
 

 

รายงานผลการฝกึอบรมหลกัสตูร “นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน รุน่ที่ 77” 

ณ สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถิน่ ซอยคลองหลวง ๘ ถนนพหลโยธิน 

ต าบลคลองหนึง่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

……………………………………. 
 

วัตถุประสงค์ 
      ๑.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
      ๑.๒ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ประโยชน์ขององค์กรและประชาชน 
           ๑.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า  
           ๑.๔ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมร่วมกันไปปรับใช้
กับการท างานในองค์กรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
           ๑.๕ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ขององค์กร และประชาชนเป็นหลัก 
            ๑.๖ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการสร้างเครือข่าย เพ่ือการปรึกษาหารือและปฏิบัติงานร่วมกัน 
   ตามค าสั่งเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ 486/2562  ลงวันที่  10  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
มอบหมายให้พนักงานเทศบาลไปราชการเพ่ือฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 77  ใน
ระหว่างวันที ่  30 กรกฎาคม ถึงวันที ่ 25 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ ่น      
ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 ราย คือ               
นางสาวศิราภรณ์  ศรีอินทร์  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เพ่ือเรียนรู้กระบวนการ
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้เกิดความเชี่ยวชาญในหลักวิชาพ้ืนฐาน เทคนิคการวิเคราะห์การ
พัฒนาท้องถิ่น  เชิงยุทธศาสตร์และการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   

บัดนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วจึงขอสรุปผลการฝึกอบรมดังกล่าว ตามประเด็น     
ที่ส าคัญ แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ  

  1. การพัฒนาสุขภาพและการการออกก าลังกาย  เป็นการฝึกให้ข้าราชการมีความอดทน  มี
ระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  การท างานเป็นทีม ฯลฯ 

2. ศึกษาอบรมในชั้นเรียน  มีการบรรยายให้ความรู้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้   

กลุ่มที่ 1 ความรู้ทั่วไป หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และหลัก
ทฤษฎีด้านการพัฒนาประเทศ  ให้ทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในปัจจุบัน เพ่ือน าบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศมาเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาประทศ 
โดยเน้นการปฏิบัติราชการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการท างานบนทางสายกลาง  
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ตามหลัก 3 ห่วง คือ หลักภูมิคุ้มกัน ความพอเพียง และหลักการมีเหตุผล รวม กับ2 เงื่อนไข คือ คุณธรรมและ
ความรู้ โดยยึดหลักการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance. เสริมสร้างกระบวนการท างาน
ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนบนฐานข้อมูลที่เป็นจริง (Data Base) เพ่ือน าไปสู่ประชาธิปไตยแบบ
ฐานรากจนน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง และประเทศสู่ความยั่งยืน 

  กลุ่มที่ 2 ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดท าแผน การวิเคราะห์
นโยบายและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  เทคนิคการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเชิง
ยุทธศาสตร์ การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด การปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคลากรของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน และการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้โดยรวมและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานได้ 

กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้    ใน
การปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น ระบบสารสนเทศส าหรับนักวางแผน    
(e-plan) การบริหารข้อมูลและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศ เป็นการเรียนรู้วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและ
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ความรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูล  การ
ท าแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Google Form การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ความชัดเจนของข้อมูล 
และความสอดคล้องกะทัดรัดของข้อมูล เพ่ือให้เกิดการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) และ
สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)  

ประเด็นข้อซักถามที่น่าสนใจ 

1. เรื่องการความสมัพันธร์ะหวา่งแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด โดย 
อาจารย์ ชิษณุพงศ์ สุวรรณ (รองปลัด ทม.หัวหิน)  

ค าถาม 1) เนื่องจากมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562  หมวด 1 ว่าเป็นหน้าที่ของ อปท. หรือไม่ เพราะอยู่ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ และซ้ าซ้อนกับการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท. หรือไม่ 

ค าตอบ ไม่มีอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ เป็นหน้าที่ของ ก.บ.ต. แต่อาจต้องอ านวยความสะดวก
เรื่องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาชุมชน  และประสานบัญชีโครงการพัฒนา ส่งมาให้ อปท.มา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  และเป็นความซ้ าซ้อนที่ท าให้ อปท. ท างานได้ยากขึ้น อาจสร้างความ
เบื่อหน่ายให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ 

ค าถาม 2) ในกรณีมีการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จ าเป็นจะต้องท าแผนการด าเนินการเพ่ิมเติม 
ภายใน 30 วัน หลังจากสภาอนุมัติ จ าเป็นต้องมีค าว่า “เพ่ิมเติม” หรือไม ่

ค าตอบ  ในระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ แต่เพ่ือความชัดเจน สามารถแยกแยะได้ และง่ายต่อการ
ใช้งาน ควรมีระบุไว้ แต่ถ้า อปท.ใด ไม่ระบุ ก็ไม่ถือว่าผิดระเบียบแต่อย่างใด แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละ อปท. 
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3.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลพะยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ฟัง
บรรยายเรื่อง การบริหารบ้านที่ดี และการประสานแผนชุมชน 

- ศึกษาดูงาน ณ บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา ฟัง
บรรยายสรุป “เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการภาคเอกชนที่ทันสมัย และประสบความส าเร็จ”  

- ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลต าบลอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ฟังบรรยายสรุป “เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและเมืองน่าอยู่ของเทศบาลต าบลอู่ทอง 

   - ศึกษาดูงานหมู่บ้านผลิตมีดอรัญญิก ต.พระนอน อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ แหล่งผลิตมีดเลื่องชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ รวมทั้งการจัดการตลาดในการเป็นสินค้า 
OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธย 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

  3.1 ต่อตนเอง  ได้แก่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ได้ทราบถึง
แนวทางของการพัฒนาประเทศในอนาคต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสามารถเผยแพร่ความรู้ 
ประสบการณ์ ทักษะ และอ่ืนๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงความรู้จากการแชร์ประสบการณ์จากเพ่ือนร่วมรุ่นการ
ฝึกอบรม เพ่ือใช้เป็นประโยชน์หรือแนวทางในการท างานต่อไป 

   3.2 ต่อหน่วยงาน  ได้แก่ สามารถน ากระบวนการพัฒนาตนเอง มาด าเนินการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่องค์กรและ
หน่วยงานคาดหวัง 

  5)  แนวทางในการน าความรู้ไปใช้  โดยจะน าความรู้  ทักษะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ 
ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน สามารถพัฒนาตนเองในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มี
ทัศนคติที่ดีในการท างาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติหรือสนับสนุนงานในหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ  เกิดประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 

เห็นควรให้น าความรู้  ทักษะ  ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ไปเผยแพร่ให้แก่บุคคล องค์กร  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
 

นางสาวศิราภรณ์  ศรีอินทร์ 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

     
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
  
 

   

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


