข้าใจ
ความสามัคคี
ความร่วมมือ

ปัญหาขยะในชุมชน

ปัญหาขยะลดลง



ปัญหาการส่ือสารและการจูงใจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จากการด าเนินงานในการพฒันาทกัษะการส่ือสารตาม
หลักสุนทรียสนทนา ท าให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในพืน้ที่มีทักษะสุนทรียสนทนา เกิดการส่ือสารที่มี
ประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ เกิดความสามัคคีภายในองค์กร
และชุมชน มีทัศนคตทิี่ดีต่อกันเกดิความร่วมมือในการจัดการขยะตาม
หลักการ ๓ R ภาคีเครือข่ายประชารัฐ 

ตัวอย่างการเขียนวิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจนเกดิผลส าเร็จ



ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัตกิาร

ข้อเสนอที่ประสงค์ให้ผู้บริหารประกาศเป็นแนวทางในอนาคต

ข้อเสนอที่ประสงค์ให้ผู้ปฏบิัตนิ าไปด าเนินการในอนาคต



ตัวอย่างข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าข้อค้นพบ และองค์ความรู้
เร่ืองสุนทรียสนทนา ไปใช้ในการขับเคล่ือนนโนยายสู่การปฏิบัตใินรูปแบบต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1. การจัดท าหลักสูตรอบรมเชิงปฏบัิตกิารเพื่อพฒันาบุคลากรเพื่อเข้าสู่การด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดบัต้น

2. การฝึกอบรมผู้น าชุมชน ให้มีทกัษะการส่ือสารแบบสุนทรียสนทนา



ตัวอย่างข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะปฏบิัตกิาร

บุคลากรของ.....ควรน าข้อค้นพบและองค์ความรู้เร่ืองสุนทรียสนทนา 
ไปใช้ในการปฏิบัตเิพื่อแก้ปัญหาขยะ ดังต่อไปนี ้

1. การส่ือสารกับประชาชน บุคลากรของรัฐ ควรสร้างความเข้าใจ ด้วยการรับฟัง
ความต้องการ และการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง

2. การก าหนดแนวทางปฏิบัติ ควรน าข้อมูลที่ได้จาการรับฟังมาก าหนดแนวทาง พร้อมทัง้
ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง การปฏิบัต ิการควบคุม



ขอ้เสนอวสิยัทศัน ์แนวคดิ/วธิกีารเพือ่พฒันางาน
เพือ่การเลือ่นและแตง่ต ัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีสู่งขึน้

ของพนกังานองคก์รปกครองส่วนท่องถิน่

ดร.รชฏ จันทร์น้อย

หลักสูตรการจัดการสาธารณะ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



องค์ประกอบข้อเสนอวสัิยทัศน์



หลกัการและเหตุผล

➢ บริบทปัญหาในภาพกว้าง 
➢ บริบทปัญหาเฉพาะพืน้ที่
➢ สิ่งที่ขาดการด าเนินการ ( GAP)
➢ ผลเสียที่อาจจะเกิดขึน้หากไม่ด าเนินการ
➢ ผลดีที่จะเกิดขึน้หากด าเนินการ

หลักการเขียนหลักการและเหตุผล

สิ่งที่เราก ากลังจะด าเนินการส าคัญอย่างไร



การเขียนจากบริบทในวงกว้างสู่บริบทเฉพาะ (สามเหล่ียมหัวกลับ)

กว้าง 

แคบ 

หลักการเขียนหลักการและเหตุผล



ย่อหน้าที ่1. กระตุ้นความสนใจ ด้วย สถิต ิข่าวสาร สถานการณ์

ขยะเป็นต้นเหตุส าคญัของมลภาวะทางน า้ อากาศ พืน้ดนิ ทีส่่งผลเสียต่อสุขภาวะของประชาชน รายงาน
ของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมระบุว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปริมาณขยะใน
ประเทศไทยมีจ านวน ๒๗.๔๐ ล้านตัน มีอตัราเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีม่ีปริมาณขยะ ๒๔.๐๔ ล้านตัน 
(ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม, ๒๕๖๑) จากสถิตดิงักล่าวหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
ต่างก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาขยะให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยัง่ยืน อาท ิแผนพฒันาใน
ระดบัชาต ิประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๕  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี ประเดน็การพฒันาที ่๔ แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติฉบบัที ่๑๒ และเป้าหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเป้าหมายให้ ขยะ
มูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกดิขึน้ภายในปี ๒๕๖๔ ของเสียอนัตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณของเสียอนัตรายชุมชนทีเ่กดิขึน้ภายในปี ๒๕๖๔ เป็นต้น



การอ้างระเบียบ กฎหมาย นโยบาย

การควบคุมอัตราก าลังและงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลกระบวนการ
ส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญ เน่ืองจากจากระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่ก าหนดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
บุคคล ซึ่งจะต้องไม่เกินร้อยละ 40 



ย่อหน้า 2. น าเสนอช่องว่างของปัญหา

จากต้นแบบของชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาขยะ  อาท ิชุมชนบ้านราง
พลับ เทศบาลต าบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พบว่าจติส านึกและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนคือปัจจัยส าคัญในการแก้ปัญหาขยะให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน จติส านึกและการ
มีส่วนร่วมจะส่งผลต่อพฤตกิรรมที่ดีในการจัดการขยะต้นทาง เช่น การคัดแยกขยะตามประเภท 
การน าขยะสะอาดมาสร้างส่ิงประดษิฐ์ การน าขยะเปียกมาท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดปริมาณการใช้
บรรจุภณัฑ์ การเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย และการทิง้ขยะให้ถูกที่ เป็นต้น 



ในทางปฏิบัตพิบว่าจติส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
ปัญหาส าคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการประชารัฐและการแก้ปัญหาขยะ
ชุมชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าจงึด าเนินการสร้างจติส านึกในการ
แก้ปัญหาขยะแบบบูรณาการกับกระบวนการประชารัฐ โดยจะน าเสนอ
รายละเอียดการด าเนินการในล าดับต่อไป

ย่อหน้า 3. สรุปผลงานทีป่ฏิบัต ิท าอะไร ได้อะไรส้ันๆ 



ขยะเป็นต้นเหตุส าคญัของมลภาวะทางน ้า อากาศ พืน้ดนิ ท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาวะของประชาชน รายงานของส านัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระบุว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปริมาณขยะในประเทศไทยมีจ านวน ๒๗.๔๐ ล้าน
ตัน มีอตัราเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีปริมาณขยะ ๒๔.๐๔ ล้านตัน (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม, ๒๕๖๑) จากสถิติดงักล่าวหน่วยงานที่เกีย่วข้องต่างก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาขยะให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และยัง่ยืน อาทิ แผนพฒันาในระดบัชาติ ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๕  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเดน็การพฒันาที่ ๔ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และเป้าหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดเป้าหมายให้ 
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกดิขึน้ภายในปี 
๒๕๖๔ ของเสียอนัตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณ
ของเสียอนัตรายชุมชนที่เกดิขึน้ภายในปี ๒๕๖๔ เป็นต้น

จากต้นแบบของชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาขยะ  อาทิ ชุมชนบ้านรางพลบั เทศบาลต าบลกรับใหญ่ อ.
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พบว่าจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนคือปัจจัยส าคญัในการแก้ปัญหาขยะให้ประสบความส าเร็จและ
ยัง่ยืน จิตส านึกและการมีส่วนร่วมจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดใีนการจัดการขยะต้นทาง เช่น การคดัแยกขยะตามประเภท การน าขยะ
สะอาดมาสร้างส่ิงประดษิฐ์ การน าขยะเปียกมาท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วสัดุที่ย่อยสลายง่าย 
และการทิง้ขยะให้ถูกที่ เป็นต้น 

ในทางปฏิบัติพบว่าจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัญหาส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการประชารัฐ
และการแก้ปัญหาขยะชุมชน ด้วยเหตุผลดงักล่าว ข้าพเจ้าจึงแนวคดิว่าาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการใน
การสร้างจิตส านึกในการแก้ปัญหาขยะแบบบูรณาการกบักระบวนการประชารัฐ ดงัน้ันข้าพเจ้าจึงก าหนดวสัิยทัศน์และแผนปฏิบัติ
งานในการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเป็นก าลงัส าคญัในการแก้ปัญหาขยะ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ดงัต่อไปนี้



บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 

วิเคราะห์ปัญหา

สาเหตุ

แนวคิด

แนวทาง



❑ ระบุปัญหา 

❑ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

❑ สาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์ปัญหา



ตัวอย่างการเขียนการวิเคราะห์ปัญหา



แนวคิด



แนวคิด



1. ระบุกระบวนการปฏิบัตงิานตัง้แต่ต้นจนจบ
2. ระบุว่ากระบวนการแต่ละขัน้ตอนได้อะไรบ้าง
3. ระบุคุณค่าแต่ละขัน้ตอนที่เราได้พฒันา
4. ระบุการด าเนินการระยะสัน้ระยะกลางระยะยาว
5. ใส่หมายเลขล าดับขัน้ตอน

รายละเอยีดของการด าเนินการพฒันางาน 



ตัวอย่างการเขียนรายละเอยีดของการด าเนินการพฒันางาน 



ผลที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการด าเนินการพฒันางาน  

ผลที่ได้รับจาการด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน



ผลผลติเป้าหมาย (Output 

๒.๕.๑-๒.๕.๔)

ตัวชีวั้ดความส าเร็จ กระบวนการ
ประเมนิ

- บุคลากรของ อปท.

- ประชาชนมีทักษะในกระบวนการ
สุนทรียสนทนา มีความเข้าใจใน

กระบวนการจัดการขยะและมี

จติส านึกในการมีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะ

- ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมและผ่านการทดสอบความเข้าใจในทักษะ

กระบวนการสุนทรียสนทนา
- จ านวณประชาชน และองค์กรที่เข้ามาเป็นภาคี

เครือข่าย

- จ านวณโครงการที่เกดิขึน้จากวทิยากรตัวคูณให้
ความรู้จัดการขยะ

- ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในพืน้ที่มีทัศนคตทิี่ดีต่อ
การจัดการขยะของหน่วยงาน

- การส ารวจ
ออนไลน์และ

แบบสอบถาม

- เอกสารการ
ด าเนินโครงการ

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ  



ผลลัพธ์ (Outcome)

- ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่าง

ถูกต้อง

- ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ

อย่างถูกต้อง

- ขยะมูลฝอยตดิเชือ้ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง 

- การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้นทาง 

- ร้อยละ ๗๕ ของปริมาณ ขยะมูลฝอยที่เกดิขึน้ 

ภายในปี ๒๕๖๔

- ร้อยละ ๑๐๐ ของปริมาณขยะมูลฝอย ตดิเชือ้ที่

เกดิขึน้ ภายในปี ๒๕๖๓

- ร้อยละ ๑๐๐ ของปริมาณขยะมูลฝอย ตดิเชือ้ที่
เกดิขึน้ ภายในปี ๒๕๖๓ 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของปริมาณขยะมูลฝอย และของ
เสียอันตรายถูกจัดการตัง้แต่ต้นทางภายในปี 
๒๕๖๓

- การส ารวจ
ออนไลน์และ

แบบสอบถาม

- เอกสารการ
ด าเนินโครงการ



ระยะเวลาที่จะด าเนินการตามข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการพฒันางาน 

เขยีนแบบบรรยาย

ส่ิงทีจ่ะปฏิบตัิ ระยะเวลา วธีิการ 



ระยะเวลาที่จะด าเนินการตามข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการพฒันางาน 

เขียนแบบ Grant Chart



แนวทาง/วธีิการติดตามประเมินผลความส าเร็จ 
ผลผลติเป้าหมาย (Output 

๒.๕.๑-๒.๕.๔)

ตัวชีวั้ดความส าเร็จ กระบวนการ
ประเมนิ

- บุคลากรของ อปท.

- ประชาชนมีทักษะในกระบวนการ
สุนทรียสนทนา มีความเข้าใจใน

กระบวนการจัดการขยะและมี

จติส านึกในการมีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะ

- ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมและผ่านการทดสอบความเข้าใจในทักษะ

กระบวนการสุนทรียสนทนา
- จ านวณประชาชน และองค์กรที่เข้ามาเป็นภาคี

เครือข่าย

- จ านวณโครงการที่เกดิขึน้จากวทิยากรตัวคูณให้
ความรู้จัดการขยะ

- ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในพืน้ที่มีทัศนคตทิี่ดี
ต่อการจัดการขยะของหน่วยงาน

- การส ารวจ
ออนไลน์และ

แบบสอบถาม

- เอกสารการ
ด าเนินโครงการ



ฝึกปฏิบัติการจัดท าผลงาน 


