
 
หลกัสูตรสัมฤทธิบตัรการวางแผนพฒันาท้องถิน่แบบบูรณาการ 

 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินในยุคปัจจุบนั ไดมี้การเปล่ียนแปลงแนวคิดจากการวิเคราะห์

และบริหารจดัการแบบรายโครงการ (Project Based) มาสู่แผนการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์เชิง
บูรณาการ (Integrated Strategic Plan) ท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเป็นองคร์วมและเช่ือมโยง
กนัเป็นโครงข่ายการพฒันาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ทั้งในระดบันานาชาติ ตาม
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนของสหประชาชาติ (SDGs) นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาภาค กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั ตลอดทั้งทอ้งถ่ินและชุมชน และเน่ืองจากตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถ่ินน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณของ
องค์กรปกครองท้องถ่ิน และใช้ประกอบในการยื่นค าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ายโดยตรงจาก
ส านกังานงบประมาณ ตามพระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะตอ้งมีการจดัล าดบั
ความส าคญัและความเร่งด่วน ตลอดทั้งรายการท่ีมีความพร้อมในการด าเนินงานให้ครบถว้นก่อน
การยืน่ค  าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย 

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวจ่ึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการ แนวคิดและทกัษะในการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินและการจดัท างบประมาณโดยตรง ความผดิพลาดในการก าหนดยทุธศาสตร์และ
แผนงานโครงการขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน อาจจะน าไปสู่ความลม้เหลวในน านโยบายผูบ้ริหาร
ไปสู่การปฏิบติั และเกิดความเสียหายหรือสูญเปล่าในการด าเนินงาน ตลอดทั้งอาจน าไปสู่การไม่
ประสานการด าเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื และยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายแห่งรัฐ 

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในแนวคิดการบริหารจดัการและการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายผูบ้ริหาร โอกาสการพฒันาและปัญหาความตอ้งการของประชาชน  และ
บูรณาการการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของสหประชาชาติ เป้าหมายการ
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พฒันาของประชาคมอาเซียน ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Thailand 4.0 
ตลอดทั้งแผนพฒันาภาค กลุ่มจงัหวดั และจงัหวดั วทิยาลยัพฒันาการปกครองทอ้งถ่ิน จึงไดก้  าหนด
จดัฝึกอบรมหลกัสูตรสัมฤทธิบตัรการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการ ส าหรับ ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา และเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินผูมี้หนา้ท่ีจดัท างบประมาณ 
หรือ ติดตามและประเมินผลการพฒันาทอ้งถ่ิน  

ผูเ้ข้าอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะให้เกิดความช านาญในการก าหนดและวิเคราะห์
นโยบาย วสิัยทศัน ์ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์แผนท่ียทุธศาสตร์  เป้าหมาย ตวัช้ีวดั กลยทุธ์ โครงการ 
ผลผลิต และงบประมาณ ตลอดทั้งการจดัท าแผนการด าเนินงานและติดตามประเมินผลทั้งในระดบั
ยุทธศาสตร์และระดบัแผนงาน/โครงการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบ และจะไดรั้บการพฒันาความรู้และทกัษะพื้นฐานในการพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ความเท่าเทียม การบริหารจดัการ และระบบขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
วางแผน ตลอดทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งน้ี การฝึกอบรมจะใชข้อ้มูลจริงของ
องค์กรปกครองทอ้งถ่ินของผูเ้ขา้อบรมในการวิเคราะห์และฝึกอบรม เม่ือผ่านการฝึกอบรมจะ
สามารถน าไปปฏิบัติงานทั้ งแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 5 ปี แผนการด าเนินงาน และแผนติดตามและ
ประเมินผลระดบัยทุธศาสต ์และระดบัโครงการในองคก์รปกครองทอ้งถ่ินตน้สังกดั ต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ 

หลกัสูตรสัมฤทธ์ิบตัรการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการ มีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้ขา้รับ
การศึกษามีความรู้ ทศันคติ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินสอดคลอ้งกบัการ
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ  ทั้งน้ี ผูท่ี้จบหลกัสูตรน้ีจะมีอุดมการณ์ ความรู้ และทกัษะ ดงัน้ี 

 มีความรู้และทกัษะในการพฒันานโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้ง
กับอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน และความท้าทายตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนแห่ง
สหประชาชาติ เป้าหมายและตวัช้ีวดัยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีความรู้และทกัษะในการวเิคราะห์แผนพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อรองรับการขอรับงบประมาณ
รายจ่ายโดยตรงกับส านักงบประมาณ และการจดัท างบประมาณเชิงบูรณาการของ
องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
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 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงระบบการบริหารแผนงาน/โครงการ และติดตาม
ประเมินผล เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการด าเนินงานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ตาม
เกณฑร์างวลัการบริหารระดบัประเทศ  

 มีพื้นฐานความรู้หลักการวางแผน เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผน            
ท่ีทันสมัย และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและบริหารเชิงบูรณาการ เพื่อ
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของระเบียบปฏิบติั และหนงัสือสั่งการ 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

บุคคลท่ีสามารถสมคัรเขา้รับการศึกษาอบรมในหลกัสูตรได ้จะตอ้งมีคุณสมบติัอย่างใด
อยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  

3.1 ผูบ้ริหารองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน/สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  
3.2 ปลดัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการกองวชิาการ/กองแผน ผูอ้  านวยการกองคลงั  
3.3 นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน หรือผูช่้วยนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
3.4 หวัหนา้ส่วนราชการ ขา้ราชการ/พนกังานองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีก ากบัดูแลดา้นแผน

และงบประมาณหรือผูจ้ดัท าแผนและงบประมาณของหน่วยงานระดบักอง 
3.5 คณะกรรมการพัฒนาท้อง ถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
3.6 ขา้ราชการส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค พนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน

พฒันาทอ้งถ่ิน/แผนพฒันาอ าเภอ/ แผนพฒันาจงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดั  
3.7 อาสาสมคัรองคก์รพฒันา/ผูแ้ทนชุมชนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

 ประมาณรุ่นละไม่เกิน 80 คน  
 ทั้งน้ี การคดัเลือกบุคคลเขา้รับการศึกษาอบรมในหลกัสูตรฯ จะด าเนินการโดยคณะ

กรรมการบริหารหลกัสูตรฯ และผลการคดัเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 
จะถือเป็นท่ีสุด 
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5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม  

 รูปแบบการจดัการศึกษาอบรม มีลกัษณะท่ีส าคญั 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

5.1 การเรียนการสอนในห้องเรียน จะเป็นลกัษณะกระบวนการท่ีเร่ิมจากการสร้างความ
เขา้ใจในแต่ละเน้ือหาวิชาในเชิงทฤษฎี การฝึกปฏิบติั การแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นของ
นกัศึกษา และการให้ขอ้คิดเห็นของผูส้อน หรือผูเ้ช่ียวชาญ โดยอตัราส่วนการบรรยาย
ให้หลกัการทฤษฎีร้อยละ 30 การฝึกปฏิบติัร้อยละ 60 และการสรุปแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร้อยละ 10 ของเวลาศึกษา 

5.2 การเรียนการสอนนอกห้องเรียน ได้แก่ การจัดท าแบบฝึกหัดนอกเวลาเรียน ซ่ึงจะ
มอบหมายเป็นรายหวัขอ้วชิา โดยอาจมีแบบฝึกหดัทั้งในรูปของกลุ่มยอ่ยและส่วนบุคคล 
รวมถึงการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 

6. ระยะเวลาและสถานทีศึ่กษาอบรม 

6.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม จ านวน 60 ชัว่โมง (ประมาณ 1-2 เดือน)  
6.2 สถานท่ีศึกษาอบรม ณ สถาบนัพระปกเกลา้ และ สถานท่ีอ่ืนท่ีสถาบนัฯ ก าหนด 

7. การส าเร็จการศึกษาอบรม 

7.1 ผูเ้ขา้รับการศึกษาอบรมในหลกัสูตรฯ เป็นผูผ้่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเม่ือปฏิบติั
ตามเกณฑต่์างๆ ต่อไปน้ีโดยครบถว้น 
- เกณฑเ์วลาเรียน - ผูเ้ขา้ศึกษาอบรมตอ้งมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลกัสูตรไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
- เกณฑก์ารส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย - ผูเ้ขา้ศึกษาอบรมตอ้งส่งแบบฝึกหดัครบตามท่ี

ได้รับมอบทุกคร้ัง และการท าเอกสารนั้นตอ้งท าด้วยตนเองโดยไม่คดัลอกหรือ
เลียนแบบผลงานผูอ่ื้น (เอกสารร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ิน แผนการด าเนินงาน แผน
ติดตามและประเมินผล และเอกสารการวเิคราะห์ขอ้มูล หรืออ่ืนๆ ท่ีอาจเพิ่มเติม) 

- เกณฑก์ารวดัผลท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ - ผูเ้ขา้ศึกษาอบรมตอ้งผ่านการสอบวดัผลโดยมี
คะแนนสอบไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 60 ของคะแนนเตม็ 

- ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ด าเนินการใดๆ อันน ามาซ่ึงความเส่ือมเสีย
ช่ือเสียงของสถาบนัพระปกเกลา้ 
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7.2 ผูผ้่านและส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลกัสูตรน้ีจะไดรั้บ สัมฤทธิบตัรดา้นการวางแผน
พฒันาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการ และมีศกัด์ิและสิทธ์ิแห่งสัมฤทธิบตัรนั้นทุกประการ 

8. โครงสร้างหลกัสูตร 

หลกัสูตรสัมฤทธิบตัรการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินแบบบูรณาการใชเ้วลาการศึกษาอบรมใน
หลกัสูตรฯ ทั้งส้ิน 60 ชัว่โมง แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่มวชิา และการศึกษาดูงาน ดงัน้ี 

- กลุ่มวชิาท่ี 1 การเตรียมความพร้อมเพื่อการวางแผนยทุธศาสตร์ (18 ชัว่โมง) 

- กลุ่มวชิาท่ี 2 การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินและการแปลงแผนสู่การปฏิบติั  (30 ชัว่โมง) 

- กลุ่มวชิาท่ี 3 การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ  (6 ชัว่โมง) 

- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้แบบในการวางแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (6 ชัว่โมง) 

9. ค าอธิบายรายกลุ่มวชิา 

กลุ่มวชิาที ่1 การเตรียมความพร้อมเพ่ือการวางแผนยุทธศาสตร์ (18 ช่ัวโมง) 

สาระโดยสังเขป 

ในการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องทั้ งผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ี ตลอดทั้ ง
คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานและทักษะในการพฒันานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ (Identities) ทั้งทางสังคมและภูมิศาสตร์ 
ปัญหา ศกัยภาพ ความตอ้งการ และโอกาสในการพฒันาของทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัความทา้ทาย
ตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ในมิติของ
การพฒันาคนและลดความเหล่ือมล ้า ความมัง่คัง่ สภาวะแวดลอ้มโลก การสร้างสันติภาพและการมี
ส่วนร่วมในการพฒันา นอกจากนั้น ยงัจะตอ้งเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชเ้ป้าหมายและตวัช้ีวดั
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อก าหนดเป้าหมายการพฒันาของ
แผนพฒันาทอ้งถ่ินใหมี้ความสอดคลอ้งบูรณาการไปในทิศทางเดียวกนั 

วตัถุประสงค ์

         หลงัจากผา่นการอบรมกลุ่มวชิาน้ีแลว้ ผูศึ้กษาอบรมจะสามารถ 
1. วิเคราะห์อตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน และก าหนดเคา้โครงมุมมองยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติั

การเพื่อมุ่งสู่การบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีมีความยัง่ยนื 
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2. วิเคราะห์และประยุกต์แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถ่ินใหมี้ความโดดเด่นและเป็นเลิศ (Best Practice) 

3. วเิคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการประสานแผนพฒันาทอ้งเพื่อระดมทรัพยากรและสร้าง
ทุนในการด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ิน 

4. วิเคราะห์แนวทางการจัดท างบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการจัดท า
งบประมาณในมิติหญิงชาย 

5. วิเคราะห์นโยบายการพฒันาแห่งรัฐ และประเด็นความทา้ทายกบัการเปล่ียนแปลงใน
บริบทใหม่ของสถานการณ์โลก และการถ่ายทอดเป้าหมายไปสู่การปฏิบติัในระดบั
ทอ้งถ่ิน 

ประเดน็เน้ือหา  
 ทอ้งถ่ิน อตัลกัษณ์ ยทุธศาสตร์และการปฏิบติัสู่การบริหารงานทอ้งถ่ินเพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ี

ย ัง่ยนื 
 การสร้างการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีมุ่งสู่ความโดดเด่นเป็นเลิศ 
 ระบบแผนพฒันาประเทศ และการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินเชิงบูรณาการ 
 นโยบายการพฒันาแห่งรัฐ และประเด็นความทา้ทายกบัการเปล่ียนแปลงในบริบทใหม่

ของสถานการณ์โลก และการถ่ายทอดเป้าหมายไปสู่การปฏิบติัในระดบัทอ้งถ่ิน 
 การจดัท างบประมาณในมิติหญิงชาย 

กลุ่มวชิาที ่2 การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นและการแปลงแผนสู่การปฏบัิติ  (30 ช่ัวโมง) 

สาระโดยสังเขป 

 ในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินและการแปลงแผนสู่การปฏิบติั กระบวนการส าคญั ไดแ้ก่ 
การศึกษาขอ้มูลสภาพปัญหา การวเิคราะห์ขอ้มูลและศึกษาปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลต่อปัญหา การก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์เป้าหมาย ตวัช้ีวดั  การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์และจดัท าแผน 
พฒันาทอ้งถ่ิน ตลอดทั้งการน าแผนไปปฏิบติั ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนจะมีเทคนิคและวิธีการ ตลอดทั้ง
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงในกลุ่มวิชาน้ีจะเสนอทางเลือกของเทคนิค วิธีการ 
และเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและทนัสมยั เพื่อผูเ้ขา้รับการอบรมจะสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการ
จดัท าแผนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะของแต่ละแผนนั้นๆ  นอกจากนั้น ในการ
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วางแผนยงัตอ้งเน้นการด าเนินงานในลกัษณะท่ีมีการบูรณาการ เพื่อให้การด าเนินงานไม่ซ ้ าซ้อน 
และใหก้ารด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและสอดประสานกนั 

วตัถุประสงค ์

         หลงัจากผา่นการอบรมกลุ่มวชิาน้ีแลว้ ผูศึ้กษาอบรมจะสามารถ 
1. เขา้ใจในกระบวนการวิเคราะห์เพื่อการวางแผน การวางแผน และสามารถประยุกต์ใช้

เทคนิคและเคร่ืองมือในการด าเนินการวางแผนและบูรณาการแผนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2. จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินได้ครบถว้น สมบูรณ์ และค านึงถึงความสมเหตุสมผลและ

เป็นไปตามระเบียบแบบแผนเพื่อเป็นกรอบในการจดัท างบประมาณ และขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  

3. จัดท าแผนการด าเนินงาน ท่ีมีความชัดเจนในเป้าหมายผลผลิตและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน เพื่อเป็นฐานในการปฏิบติังานและติดตามประเมินผล 

ประเดน็เน้ือหา 
 ขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 การวเิคราะห์โครงสร้างประชากร และขอ้มูลพื้นฐาน 
 การก าหนดประเด็นการพัฒนา การส ารวจ จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน/

สภาวการณ์แวดลอ้มของการพฒันา   
 การก าหนดวิสัยทศัน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ยุทธศาสตร์ 

กลยทุธ์การพฒันา  และโครงการ ผลผลิตโครงการ 
 การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินและการจดัท างบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน                
 กระบวนการจดัท าแผนการด าเนินงาน  

กลุ่มวชิาที ่3 การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ  (6 ช่ัวโมง) 

สาระโดยสังเขป 

 การด าเนินการปฏิบติัตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน และแผนด าเนินงานนั้น โครงการแผนงานใน
แผนพฒันามีรายละเอียดแยกยอ่ยในรายโครงการท่ีหลากหลาย และมีความแตกต่างกนัเป็นอยา่งมาก 
ทั้งในแง่ของวตัถุประสงค ์ผลผลิต ผลลพัธ์ วธีิการด าเนินงาน ตลอดทั้งตวัช้ีวดัการพฒันา ดงันั้น การ
พิจารณาว่าการด าเนินงานในระดับต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายและประสบความส าเร็จหรือไม่ 
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จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการติดตามและประเมินผล ทั้งในระดบัยทุธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ 
ทั้งน้ี ในแต่ละระดบัจะมีเทคนิคและเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลท่ีแตกต่างกนัไป 

วตัถุประสงค ์

         หลงัจากผา่นการอบรมกลุ่มวชิาน้ีแลว้ ผูศึ้กษาอบรมจะสามารถ 
1. ออกแบบระบบและประเมินผลคะแนนการด าเนินงานตามเป้าหมายยทุธศาสตร์ ทั้งใน

ระดบัยทุธศาสตร์ และภาพรวมของหน่วยงาน โดยหลกัการประเมินผลดว้ยตนเอง 
2. ออกแบบระบบเพื่อติดตามและประเมินผลคะแนนการด าเนินงานโครงการตามแผนการ

ด าเนินงาน ทั้งในระดบัโครงการ กลยทุธ์ ยทุธศาสตร์ และภาพรวมของหน่วยงาน และ
ติดตามสถานะโครงการดว้ยระบบไฟจราจร โดยหลกัการประเมินผลดว้ยตนเอง 

ประเดน็เน้ือหา 
 หลกัการประเมินผลคะแนนการพฒันาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ และโครงการตาม

แผนการด าเนินงาน 
 ระบบและ เค ร่ือง มือส าห รับการ ติดตามและประ เ มินผลพัฒนาด้วยตนเอง                              

(Self-Assessment Report)  


