
 
 
 
 

 
 

เอกสารเผยแพร่ความรู้ผลการฝึกอบรมหลักสตูร 
โครงการอบรมสัมมนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

และการจัดท างบประมาณตามแนวทางท่ีส านักงบประมาณก าหนด 
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แบบรายงานผลการเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ
การจัดท างบประมาณตามแนวทางท่ีส านักงบประมาณก าหนด รุ่นที่ 8  

ณ โรงแรมนภาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
------------------------------------------- 

1. เนื้อหาการอบรม  

        มีหัวข้อการปฐมนิเทศ , ฝึกอบรม , ศึกษาหรือดูงาน , ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา , สอนงาน
และวิทยากร   ดังนี้ 
       วันที่  3  มีนาคม    
เวลา 09.00 – 12.00 น.     ลงทะเบียน ปฐมนิเทศพร้อมชี้แจงการอบรม 
เวลา 13.00 – 16.30 น.     รับฟังการบรรยาย 

- ชื่อหัวข้อวิชา “ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศ” 
-   ชื่อวิทยากร  นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ 
-   รายละเอียดการอบรม    

1. การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดท างบประมาณใน

ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดท างบประมาณ

ท้องถิ่นได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและส านัก
งบประมาณก าหนด 

2. เนื้อหา และหัวข้อวิชาของหลักสูตรการอบรม สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
2.1 วชิายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ  โดย ส านักงานคณะกรรมการ

การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  สภาพปัญหา : อันเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ การพัฒนาประเทศ 
ขาดความต่อเนื่อง การก าหนดอนาคตของชาติกระท าโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ มีแผนพัฒนาและแผน
ยุทธศาสตร์ที่หลากหลาย การจัดสรรและการใช้งบประมาณแบบแยกส่วน 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้แก่  
มาตรา 5  ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งจะต้องไม่

น้อยกว่า 20 ปี และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา 6 ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์พัฒนาประเทศ (2) 
เป้าหมายการพัฒนาระยะยาว ก าหนดระยะเวลา และตัวชี้วัด (3) ยุทธศาสาตร์ด้านต่างๆ 

มาตรา 7 การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ โดยให้มีการใช้ข้อมูล
ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อย่างรอบด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ การให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

มาตรา 8 ให้คณะกรรมการจัดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความ
คิดเห็นเมื่อจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จเบื้องต้น เพื่อแก้ไขปรับปรุง 

/มาตรา 11… 
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มาตรา 11 คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุก 5 ปี หรือในกรณีท่ี

สถานการณ์โลกหรือของประเทศเปลี่ยนแปลง 
มาตรา 16 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์

ชาติในด้านต่างๆ 
มาตรา 28  ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ แก้ไขเพ่ิมเติมร่างยุทธศาสตร์

ให้สอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น 
มาตรา 65 ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
มาตรา 142 การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องมี

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ 
มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา                    

ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 
มาตรา 270 ให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการจัดท าและ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
มาตรา 275 ให้มีด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปีหลังจากที่ พ.ร.บ. 

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ มีผลบังคับใช้ 
มาตรา 5  ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งจะต้องไม่

น้อยกว่า 20 ปี และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา 275 ให้มีด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 ปีหลังจากที่ พ.ร.บ. 
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ มีผลบังคับใช้ 

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ : ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมในการพัฒนา
ประเทศ>คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น>ส านักงานฯ รับฟังความเห็นร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น>ปรับแก้ร่างยุทธศาสตร์ชาติตามความเห็นฯ>น าเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ>น าเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติไปยังคณะรัฐมนตรี>หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ส านักงานฯ น าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพ่ือพิจารณา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)  มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  
ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผน
แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

/นอกจากนั้น… 
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 นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับ

กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ” 

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน”และ“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
6 ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                      

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

วันที่  4  มีนาคม    
เวลา 09.00 – 12.00 น.     รับฟังการบรรยาย 

- ชื่อหัวข้อวิชา “การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ” 
-   ชื่อวิทยากร  นางสาวปราณี  วงศ์บุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์                  

การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
-   รายละเอียดการอบรม    

ที่มาและแนวคิดการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
    ม. 78 (2)  - จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ ส่วนท้องถิ่น  
                   - สนับสนุนให้ จังหวัด มีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัดเพ่ือประโยชน์ 

                                         ของประชาชนในพืน้ที่ 
    ม. 87 (1)  – ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา 
                    เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
2) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) 
2550 

ม.52 วรรค 3 - ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้   
                 - ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ 
                    งบประมาณม.52/1 วรรคท้าย    

- ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัดที่ต้องปฏิบัติให้
สอดคล้อง และเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา53/1 ม. 53/1     
- ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

/เศรษฐกิจ… 



-4- 
เศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ในจังหวัด  
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค/
ส่วนกลางในภูมิภาค/ผู้บริหาร อปท.ทั้งหมดในจังหวัด/แทนภาคประชา
สังคม/ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน) 

3) พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบรหิารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

หมวด 1 การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

หมวด 2 การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

หมวด 3 การจัดกลุ่มจังหวัดและการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

หมวด 4 งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

หมวด 5 การก ากับและติดตาม 
4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 

ภาค : พ้ืนที่ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณหรือปฏิบัติภารกิจที่
เชื่อมโยงกันโดยครอบคลุมกลุ่มจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ตั้งแต่หนึ่งกลุ่มจังหวัดขึ้นไป 

แผนพัฒนาภาค : แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่ อมโยงกับแผน
ระดับชาติและนโยบายรัฐบาล ครอบคลุมทุกมิติ เป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  นโยบายของรัฐบาล 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประกอบด้วย  
ประธาน :นายกรัฐมนตรี 
กรรมการ : รอง นรม. ทุกคน/รมต. ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี/รมว. มท./ปลัด มท./   
ผอ. สงป./เลขาธิการ ก.พ.ร./ผู้แทน อปท./ปธ.สภาหอการค้าฯ/ปธ.อุตสาหกรรมฯ/                
ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ/ปธ.สมาคมธนาคารไทย/ปธ.สภาเกษตรกรฯ/ผู้แทนภาค
ประชาสังคมไม่เกิน 2 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 2 คน 
กรรมการและเลขานุการ : เลขาธิการ สศช. , ผู้แทน สศช./มท./สงป. และ ก.พ.ร. เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจ/หน้าที่  
1. ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

แบบบูรณาการ 
2. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม
จังหวัด 

3. บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ 
4. ให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดและค าของบประมาณ 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้านที่ต่างๆ ตามที่มอบหมาย 
6. สศช. ท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.บ.ภ. และหน้าที่อื่นตามที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 

/ก.น.จ…. 
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ก.น.จ./ก.บ.จ./ก.บ.ก.ยังอยู่คงเดิม,แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะ  
5 ปี ระเบียบนี้บังคับใช้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 

การก าหนดให้มีภาค กลุ่มจังหวัด และการก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
ประกอบด้วย 

• ภาค (6 ภาค) (ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ) 

• กลุ่มจังหวัด (18 กลุ่มจังหวัด) มีปรับแตกต่างจากรูปแบบเดิม 8 กลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้อง
กับ EEC (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก) บริบทของพ้ืนที่ (กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล) หรือ
เพ่ือความม่ันคง (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน)  

• จังหวัด (76 จังหวัด) 
แผนผังกลไกการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และ ภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นโยบาย... 
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วันที่  4  มีนาคม    
เวลา 13.00 – 16.30 น.     รับฟังการบรรยาย 

- ชื่อหัวข้อวิชา “การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2561” 

-   ชื่อวิทยากร  นายธนา  ยันตาโกวิทย์  ผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
-   รายละเอียดการอบรม    

ประเด็นที่ 1  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แผนการด าเนินงาน ตลอดจนการด าเนินการที่

เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ประกาศใช้แล้วหรือด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้มีผลใช้
บังคับได้ต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะก าหนดแนวทางเป็นอย่างอ่ืน   

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศใช้แล้ว ก็
ใช้ตามปกติ ไม่ต้องไปลบ ไปขีดฆ่า ไปแก้ไขอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องตั้งค าถามว่าจะท าอย่างไร ให้ท่านท างานไป
ตามปกติ 

ประเด็นที่ 2 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้

จากการติดตามและประเมินผล ภายในเดือนตุลาคม 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการภายใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี ท าไมต้องเสร็จในเดือนธันวาคม เดือนตุลาคมก็ได้ เดือนพฤศจิกายน  ก็ได้ ท าได้ทุกเดือน 
แต่เดือนสุดท้ายต้องเสร็จแน่ ๆ คือ เดือนธันวาคม  

 
/ประเด็นที่ 3... 
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ประเด็นที่ 3 
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 9 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 14 และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งยังมีวาระไม่ครบสองปีให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไปจนครบสองปี และเม่ือครบสองปีตามวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวใหม่ (อาจคัดเลือกจากคณะกรรมการคนเดิมได้) และให้
คณะกรรมการที่ได้รับเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

คณะกรรมการทุกคณะ เมื่อครบ 2 ปี ให้เลือกคณะกรรมการใหม่ ยังไม่ครบไม่ต้องเลือก เมื่อ
เลือกใหม่แล้วให้มีวาระ 4 ปี 

ประเด็นที ่4 
โครงการพัฒนาและครุภัณฑ์ที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ โครงการพัฒนาและ

ครุภัณฑ์ที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ 

วิสัยทัศน์ ไม่ใช่งานประจ า  ได้แก่ โครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็น
เรื่องด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ , ครุภัณฑ์ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็น
เรื่องด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ประเด็นที่ 5  
ยกเลิกข้อความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 

10 ตุลาคม 2559 ข้อ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ไปสู่การปฏิบัติ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 

“เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณ
ตามปีที่ก าหนดไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นและเพ่ือแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน” 

* การแก้ไขปีที่จะด าเนินการเป็นอ านาจของนายก 
* แผนพัฒนา 61-64 หรือแผนพัฒนา 61-65 จะน าปีไหนๆ มาท าก็ได้ เช่น น าโครงการปี 

63 มาท าในปี 62 ก็ให้เป็นอ านาจของนายกในการแก้ไข 
ประเด็นที่ 6 
ยกเลิกข้อความในหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 

1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ข้อ 3 ด้านเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี รหัสค าตอบ ตค. 25 แนวทาง
ปฏิบัติ 2) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“2) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
กลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์” 

/ตรวจสอบ... 
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* ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ ไม่เก่ียวกับการยืดหยุ่นตามวาทกรรมหรือค าว่า Flexible plan 

แต่ประการใด 
* เดิมให้คลาดเคลื่อนได้ไม่ต่ ากว่า ไม่มากกว่าร้อยละ 5 
* ใหม่ เน้นเรื่องจริง ของจริง พิสูจน์ได้ เป็นจริง 100% ไม่ต้องเผื่อใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา 
  จังหวัด 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
  ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
แบบ ผ. 01 : ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
แบบ ผ. 02 : ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร

ประชาชน องค์กรการกุศล 
 
แบบ ผ. 03 : ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แบบ ผ. 03/1 : ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอ าเภอ 
แบบ ผ. 04 : ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แบบ ผ. 05 : ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
แบบ ผ. 06 : ส าหรับ  โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้

งบประมาณ 
แบบ ผ. 07 : บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
แบบ ผ. 08 : บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อที่ส าคัญดังนี้ 

ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  (//1.กรณีระยะทางเท่าเดิม 
ราคากลางเปลี่ยน ช่างท าบันทึกมา  งานวิเคราะห์ท าบันทึกขอแก้ไขแผนให้มีความสอดคล้องกับราคากลาง 

2. กรณีย้ายปีในการด าเนินการ ก็ใช้อ านาจนายก ) 
***    เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
อ าเภอ และ จังหวัดทราบด้วย 

***     ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

/(๒) คณะกรรมการ... 
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(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่

เพ่ิมเติมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบ แล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

***    ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ
ของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  (// เช่นเปลี่ยนแปลงระยะทาง ความยาวที่เพ่ิมมากขึ้น เนื้อหา
สาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไป ต้องมีบันทึกจากต้นเรื่องแจ้งมา  อาทิ ช่างขอเปลี่ยนแปลงระยะทาง ความยาว 
งานวิเคราะห์จึงแจ้งคณะกรรมการพัฒนา และน าเข้าสภาต่อไปได้) 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

***  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจของ 
ผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้ปิด ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการ
เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

 

ขั้นตอนการท างบประมาณ 
๑. ถ้าในแผนบอกว่าจะท า 120 เมตร คือถนนเส้นนี้ยาว 120 เมตร 
๒. ตอนท างบประมาณ ต้องมี ปร.4 ปร.5 
๓. ตอนท างบประมาณท าแค่ 100 เมตร คือชาวบ้านบอกว่าอีก 20 เมตร ไว้ท าบ่อน้ า ท าให้งบประมาณ

ลดลงเป็น 300,000 ถามว่าต้องแก้ไขแผนไหม  ก็ไม่ต้อง คือเราต้องท างบประมาณไม่เกินแผน       
แต่ขอให้แผนที่ท าเป็นเรื่องจริง เรามีสิทธิท างบประมาณได้ไม่เกินแผน หรือต่ ากว่า ถ้าท ามากกว่าแผน
ต้องท าเรื่องเปลี่ยนแปลงแผน 

กรณีการแก้ไขแผน เลือกแต่ละ option เอาเอง 
1. กรณีระยะทางเท่าเดิม ราคากลางเปลี่ยน ช่างท าบันทึกมา  งานวิเคราะห์ท าบันทึกข้อเปลี่ยนแปลง
แผนให้มีความสอดคล้องกับราคากลาง และแจ้งสภา 
2.  กรณีย้ายปีในการด าเนินการ ก็ใช้อ านาจนายก  ในการแก้ไขแผน และแจ้งสภา 

กรณีการเปลี่ยนแปลง 
- เช่นการเปลี่ยนแปลงระยะทาง งบประมาณ เพ่ิมมากข้ึน เนื้อหาสาระส าคัญเปลี่ยนแปลงไป ต้องมี

บันทึกจากต้นเรื่องแจ้งมา  อาทิ ช่างขอเปลี่ยนแปลงระยะทาง ความยาว งานวิเคราะห์จึงแจ้ง
คณะกรรมการพัฒนา และน าเข้าสภาต่อไปได้ 

/2.4 วชิาหลัก... 
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วันที่  5  มีนาคม    
เวลา 09.00 – 16.30 น.     รับฟังการบรรยาย 

- ชื่อหัวข้อวิชา “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าค าของบประมาณการบริหารงบประมาณท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนตามที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยส านักงบประมาณ” 

-   ชื่อวิทยากร  นางเบญจวรรณ  ยินดียม  ข้าราชการบ านาญ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
-   รายละเอียดการอบรม    

 “ข้าราชการจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายและระเบียบแบบแผนในหน้าที่ของตนมิได้” ตามหนังสือ
กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2497 ลงวันที่ 1 เมษายน 2497 

หลักกฎหมายมหาชน : เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย จะกระท าการใดได้ 
“ต้องม”ี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการก าหนดให้อ านาจไว้เท่านั้น (กฎหมายจ ากัดสิทธิ์) 

หลักกฎหมายเอกชน : ประชาชนทั่วไปสามารถกระท าการสิ่งใดๆได้ทุกอย่าง “ถ้าไม่มี” 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการห้ามไว้ 

การตรวจสอบการด าเนินงาน ได้แก่  
1) สิ่งที่ควรจะเป็น  2)สิ่งที่เป็นอยู่ 3)ผลกระทบ 4)สาเหตุ 5)ข้อเสนอแนะ 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ส่วน

ราชการ “หน่วยงานของรัฐ” ตาม มาตรา 4 ค านิยาม (6)  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  มีผลใช้บังคับ 20 เมษายน 

2561  
3) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561  มีผลใช้บังคับ 12 เมษายน 2561 
4) พระราชก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
 

 
 

/รัฐธรรมนูญ... 
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หลักการส าคัญ 
1. น าร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ มาก าหนดเป็นกรอบโครงสร้าง           

จ านวน 23 ประเด็น ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ 
2. ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับ

เป้าหมาย ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
3. น าแผนย่อยของร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มาก าหนดเป็นนโยบายการจัดสรร

งบประมาณ โดยให้ความส าคัญกับ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วง 5 ปีแรก ของยุทธศาสตร์ชาติ 
วันที่  5  มีนาคม    
เวลา 13.00 – 14.00 น.     สรุปผลการอบรม/พิธีปิด 

2. เข้ารับการปฐมนิเทศ , ฝึกอบรม , ศึกษาหรือดูงาน , ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา , สอนงาน   
มาจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
            2.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
            2.2 เทศบาล   
            2.3 องค์การบริหารส่วนต าบล 
3. ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเข้ารับการปฐมนิเทศ , ฝึกอบรม , ศึกษาหรือดูงาน , ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการสัมมนา , สอนงาน ในครั้งนี้ 
           3.1  ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับมี   ดังนี้  

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
 ต่อตนเอง  ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ มีความเข้าใจแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปี
2563 และสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดท างบประมาณท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้องตามแนวทางท่ีกระทรวงมหาดไทยและส านักงบประมาณก าหนด 

 ต่อหน่วยงาน  ได้แก่ บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ 
กฎหมาย หลักปฏิบัติงานที่ตรงกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง รองรับเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้ในอนาคต 
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3.2. แนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

แก่หน่วยงาน  มีดังนี้  
1. น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณ  
2. น าความรู้ที่ได้สรุปประเด็นที่ส าคัญน าไปเผยแพร่ในกลุ่ม แบ่งปันความรู้ เพ่ือเป็นสื่อกลาง

ในการรวบรวมเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือง่ายต่อการเข้าถึงของ
พนักงานเทศบาลเอง และทุกคนที่เป็นสมาชิกของ facebook ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ในทุกที่ ไม่ต้องพก
เอกสารกฎหมายระเบียบต่างๆ เพียงเปิดโทรศัพท์แล้วเชื่อมอินเตอร์เน็ตก็สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้พูดคุย
สอบถามประเด็นต่างๆในการท างานได ้

3.3 ปัญหาและอุปสรรค์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการน าความรู้ และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน  มีดังนี้  

1. การน าความรู้ และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอาจเป็นอุปสรรคบ้างในการ
น าไปใช้เนื่องจากข้ันตอนการท างานที่มากขึ้น ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือแนวทางการท างานที่ปรับเปลี่ยน
อยู่ตลอดเวลา ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งในเวลาและนอกเวลาการท างาน กลุ่มเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารสอบถามปัญหาในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ  

2. การสื่อสารในองค์กรยังเป็นปัญหาอยู่บ้างในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆซึ่งต้องใช้เวลาในการ
ปรับตัว 

 

3.4 ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมให้สามารถน าความรู้และทักษะ
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่  

1. เห็นด้วยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหรืออ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้รับการฝึกอบรมล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เพ่ิมพูน หากแต่
ยังขาดการน าความรู้นั้นมาหลอมรวมกันให้เกิดเป็นรูปธรรม  
 

 


