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บทสรุปผูบริหาร 

ฝายบริการวิชาการ สํานักบริการวิชาการ ไดบริการวิชาการใหแกองคการบริหาร 

สวนจังหวัดลําปาง ในโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การวางแผนกลยุทธโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูฝกอบรมสามารถ

วิเคราะหหลักการและแนวทางการวางแผนกลยุทธและมีทักษะในการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานของ

สวนราชการเม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ระหวางเวลา 09.00–16.00 น. ณ หองประชุมองคการบริหาร

สวนจังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง ผูเขารวมโครงการเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จํานวน 40 คน 

ผลการฝกอบรมดังกลาว พบวา ผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ย 4.51คิดเปนรอยละ90.20 ผูเขาอบรมไดรับองคความรูดานการวางแผนกลยุทธ สามารถวางแผนและ

พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจขององคกรไดดียิ่งข้ึนขอเสนอแนะสําหรับการ

วางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีดังตอไปนี้  

1. การฝกปฏิบัติการคิดวิเคราะหเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสามารถนําองคความรูไป

ประยุกตใชไดอยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. การสงเสริมความคิดริเริ่มอยางสรางสรรคใหแกบุคลากร เพ่ือกระตุนใหเกิดนวัตกรรม

หรือโครงการท่ีสามารถพัฒนาชุมชนในทองถ่ินไดตอไปในอนาคต 

3. การฝกการจัดทําแผนกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพ และการติดตามการดําเนินงานเพ่ือให

เปนไปตามแผนงานท่ีวางไว เพ่ือเปนตนแบบในการดําเนินงานใหแกองคกรตอไปใน

อนาคต 

                                                                ฝายบริการวิชาการ 

กันยายน2563 
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โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ณ หองประชุม องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จัดทําข้ึนภายใตยุทธศาสตร   การ

บริหารและการพัฒนาองคกร และนโยบายของผูบริหาร เพ่ือเปนเข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผน    การ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ขาราชการครู 
จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจใหไปสูเปาหมาย  และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยมุงเนนท่ีประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน การนําสมรรถนะมาประกอบในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีหนวยงานกําหนด เพ่ือเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยมุงเนนการใหบุคลากรทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูในหนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และไดรับกา
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานอยูในองคกร เนื่องจากบุคลากรเปนผูขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ไปสูเปาหมายความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมืออาชีพสอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และเปาหมายยุทธศาสตรของ
หนวยงาน ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จําเปนจะตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ       
การทํางานและตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายขององคกรและเปน      
เตรียมความพรอมของบุคลากรใหสามารถรองรับการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบันและ
อนาคต

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑแ
บริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด ขอ 
ความรูแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากร 
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ไดกําหนด
ลําปาง โดยการสงเสริมใหบุคลากรทุกตําแหนงมีความรู ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะทําให
การปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ

หองประชุม องคการบริหารสวนจังหวัดลําปางจังหวัดลําปาง

************************

แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จัดทําข้ึนภายใตยุทธศาสตร   การ
บริหารและการพัฒนาองคกร และนโยบายของผูบริหาร เพ่ือเปนเข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผน    การ
ปฏิบัติงานของขาราชการ ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง ซึ่งเปนบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจใหไปสูเปาหมาย  และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยมุงเนนท่ีประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน การนําสมรรถนะมาประกอบในการบริหาร

รัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีหนวยงานกําหนด เพ่ือเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยมุงเนนการใหบุคลากรทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูในหนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และไดรับกา
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานอยูในองคกร เนื่องจากบุคลากรเปนผูขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ไปสูเปาหมายความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

ยางมืออาชีพสอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และเปาหมายยุทธศาสตรของ
หนวยงาน ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จําเปนจะตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ       
การทํางานและตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายขององคกรและเปน      
เตรียมความพรอมของบุคลากรใหสามารถรองรับการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบันและ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑแ
บริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด ขอ (5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนา
ความรูแกขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากร 3
องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ไดกําหนด แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง โดยการสงเสริมใหบุคลากรทุกตําแหนงมีความรู ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะทําให
การปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ

1-1

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ลําปาง

แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง จัดทําข้ึนภายใตยุทธศาสตร   การ
บริหารและการพัฒนาองคกร และนโยบายของผูบริหาร เพ่ือเปนเข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผน    การ

บุคลากรทางการศึกษา ลูกจาง และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจใหไปสูเปาหมาย  และตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยมุงเนนท่ีประชาชนและผลสัมฤทธิ์ของงาน การนําสมรรถนะมาประกอบในการบริหาร

รัพยากรบุคคล เพ่ือใหบุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะตามท่ีหนวยงานกําหนด เพ่ือเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยมุงเนนการใหบุคลากรทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ใหมีความรูในหนาท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานอยูในองคกร เนื่องจากบุคลากรเปนผูขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ไปสูเปาหมายความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

ยางมืออาชีพสอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และเปาหมายยุทธศาสตรของ
หนวยงาน ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จําเปนจะตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพ       
การทํางานและตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายขององคกรและเปน      การ
เตรียมความพรอมของบุคลากรใหสามารถรองรับการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบันและ

2542 มาตรา 13 กําหนดให
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการ

กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง สงเสริมและพัฒนา
3 ป (พ.ศ.2561 – 2563) ของ

แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด
ลําปาง โดยการสงเสริมใหบุคลากรทุกตําแหนงมีความรู ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง อันจะทําให
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แผนยุทธศาสตร 
บรรลุวิสัยทัศน (Vision) ขององคกร โดยแตละยุทธศาสตรตองสอดคลองกับภารกิจหรือพันธกิจ 
องคกรไดกําหนดข้ึนสําหรับใชเปนเปาประสงคในการดําเนินกิจการใหเปนไปตามวิสัยทัศน 

ท้ังนี้ แผนยุทธศาสตรยังตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตรในดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิด     การ
ดําเนินการท่ีเปนระบบในการบริหารจัดการและมีความชัดเจนในทางปฏิบั
พัฒนาบุคลากรจึงเปนหนึ่งในแผนยุทธศาสตรขององค
ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีสําคัญขององคกรสงเสริมใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ ทัศนคติและคุณสมบัติ
ตางๆ  ท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพันธกิจขององคกรใหประสบผลสําเร็จตามเปาประสงค ทําให
องคกรสามารถบรรลุตอวิสัยทัศนท่ี

ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบใน     การ
พัฒนาบุคลากรในองคกร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลกรใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ

3.วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถวิเคราะหหลักการและแนวทางการวางแผนกลยุทธและมี
ทักษะในการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานของสวนราชการ

2. เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถถายทอดองคความรูเชิงปฏิบัติการ ในเรื่
วางแผนยุทธศาสตรและการจัดทําโครงการเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาประสงคท่ี
กําหนดไว 

4. กลุมเปาหมาย  

ขาราชการและเจาหนาท่ี จํานวน 

1. ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ

และขาราชการระดับชํานาญการ

2. ประธานในพิธี คณะผูบริหาร เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติหนาท่ีจัดฝกอบรม ผูสังเกตการณ และวิทยากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) คือ แผนท่ีระบุถึงสิ่งท่ีตองดําเนินการใหสําเร็จ เพ่ือใหสามารถ
ขององคกร โดยแตละยุทธศาสตรตองสอดคลองกับภารกิจหรือพันธกิจ 

องคกรไดกําหนดข้ึนสําหรับใชเปนเปาประสงคในการดําเนินกิจการใหเปนไปตามวิสัยทัศน 

าสตรยังตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตรในดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิด     การ
ดําเนินการท่ีเปนระบบในการบริหารจัดการและมีความชัดเจนในทางปฏิบัติอีกดวย ดังนั้น    
พัฒนาบุคลากรจึงเปนหนึ่งในแผนยุทธศาสตรขององคกร โดยมุงเนนเฉพาะการดํา
ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีสําคัญขององคกรสงเสริมใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ ทัศนคติและคุณสมบัติ
ตางๆ  ท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพันธกิจขององคกรใหประสบผลสําเร็จตามเปาประสงค ทําให
องคกรสามารถบรรลุตอวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว 

ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบใน     การ
พัฒนาบุคลากรในองคกร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลกรใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมท่ีพึง

ฝกอบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถวิเคราะหหลักการและแนวทางการวางแผนกลยุทธและมี
ทักษะในการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานของสวนราชการ

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถถายทอดองคความรูเชิงปฏิบัติการ ในเรื่
วางแผนยุทธศาสตรและการจัดทําโครงการเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาประสงคท่ี

ขาราชการและเจาหนาท่ี จํานวน 55 คน ประกอบดวย

ผูอํานวยการกอง หัวหนาฝาย ขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ

และขาราชการระดับชํานาญการ

ประธานในพิธี คณะผูบริหาร เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติหนาท่ีจัดฝกอบรม ผูสังเกตการณ และวิทยากร
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ระบุถึงสิ่งท่ีตองดําเนินการใหสําเร็จ เพ่ือใหสามารถ
ขององคกร โดยแตละยุทธศาสตรตองสอดคลองกับภารกิจหรือพันธกิจ (Mission) ตาง ๆ ท่ี

องคกรไดกําหนดข้ึนสําหรับใชเปนเปาประสงคในการดําเนินกิจการใหเปนไปตามวิสัยทัศน 

าสตรยังตองแสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตรในดานตาง ๆ เพ่ือใหเกิด     การ
ติอีกดวย ดังนั้น    แผนยุทธศาสตรการ

การดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา
ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีสําคัญขององคกรสงเสริมใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ สมรรถนะ ทัศนคติและคุณสมบัติ
ตางๆ  ท่ีดีข้ึน ซึ่งจะชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพันธกิจขององคกรใหประสบผลสําเร็จตามเปาประสงค ทําให

ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบใน     การ
พัฒนาบุคลากรในองคกร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลกรใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมท่ีพึง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถวิเคราะหหลักการและแนวทางการวางแผนกลยุทธและมี

เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถถายทอดองคความรูเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของ    การ
วางแผนยุทธศาสตรและการจัดทําโครงการเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาประสงคท่ี

จํานวน 45 คน

จํานวน 10 คน 
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5. วิธีดําเนินการ

5.1 ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนกําหนดแนวทางการจัดฝกอบรม

5.2 บันทึกเสนอขอความเห็นชอบ
เพ่ือดําเนินการตามโครงการฝกอบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ

5.3แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

5.4ประชุมคณะทํางาน

5.5จัดทําหนังสือแจงสวนราชการตาง ๆ และหนังสือเชิญวิทยากรบรรยาย

5.6 จัดการฝกอบรมทาง
ซักถาม

5.7ติดตามและสรุปประเมินผลการดําเนินงาน

 6.ระยะเวลาดําเนินการ

วันท่ี 30 กรกฎาคม พ

7.งบประมาณ

ใชงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป                      
พ.ศ.2563  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอ่ืนๆ ขอ 7  หนา 132
จํานวน  53,000.- บาท ตามรายละเอียดประมาณการคาใชจายแนบทาย

8.หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ฝายบริหารงานบุคคล  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

9.สถานท่ีดําเนินการ

หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนกําหนดแนวทางการจัดฝกอบรม

บันทึกเสนอขอความเห็นชอบและขออนุมัตินายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง                
ฝกอบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ พ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการฝกอบรมฯ

ประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมฯ

จัดทําหนังสือแจงสวนราชการตาง ๆ และหนังสือเชิญวิทยากรบรรยาย

ฝกอบรมทางวิชาการโดยการบรรยายการฝกปฏิบัติ และการถามตอบ         ขอ

ติดตามและสรุปประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมฯ

ฎาคม พ.ศ.2563

ใชงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป                      
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

132 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ 
บาท ตามรายละเอียดประมาณการคาใชจายแนบทาย

ฝายบริหารงานบุคคล  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 
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และขออนุมัตินายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง                
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งการฝกอบรมฯ

จัดทําหนังสือแจงสวนราชการตาง ๆ และหนังสือเชิญวิทยากรบรรยาย

โดยการบรรยายการฝกปฏิบัติ และการถามตอบ         ขอ

ตามโครงการฝกอบรมฯ

ใชงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป                      
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

ฝกอบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ ขออนุมัติดําเนินการในวงเงิน
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หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

10.1. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถวิเคราะหหลักการและแนวทางการวางแผนกลยุทธและมี
ทักษะในการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานของสวนราชการ

10.2. ผูเขารับการฝกอบรมสามารถถายทอดองคความรูเชิงปฏิ
วางแผนยุทธศาสตรและการจัดทําโครงการเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาประสงคท่ี
กําหนดไว

11. ความเชื่อมโยงของโครงการ

11.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 
ศักยภาพคน และยุทธศาสตรท่ี 6

11.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  แนวทางการพัฒนา 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

11.3 ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับ
ภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

11.4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรท่ี 
ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาการบริหารและพัฒนาองคกร แนวทางการพัฒนา       

12. ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ

1. จํานวนผูเขารับการฝกอบร

2. รอยละของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดรอยละ 

เชิงคุณภาพ

1. รอยละของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขารับการอบรม  รอยละ 

2. รอยละของผู เขารับการฝกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลา
ประเมินผลความรู รอยละ 80 ข้ึนไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูเขารับการฝกอบรมสามารถวิเคราะหหลักการและแนวทางการวางแผนกลยุทธและมี
ทักษะในการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานของสวนราชการ

ผูเขารับการฝกอบรมสามารถถายทอดองคความรูเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของ       การ
วางแผนยุทธศาสตรและการจัดทําโครงการเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาประสงคท่ี

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง
6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  แนวทางการพัฒนา 3.1 ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณ
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน พ.ศ.2560 –
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับ

ฒนาของประเทศ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรท่ี 
ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาการบริหารและพัฒนาองคกร แนวทางการพัฒนา       

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมรอยละ 100

รอยละของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดรอยละ 

รอยละของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขารับการอบรม  รอยละ 

รอยละของผู เขารับการฝกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานท่ีไดรับคะแนน
ข้ึนไป

1-4

ผูเขารับการฝกอบรมสามารถวิเคราะหหลักการและแนวทางการวางแผนกลยุทธและมี

บัติการ ในเรื่องของ       การ
วางแผนยุทธศาสตรและการจัดทําโครงการเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาประสงคท่ี

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสราง
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2560 – 2564 ยุทธศาสตรท่ี 1 การ
ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม 

2569  ยุทธศาสตรท่ี 5 การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับ

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรท่ี 5
ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาการบริหารและพัฒนาองคกร แนวทางการพัฒนา       5.1 การพัฒนาบุคลากร 

รอยละของผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดรอยละ 80

รอยละของผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเพ่ิมข้ึนหรือมากกวากอนเขารับการอบรม  รอยละ 80

กรของหนวยงานท่ีไดรับคะแนน
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12. กําหนดการ กําหนดการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมหลักสูตร

เวลา 08.00 – 08.30 น.

เวลา 08.30 – 09.00 น.

เวลา 09.00 – 10.30 น.

เวลา 10.30 – 10.40 น.

เวลา 10.40 – 12.00 น.
ยุทธ”

เวลา 12.00 – 13.00 น.

เวลา 13.00 – 15.00 น.

เวลา 15.00 – 15.10 น.

เวลา 15.10 – 16.00 น.

เวลา 16.00 – 16.30 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กําหนดการฝกอบรม
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ  ประจําปงบประมาณ พ

วันท่ี  30  กรกฎาคม  พ.ศ.2563
จัดโดย  องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

******************************************

- ลงทะเบียนเขาอบรม ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

- พิธีเปดการฝกอบรม
นางสุพรรณี สุขสันตรุงเรือง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

          รักษาราชการแทน ปลัดองคการบริหารสวน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  กลาวเปดการฝกอบรม  
นางสาวเพ็ญสิริ  ไชยวรรณ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด  กลาวรายงานการฝกอบรม

- บรรยายเรื่อง“พ้ืนฐานของกลยุทธ และการคิดเชิงกลยุทธ
โดย วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม

- บรรยายเรื่อง“กระบวนการวางแผนกลยุทธ และกรอบการจัดทําแผนเชิงกล

โดย วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

- กิจกรรมกลุมฝกปฏิบัติ “การดําเนินงานการวางแผนกลยุทธ
โดย วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- พักรับประทานอาหารวางและเครื่องด่ืม

- กิจกรรมกลุมฝกปฏิบัติ “การบริหารเชิงกลยุทธแบบครบวงจรและการติดตาม
   ประเมินผล”
โดย วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- สรุปผลกิจกรรม และตอบขอซักถาม  

*****************

1-5

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

นางสุพรรณี สุขสันตรุงเรือง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  ปฏิบัติหนาท่ี

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  กลาวเปดการฝกอบรม  
นางสาวเพ็ญสิริ  ไชยวรรณ หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวน

ทธ และการคิดเชิงกลยุทธ”
วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กระบวนการวางแผนกลยุทธ และกรอบการจัดทําแผนเชิงกล

วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การดําเนินงานการวางแผนกลยุทธ”
วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การบริหารเชิงกลยุทธแบบครบวงจรและการติดตาม

วิทยากรจากสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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13. ผลการประเมินการฝกอบรม

13.1 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล

13.1.1 การเก็บรวบรวมขอมูล

เก็บรวบรวมขอมูลหลังจากสิ้นสุดการอบรม

13.1.2การวิเคราะหขอมูล

วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล โ ดยการ ใช โ ป ร แกรมสํ า เ ร็ จ รู ปท า งส ถิ ติ เ พ่ื อห าคว าม ถ่ี ค า ร อยล ะ 

คามัชฌิมเลขคณิตและสังเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธ กับวัตถุประสงค

ของการประเมินเกณฑท่ีใชในการแปลผลคามัชฌิมเลขคณิตใชชวงคาเฉลี่ยชวงละ 

การใหคะแนน 5 ระดับ และ 0

ของอัตรภาคชั้น ดังนี้  (อัจฉรียจันทลักขณา

โดย 

การกําหนดคาคะแนนในสวนของความพึงพอใจและผลท่ีไดรับจากการฝกอบรมมีคาสูงสุด

เปน 5 คะแนน และคาตํ่าสุดเปน 

ดังนั้น  การแปลผลคาเฉลี่ยจึงเปนดังนี้

1.00-1.80

1.81-2.60

2.61-3.40

3.41-4.20

4.21-5.00

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผลการประเมินการฝกอบรม

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล

เก็บรวบรวมขอมูลหลังจากสิ้นสุดการอบรม

การวิเคราะหขอมูล

วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล โ ดยการ ใช โ ป ร แกรมสํ า เ ร็ จ รู ปท า งส ถิ ติ เ พ่ื อห าคว าม ถ่ี ค า ร อยล ะ 

คามัชฌิมเลขคณิตและสังเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธ กับวัตถุประสงค

ของการประเมินเกณฑท่ีใชในการแปลผลคามัชฌิมเลขคณิตใชชวงคาเฉลี่ยชวงละ 

0.75 สําหรับเกณฑการใหคะแนน 4 ระดับ ซ่ึงคํานวณจากสูตรหาความกวาง

อัจฉรียจันทลักขณา, 2542)

max

minmax
i

i       หมายถึง  ความกวางของอัตรภาคชั้น

max หมายถึง คะแนนสูงสุดในอัตรภาคชั้น

min     หมายถึง  คะแนนตํ่าสุดในอัตรภาคชั้น

การกําหนดคาคะแนนในสวนของความพึงพอใจและผลท่ีไดรับจากการฝกอบรมมีคาสูงสุด

คะแนน และคาตํ่าสุดเปน 1 คะแนน  ดังนั้น ชวงความกวางของอันตรภาคชั้นจึงคํานวณไดจาก

0.80
5

15
i 




การแปลผลคาเฉลี่ยจึงเปนดังนี้

หมายถึง พึงพอใจ/ไดรับเพ่ิมในระดับนอยท่ีสุด

หมายถึง พึงพอใจ/ไดรับเพ่ิมในระดับนอย

หมายถึง    พึงพอใจ/ไดรับเพ่ิมในระดับปานกลาง

หมายถึง พึงพอใจ/ไดรับเพ่ิมในระดับมาก

หมายถึง    พึงพอใจ/ไดรับเพ่ิมในระดับมากท่ีสุด

1-6

วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล โ ดยการ ใช โ ป ร แกรมสํ า เ ร็ จ รู ปท า งส ถิ ติ เ พ่ื อห าคว าม ถ่ีค า ร อยล ะ 

คามัชฌิมเลขคณิตและสังเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาตามความเหมาะสมโดยสัมพันธ กับวัตถุประสงค

ของการประเมินเกณฑท่ีใชในการแปลผลคามัชฌิมเลขคณิตใชชวงคาเฉลี่ยชวงละ 0.80 สําหรับเกณฑ

ระดับ ซ่ึงคํานวณจากสูตรหาความกวาง

การกําหนดคาคะแนนในสวนของความพึงพอใจและผลท่ีไดรับจากการฝกอบรมมีคาสูงสุด

คะแนน  ดังนั้น ชวงความกวางของอันตรภาคชั้นจึงคํานวณไดจาก

ไดรับเพ่ิมในระดับนอยท่ีสุด

ไดรับเพ่ิมในระดับปานกลาง

ไดรับเพ่ิมในระดับมากท่ีสุด
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13.2 ผลความพึงพอใจโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

13.2.1ผูตอบแบบประเมินความพึง

และไดรับแบบประเมินความพึงพอใจฯ กลับคืนมาจํานวน 

13.2.2 ระดับความพึงพอใจการจัด

คิดเปนรอยละ 90.20 มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

the Social Science (SPSS)) ในดานตาง ๆ เชน 

ดานประโยชนตอการปฏิบัติงานและขอเสนอแนะอ่ืนๆ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูเขาอบรม

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูเขารับการอบรม

ขอมูลท่ัวไป

เพศ

ชาย

หญิง

รวม

อายุ

21 - 30 ป

31-40 ป

41-50 ป

          50 ป ข้ึนไป

รวม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

2563 หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ

ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ เปน

และไดรับแบบประเมินความพึงพอใจฯ กลับคืนมาจํานวน 28 ฉบับ คิดเปนรอยละ 70.00

ระดับความพึงพอใจการจัดโครงการฝกอบรม ภาพรวมคาเฉล่ีย 

มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (โดยคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป 

ในดานตาง ๆ เชน ดานหลักสูตรการฝกอบรมดานวิทยากรดานการดําเนินการฝกอบรม

และขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ขอมูลท่ัวไปของผูเขาอบรม

แสดงจํานวนและรอยละของผูเขารับการอบรม

ขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน

9

19

28

1

13

11

3

28

1-7

โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

พอใจการจัดโครงการ เปนผู เขาอบรมจํานวน 40 คน

ภาพรวมคาเฉล่ีย 4.51(คะแนนเต็ม 5) 

โปรแกรมสําเร็จรูป Statistical Package for

ดานหลักสูตรการฝกอบรมดานวิทยากรดานการดําเนินการฝกอบรม

คน) รอยละ

32.14

67.86

100.00

3.57

46.43

39.29

10.71

100.00
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จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวาผู เขาอบรมสวนใหญเปนเพศ

คิดเปนรอยละ 32.14เปนเพศชาย

อายุ41-50 ปคิดเปนรอยละ 39.29

สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 

คิดเปนรอยละ 46.43ท้ังหมดสังกัดหนวยงานภาครัฐ 

สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหมคิดเปนรอยละ 

การศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรี (ปวช,ปวส ฯลฯ

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา

ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา

รวม

หนวยงาน

ภาครัฐ

รวม

ประสบการณการเขารวมฝกอบรมกับสํานักบริการวิชาการ มช

เคย

ไมเคย

รวม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวาผู เขาอบรมสวนใหญเปนเพศ

ชายคิดเปนรอยละ 67.86สวนใหญมีชวงอายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 

29อายุ 50 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 10.71 และอายุ2

สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 53.57รองลงมาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 

สังกัดหนวยงานภาครัฐ คิดเปนรอยละ 100.00 สวนใหญ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมคิดเปนรอยละ 71.42และไมเคยเขารวมการฝกอบรมกับสํานักบริการ

คิดเปนรอยละ 28.57ตามลําดับ

ปวส ฯลฯ) -

ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 15

ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 13

ระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา -

28

28

28

ประสบการณการเขารวมฝกอบรมกับสํานักบริการวิชาการ มช.

20

8

28

1-8

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม พบวาผู เขาอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง

คิดเปนรอยละ 46.43รองลงมา

21-30 ป คิดเปนรอยละ 3.57

รองลงมาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 

สวนใหญเคยเขารวมการฝกอบรมกับ

เคยเขารวมการฝกอบรมกับสํานักบริการ

-

53.57

46.43

-

100.00

100.00

100.00

71.42

28.57

100.00
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สวนท่ี  2  ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ  

1. ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานหลักสูตรการฝกอบรม

ตารางท่ี 2 แสดงความพึงพอใจดานหลักสูตรการฝกอบรม

ขอคําถาม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  

ไม

พึงพอใจ

มาก

1.  ความเหมาะสม

ของหัวขอของการ

ฝกอบรม

-

2. ความเหมะสมของ

ระยะเวลาการจัด

ฝกอบรม

-

3.  การเปดโอกาสให

แสดงความคิดเห็น

และรวมทํา

กิจกรรม

-

4.  ไดรับความรู 

ประโยชนตรงตาม

ความคาดหวัง

-

ผู เข ารับการอบรมมีความพึงพอใจด านหลักสูตรการฝกอบรมในภาพรวมอยู ในระดับมาก

รอยละ 88.20(ค าเฉลี่ ย  = 4 .

ในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น(ตาราง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วามพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ  

ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานหลักสูตรการฝกอบรม

ดานหลักสูตรการฝกอบรม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  (รอยละ)

พึงพอใจ

ไม

พึงพอใจ

คอนขาง

พอใจ

พอใจ พอใจ

มาก

- - 14

(50.00)

14

(50.00) (100

1

(3.57)

1

(3.57)

15

(53.57)

11

()39.29 (100

- - 14

(50.00)

14

(50.00) (100

- 2

(7.14)

14

(50.00)

12

(42.86) (100

รวมคาเฉล่ีย

รอยละ

ความพึงพอใจด านหลักสูตรการฝกอบรมในภาพรวมอยู ในระดับมาก

.41) เ ม่ื อพิจารณารายละเอียดพบว าผู เข าร วมโครงการ

ตาราง 2)

1-9

ผลการประเมิน

รวม คาเฉล่ีย แปรผล

28

100.00)

4.50

(90.00)

มากท่ีสุด

28

100.00)

4.29

(85.80)

มากท่ีสุด

28

100.00)

44.50

(90.00)

มากท่ีสุด

28

100.00)

4.36

(87.20)

มากท่ีสุด

4.41

(88.20)

มากท่ีสุด

ความพึงพอใจด านหลักสูตรการฝกอบรมในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด 

ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจ
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2. ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการ

ตารางท่ี 3 แสดงความพึงพอใจดาน

ขอคําถาม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  

ไม

พึงพอใจ

มาก

1. ความรู 

ความสามารถในการ

ถายทอดความรู

-

2. การทํากิจกรรม

เหมาะสมสอดคลอง

กับหัวขอของการ

ฝกอบรม

-

3. การใชสื่อ

ประกอบการบรรยาย

-

4. การตอบขอซักถาม

หรือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

-

ผู เขารับการอบรมมีความพึงพอใจดาน

เม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานวิทยากร 

แสดงความพึงพอใจดานวิทยากร

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  (รอยละ)

พึงพอใจ

ไม

พึงพอใจ

คอนขาง

พอใจ

พอใจ พอใจ

มาก

- - 6

(25.81)

22

(67.74) (100

- - 12

(42.86)

16

(57.14) (100

- - 11

(39.29)

17

(60.71) (100

- 2

(7.14)

9

(32.14)

17

(60.71) (100

รวมคาเฉล่ีย

รอยละ

เขารับการอบรมมีความพึงพอใจดานวิทยากรในระดับมากท่ีสุด รอยละ 

ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในทุกประเด็น

1-10

ผลการประเมิน

รวม คาเฉล่ีย แปรผล

28

100.00)

4.61

(92.20)

มากท่ีสุด

28

100.00)

4.57

(91.40)

มากท่ีสุด

28

100.00)

4.61

(92.20)

มากท่ีสุด

28

100.00)

4.54

(90.80)

มากท่ีสุด

4.63

(92.60)

มากท่ีสุด

รอยละ 92.60 (ค าเฉลี่ย = 4.63)

ในทุกประเด็น(ตาราง 3)
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3.ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานการดําเนินการฝกอบรม

ตารางท่ี 4 แสดงความพึงพอใจดานการดําเนินการฝกอบรม

ขอคําถาม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  

ไม
พึงพอใจ

มาก

1. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี

-

2. การอํานวยความ
สะดวกของเจาหนาท่ี
ในการใหบริการ

-

3. ความพรอมของ
โสตทัศนูปกรณ

-

4. ความเหมาะสมและ
คุณภาพของอาหาร-
เครื่องด่ืม

-

ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจด านการดําเนินการฝกอบรม
รอยละ 92.60(ค าเฉลี่ ย = 4.63
ในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น(ตาราง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานการดําเนินการฝกอบรม

แสดงความพึงพอใจดานการดําเนินการฝกอบรม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  (รอยละ)

พึงพอใจ
ไม

พึงพอใจ
คอนขาง
พอใจ

พอใจ พอใจ
มาก

1
(3.57)

- 12
(42.86)

15
(53.57) (100

- - 12
(42.86)

16
(57.14) (100

- 1
(3.57)

11
(39.29)

16
(57.14) (100

- - 14
(50.00)

14
(50.00) (100

รวมคาเฉล่ีย
รอยละ

ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจด านการดําเนินการฝกอบรมภาพรวมอยู ในระดับมาก
63) เ ม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจ 

ตาราง 4)

1-11

ผลการประเมิน

รวม คาเฉล่ีย แปรผล

28
100.00)

4.46
(89.20)

มากท่ีสุด

28
100.00)

4.57
(91.40)

มากท่ีสุด

28
100.00)

4.54
(90.80)

มากท่ีสุด

28
100.00)

4.50
(90.00)

มากท่ีสุด

4.63
(92.60)

มากท่ีสุด

าพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุ ด
ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจ 
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4. ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

ตารางท่ี 5 แสดงความพึงพอใจดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

ขอคําถาม

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  

ไม
พึงพอใจ

มาก

1. ไดรับความรูใหมๆ 
ท่ีเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจําวัน

-

2. การแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ
ระหวางผูรวมการ
ฝกอบรม

-

3. ไดรับความรูและ
ประโยชนตาม
ความคาดหวัง

-

ผู เขารวมโครงการมีความพึงพอใจดานประโยชนตอการปฏิบั ติงาน
รอยละ 89.20(ค า เฉลี่ ย = 4.46
ในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น (ตาราง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

แสดงความพึงพอใจดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

จํานวนคนท่ีตอบความพึงพอใจ  (รอยละ)

พึงพอใจ
ไม

พึงพอใจ
คอนขาง
พอใจ

พอใจ พอใจ
มาก

- 1
(3.57)

9
(32.14)

18
(64.29) (100

1
(3.57)

2

(7.14)

9
(32.14)

16
(57.14) (100

1
(3.57)

2

(7.14)

11
(39.29)

14
(50.00) (100

รวมคาเฉล่ีย

รอยละ

ผู เขารวมโครงการมีความพึงพอใจดานประโยชนตอการปฏิบั ติงานภาพรวมอยู ในระดับมาก
46)  เ ม่ือพิจารณารายละเอียด พบว า ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจ

ตาราง 5)

1-12

ผลการประเมิน

รวม คาเฉล่ีย แปรผล

28
100.00)

4.61
(92.20)

มากท่ีสุด

28
100.00)

4.43
(88.60)

มากท่ีสุด

28
100.00)

4.36
(87.20)

มากท่ีสุด

4.46

(89.20)

มากท่ีสุด

าพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด
ผู เข าร วมโครงการมีความพึงพอใจ
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ความพึงพอใจภาพรวมตอโครงการฯ

ตารางท่ี 6 แสดงความพึงพอใจภาพรวมตอโครงการฯ

ดาน

1. ดานหลักสูตรการฝกอบรม

2. ดานวิทยากร 

3. ดานการดําเนินการฝกอบรม

4. ดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

รวมคาเฉล่ีย

รอยละ

ผู เขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

(คาเฉลี่ย = 4.51) โดยมีความพึงพอใจ

ฝกอบรม ดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน

5. ส่ิงท่ีประทับใจในการฝกอบรม

5.1 วิทยากรเปนผูมีความรู ความสามารถ สามารถถายทอดความรูและประสบการณ

5.2 วิทยากรสามารถนําเสนอแนวคิดและหลักการเชื่อมโยงใหเขาใจไดงาย

6. ส่ิงท่ีไมพึงพอใจ หรือ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ระยะเวลาในการฝกอบรมสั้นเกินไป

7. หลักสูตรการฝกอบรมอ่ืนๆ ท่ีสนใจ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความพึงพอใจภาพรวมตอโครงการฯ

ภาพรวมตอโครงการฯ

ผลการประเมิน

รอยละ คาเฉล่ีย

88.20 4.41

92.60 4.65

90.40 4.52

ดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน 89.20 4.46

รวมคาเฉล่ีย

รอยละ

4.51

(90.20)

ผู เขารวมโครงการมีความพึงพอใจภาพรวมตอโครงการฯ อยู ในระดับมากท่ีสุด รอยละ 

โดยมีความพึงพอใจดานวิทยากรและดานวิทยากรมากท่ีสุดรองลงมา คือ

ดานประโยชนตอการปฏิบัติงาน และดานหลักสูตรการฝกอบรม ตามลําดับ (

ส่ิงท่ีประทับใจในการฝกอบรม

วิทยากรเปนผูมีความรู ความสามารถ สามารถถายทอดความรูและประสบการณ

วิทยากรสามารถนําเสนอแนวคิดและหลักการเชื่อมโยงใหเขาใจไดงาย

ส่ิงท่ีไมพึงพอใจ หรือ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ระยะเวลาในการฝกอบรมสั้นเกินไป

หลักสูตรการฝกอบรมอ่ืนๆ ท่ีสนใจ

หลักสูตร เทคนิคการบริหารความเสี่ยง

1-13

ผลการประเมิน

คาเฉล่ีย แปรผล

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

)

มากท่ีสุด

อยู ในระดับมากท่ีสุด รอยละ 90.20

รองลงมา คือ ดานการดําเนินการ

(ตาราง 6)

วิทยากรเปนผูมีความรู ความสามารถ สามารถถายทอดความรูและประสบการณไดเปนอยางดี

วิทยากรสามารถนําเสนอแนวคิดและหลักการเชื่อมโยงใหเขาใจไดงาย
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14. สรุปเนื้อหาสาระท่ีไดจากการฝกอบรม

ผูเขาอบรมไดรับทราบแนวคิด เทคนิค และวิธีการในการวางแผนกลยุทธ พรอมท้ังไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ และไดรับการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาท่ีวิทยากรนําเสนอในรูปแบบโครงการ
ทําใหผูเขาอบรมสามารถนําแนวคิดและกลยุทธดังกลาวไปปรับใชกับการ
เพ่ือการปฏิบัติงานเชิงรุกและการทํางานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 

เนื้อหาสาระจากการฝกอบรม สามารถจําแนกได ดังนี้
1) การเรียนรูและทําความเ

วางแผนกลยุทธ การดําเนินงานการวางแผนกลยุทธ

การดําเนินการวางแผนกลยุทธใหไดประสิทธิภาพและตรงกับเปาหมายของการปฏิบัติงานนั้น 

จําเปนตองเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแผนกลยุทธใหเขาใจอยางละเอียด 

ตองมีองคความรูดานแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือสามารถกําหนดกรอบ เปาหมายการ

วางแผนกลยุทธได นอกจากนั้นตองมีการบูรณาการจากสวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการวางแผนกลยุทธท่ีรอบดานและ

ครอบคลุมทุกมิติ

นิยามคําศัพทและคําจํากัดความท่ีสําคัญในการเรียนรูแผนกลยุทธ ไดแก

- วิสัยทัศน 

- พันธกิจ 

- ประเด็นยุทธศาสตร 

- เปาประ

- ตัวชี้วัด 

เปาประสงค

- คาเปาหมาย 

กําหนดไว

- กลยุทธ 

- ความสําเร็จ 

จึงจะบรรลุเปาหมายได โดยจัดทําแผนยุทธศาสตรตามประเด็นตาง ๆ ตาม ภารกิจ

ของหนวยงาน หรือบูรณาการกับหนวยอ่ืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สรุปเนื้อหาสาระท่ีไดจากการฝกอบรม

ผูเขาอบรมไดรับทราบแนวคิด เทคนิค และวิธีการในการวางแผนกลยุทธ พรอมท้ังไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ และไดรับการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาท่ีวิทยากรนําเสนอในรูปแบบโครงการ

นําแนวคิดและกลยุทธดังกลาวไปปรับใชกับการทํางานในองคการบริหารส
เพ่ือการปฏิบัติงานเชิงรุกและการทํางานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

เนื้อหาสาระจากการฝกอบรม สามารถจําแนกได ดังนี้
การเรียนรูและทําความเขาใจคํานิยามและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ

การวางแผนกลยุทธและการติดตามประเมินผล

การดําเนินการวางแผนกลยุทธใหไดประสิทธิภาพและตรงกับเปาหมายของการปฏิบัติงานนั้น 

จําเปนตองเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแผนกลยุทธใหเขาใจอยางละเอียด อีกท้ังผูปฏิบัติงานดานการวางแผนกลยุทธนั้น

ตองมีองคความรูดานแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือสามารถกําหนดกรอบ เปาหมายการ

วางแผนกลยุทธได นอกจากนั้นตองมีการบูรณาการจากสวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการวางแผนกลยุทธท่ีรอบดานและ

นิยามคําศัพทและคําจํากัดความท่ีสําคัญในการเรียนรูแผนกลยุทธ ไดแก

วิสัยทัศน (Vision) สิ่งท่ีอยากจะใหหนวยงานเปนในวันขางหนา

พันธกิจ (Mission) กรอบ ขอบเขตการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) ประเด็นหลักท่ีตองคํานึงถึง มุงเนน

เปาประสงค (Goal) อะไรคือสิ่งท่ีตองการบรรลุ

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) สิ่งท่ีจะเปนตัวบอกวาสามารถบรรลุ

เปาประสงค

คาเปาหมาย (Target) ตัวเลขหรือคาของตัวชี้วัดท่ีจะตองไปใหถึงในหวงเวลาท่ี

กําหนดไว

กลยุทธ (Strategy) สิ่งท่ีจะตองทําเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค โดยพิจารณาปจจัยแหง

ความสําเร็จ (Critical Success Factors) เปนสําคัญวามีอะไรและจะตองทําอยางไร

จึงจะบรรลุเปาหมายได โดยจัดทําแผนยุทธศาสตรตามประเด็นตาง ๆ ตาม ภารกิจ

ของหนวยงาน หรือบูรณาการกับหนวยอ่ืน

1-14

ผูเขาอบรมไดรับทราบแนวคิด เทคนิค และวิธีการในการวางแผนกลยุทธ พรอมท้ังไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณ และไดรับการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาท่ีวิทยากรนําเสนอในรูปแบบโครงการตัวอยางระดับจังหวัด 

ทํางานในองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง

ขาใจคํานิยามและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแผนกลยุทธ กระบวนการ

การดําเนินการวางแผนกลยุทธใหไดประสิทธิภาพและตรงกับเปาหมายของการปฏิบัติงานนั้น 

อีกท้ังผูปฏิบัติงานดานการวางแผนกลยุทธนั้น

ตองมีองคความรูดานแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือสามารถกําหนดกรอบ เปาหมายการ

วางแผนกลยุทธได นอกจากนั้นตองมีการบูรณาการจากสวนงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือการวางแผนกลยุทธท่ีรอบดานและ

นิยามคําศัพทและคําจํากัดความท่ีสําคัญในการเรียนรูแผนกลยุทธ ไดแก

สิ่งท่ีอยากจะใหหนวยงานเปนในวันขางหนา

ประเด็นหลักท่ีตองคํานึงถึง มุงเนน

สิ่งท่ีจะเปนตัวบอกวาสามารถบรรลุ

ตัวเลขหรือคาของตัวชี้วัดท่ีจะตองไปใหถึงในหวงเวลาท่ี

สิ่งท่ีจะตองทําเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค โดยพิจารณาปจจัยแหง

เปนสําคัญวามีอะไรและจะตองทําอยางไร

จึงจะบรรลุเปาหมายได โดยจัดทําแผนยุทธศาสตรตามประเด็นตาง ๆ ตาม ภารกิจ
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วงจรของการวางแผนเพ่ือพัฒนา

1) การคนควาขอมูล 

2) การวางแผน 

3) การปฏิบัติตามแผน 

4) การติดตามและประเมินผล 

5) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 

6) การปรับปรุงแกไข 

2) การเรียนรูกระบวนการวางแผนกลยุทธ

เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถนําองคความรูไปปฏิบัติไดจริง การเรียนรูกระบวนการวางแผนกลยุทธจะ

เปนแนวทางท่ีทําใหผูเขาอบรมสามารถจัดทําแผนกลยุทธไดอยางถูกตองและชวยเสริมสรางความม่ันใจในการจัดทํา

แผนกลยุทธ

วิธีการกําหนดเคาโครงการเขียนแผนยุทธศาสตร 

- กําหนดบริบทและลักษณะธรรมชาติของแผนวาจะเปนแผนอะไร ระดับใด

- วิสัยทัศน

- จุดเนน 

- กําหนดเปาประสงครวม 

- กรอบการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

- แผนงาน แผนยุทธศาสตร โครงการ กลยุทธหรือเทคนิควิธีขับเคลื่อนของแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร ดวยแผนปฏิบัติการ พรอมการกํากับ ตืดตาม ประเมินผลและ

รายงาน

- หวงโซคุณคา 

แผนงาน แผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วงจรของการวางแผนเพ่ือพัฒนา

การคนควาขอมูล (Research)

การวางแผน (Plan)

การปฏิบัติตามแผน (Do)

การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation

การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check)

การปรับปรุงแกไข (Act)

กระบวนการวางแผนกลยุทธ

เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถนําองคความรูไปปฏิบัติไดจริง การเรียนรูกระบวนการวางแผนกลยุทธจะ

เปนแนวทางท่ีทําใหผูเขาอบรมสามารถจัดทําแผนกลยุทธไดอยางถูกตองและชวยเสริมสรางความม่ันใจในการจัดทํา

วิธีการกําหนดเคาโครงการเขียนแผนยุทธศาสตร และการกําหนดกลยุทธ สามารถทําได ดังนี้

กําหนดบริบทและลักษณะธรรมชาติของแผนวาจะเปนแผนอะไร ระดับใด

วิสัยทัศน

จุดเนน (พ้ืนท่ี กลุมเปาหมาย ปญหา และประเด็นยุทธศาสตร ท่ีมุงใหเกิดผลลัพธ

กําหนดเปาประสงครวม (ท่ีวัดได อธิบายได)

กรอบการดําเนินงานท่ีสําคัญ และตัวชี้วัดเชิงปฏิบัติ (KeyPerformance Indicator : KPI)

แผนงาน แผนยุทธศาสตร โครงการ กลยุทธหรือเทคนิควิธีขับเคลื่อนของแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร ดวยแผนปฏิบัติการ พรอมการกํากับ ตืดตาม ประเมินผลและ

รายงาน

หวงโซคุณคา (Value Chain) ของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ี

แผนงาน แผนยุทธศาสตร
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Monitoring & Evaluation)

เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถนําองคความรูไปปฏิบัติไดจริง การเรียนรูกระบวนการวางแผนกลยุทธจะ

เปนแนวทางท่ีทําใหผูเขาอบรมสามารถจัดทําแผนกลยุทธไดอยางถูกตองและชวยเสริมสรางความม่ันใจในการจัดทํา

และการกําหนดกลยุทธ สามารถทําได ดังนี้

กําหนดบริบทและลักษณะธรรมชาติของแผนวาจะเปนแผนอะไร ระดับใด

พ้ืนท่ี กลุมเปาหมาย ปญหา และประเด็นยุทธศาสตร ท่ีมุงใหเกิดผลลัพธ)

KeyPerformance Indicator : KPI)

แผนงาน แผนยุทธศาสตร โครงการ กลยุทธหรือเทคนิควิธีขับเคลื่อนของแตละ

ประเด็นยุทธศาสตร ดวยแผนปฏิบัติการ พรอมการกํากับ ตืดตาม ประเมินผลและ

ของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีจะเชื่อมโยงแตละ



สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ

3) การเรียนรูตัวอยางข้ันเตรียมการวางแผนกลยุทธโดยการนําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

มาเปนตนแบบในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

- แปลงเปาประสงค และทิศทางการพัฒนาสูเปาหมายและแนวทางการพัฒนาระยะ 

ปแรก 

- ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 

สนับสนุน 

- กรอบการจัดทําแผนพัฒนาในระดับตางๆ โดยในเชิงนโยบาย กระทรวง กรม 

- จัดทําแผนกระทรวง กรม จังหวัดและกลุมจังหวัด 

- จัดทําแผนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ในเชิงพ้ืนท่ี ชุมชน ทองถ่ิน รวบรวม

ปญหาและความตองการของประชาชน

- เชื่อมโยงแผนชุมชนและทองถ่ินไปสูแผนพัฒนาจังหวัด จากนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของ

จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับ

4) การถอดบทเรียนและการเรียนรูจากตัวอยางแผนกลยุทธ

เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเขาใจการจัดทําแผนกลยุทธไดดียิ่งข้ึน วิทยากรไดทํายกตัวอยางและถอดบทเรียนจาก

ตัวอยางแผนกลยุทธ ดังนี้

ตัวอยางยุทธศาสตรชาติ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง

ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคา และการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ

พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนก

สวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน

(2) การพัฒนาภาคการผลิต และบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 

โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและ

ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย

ของโลก 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การเรียนรูตัวอยางข้ันเตรียมการวางแผนกลยุทธโดยการนําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

มาเปนตนแบบในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

แปลงเปาประสงค และทิศทางการพัฒนาสูเปาหมายและแนวทางการพัฒนาระยะ 

ปแรก (พ.ศ.2560-2564) ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มี ท้ังหมด 

ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ปและอีก 

สนับสนุน 

กรอบการจัดทําแผนพัฒนาในระดับตางๆ โดยในเชิงนโยบาย กระทรวง กรม 

จัดทําแผนกระทรวง กรม จังหวัดและกลุมจังหวัด 

จัดทําแผนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ในเชิงพ้ืนท่ี ชุมชน ทองถ่ิน รวบรวม

ปญหาและความตองการของประชาชน

เชื่อมโยงแผนชุมชนและทองถ่ินไปสูแผนพัฒนาจังหวัด จากนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของ

จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับ

บทเรียนและการเรียนรูจากตัวอยางแผนกลยุทธ

เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเขาใจการจัดทําแผนกลยุทธไดดียิ่งข้ึน วิทยากรไดทํายกตัวอยางและถอดบทเรียนจาก

ตัวอยางยุทธศาสตรชาติ 20 ป :  ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง

ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคา และการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ

พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนก

การพัฒนาภาคการผลิต และบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 

โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลาย

ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย
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การเรียนรูตัวอยางข้ันเตรียมการวางแผนกลยุทธโดยการนําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

แปลงเปาประสงค และทิศทางการพัฒนาสูเปาหมายและแนวทางการพัฒนาระยะ 5

พ.ศ.2560 – 2579)

มี ท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร  โดยมี 6 

ปและอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัย

กรอบการจัดทําแผนพัฒนาในระดับตางๆ โดยในเชิงนโยบาย กระทรวง กรม 

จัดทําแผนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ในเชิงพ้ืนท่ี ชุมชน ทองถ่ิน รวบรวม

เชื่อมโยงแผนชุมชนและทองถ่ินไปสูแผนพัฒนาจังหวัด จากนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเขาใจการจัดทําแผนกลยุทธไดดียิ่งข้ึน วิทยากรไดทํายกตัวอยางและถอดบทเรียนจาก

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง

ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคา และการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ

พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู

การพัฒนาภาคการผลิต และบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 

ในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลาย

ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย



สํานักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ

ในการแขงขันของภาคเกษตร สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ

สะอาดและปลอดภัย 

อุตสาหกรรมปจจุบันใหสูงข้ึน และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคา

และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศ

ไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงิน และธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

และสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมี

เมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดาน การขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิ

นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร

ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

- ภาคเกษตร เสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ

าคเกษตร สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ

- ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพการพัฒนา

อุตสาหกรรมปจจุบันใหสูงข้ึน และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคา

และยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปน

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศ

ไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงิน และธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน

การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอม

เมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดาน การขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ

นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร

ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
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ภาคเกษตร เสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ

าคเกษตร สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ

ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพการพัฒนา

อุตสาหกรรมปจจุบันใหสูงข้ึน และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคา

ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศ

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศ

ไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงิน และธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน

พัฒนาทักษะผูประกอบการ 

สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

ประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอม

การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดาน การขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

ภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ

นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร


