
โครงร่างรายงานการศึกษาส่วนบุคคล 

หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย(บ.มท.) รุ่นที# ๒๙  

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

หัวข้อวิชาการกาํหนดยุทธศาสตร์และการเขียนโครงการ 

______________________ 

ปก 

คาํนํา 

สารบัญ 

ส่วนที# ๑ บทนํา 

 ๑.๑ ความสําคญัของการศกึษานี � 

 ๑.๒ โครงสร้างของรายงาน(ประกอบด้วยกี ส่วนอะไรบ้าง โดยยอ่) 

ส่วนที# ๒ อาํนาจหน้าที# ระเบียบกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ที#เกี#ยวข้อง(โดยย่อ) 

 ๒.๑ อํานาจหน้าที ของหนว่ยงานที ผู้ศกึษาสงักดั 

 ๒.๒ อํานาจหน้าที ของผู้ศกึษาในหนว่ยงานที สงักดั 

 ๒.๓ ข้อสั งการ ระเบียบ กฎหมายที สําคญัในการปฏิบตัหิน้าที ของผู้ศกึษา 

 ๒.๔ นโยบายที เกี ยวข้องกบัการปฏิบตังิานในหน้าที ของผู้ศกึษา 

 ๒.๕ วิสยัทศัน์ ประเด็นยทุธศาสตร์ พนัธกิจ ของหนว่ยงานต้นสงักดั และ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ๔ 

ปี ตวัชี �วดั และกลยทุธ์ของหนว่ยงานที เกี ยวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าที ของผู้ศกึษา 

ส่วนที# ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิบัตงิานและสถานการณ์ของประเดน็ยุทธศาสตร์ 

 เพื อให้การดําเนินการเป็นไปตามอํานาจหน้าที  ข้อสั งการ ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และ

เป้าหมายตามยทุธศาสตร์ของหนว่ยงานต้นสงักดั ให้ผู้ศกึษาวิเคราะห์ประเดน็สําคญัหรือประเดน็

ยทุธศาสตร์ที จะต้องดําเนินการในประเดน็ใดบ้าง แตล่ะประเดน็มีสถานการณ์เป็นอยา่งไรและมีความท้า

ทายเชิงยทุธศาสตร์ (เรื องยากๆที จะต้องฝ่าฟันดําเนินการให้สําเร็จ) อะไรบ้างอนึ ง การนําเสนอสถานการณ์

สามารถดตูวัอยา่งการนําเสนอในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที  ๑๑  



 ในสว่นนี � ผู้ศกึษาจะต้องทําการวิเคราะห์ประเดน็ยทุธศาสตร์ และสถานการณ์ ตลอดทั �งความท้า

ทายเชิงยทุธศาสตร์ ที จะต้องกลบัไปปฏิบตังิานจริง ไมน้่อยกวา่ ๒ ประเดน็ยทุธศาสตร์  

ส่วนที# ๔ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี :วัด กลยุทธ์และโครงการ 

 ในสว่นนี � ผู้ศกึษาจะต้องกําหนดวิสยัทศัน์ ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ในแตล่ะประเดน็

ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัชี �วดั กลยทุธ์และโครงการ ระดบับคุคลที ผู้ศกึษาสามารถนํากลบัไปสูก่าร

ปฏิบตังิานจริง หลงัจากที จบการศกึษาอบรมแล้ว ตามลําดบัดงันี � 

 ๔.๑ วิสยัทศัน์ในการทํางาน 

 ๔.๒ ประเด็นยทุธศาสตร์ (ระบวุา่มีกี ประเดน็ อะไรบ้าง) 

 ๔.๓ รายละเอียด ประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี �วดั กลยทุธ์และโครงการ(ไม่

น้อยกวา่ ๒ ประเด็น) 

  ก. ประเดน็ยทุธศาสตร์ที  ๑................................................/เป้าประสงค์........................ 

เป้าหมาย 
๔ ปี 

ข้อมลูฐาน 

(Baseline) 

เป้าหมายรายปี ตวัชี �วดั กลยทุธ์ โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

ข. ประเดน็ยทุธศาสตร์ที  ๒................................................/เป้าประสงค์........................ 

เป้าหมาย 
๔ ปี 

ข้อมลูฐาน 

(Baseline) 

เป้าหมายรายปี ตวัชี �วดั กลยทุธ์ โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 



ค. ประเดน็ยทุธศาสตร์ที  ๓................................................/เป้าประสงค์........................ 

เป้าหมาย 
๔ ปี 

ข้อมลูฐาน 

(Baseline) 

เป้าหมายรายปี ตวัชี �วดั กลยทุธ์ โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

ง. ประเด็นยทุธศาสตร์ที  ๔................................................/เป้าประสงค์........................ 

เป้าหมาย 
๔ ปี 

ข้อมลูฐาน 

(Baseline) 

เป้าหมายรายปี ตวัชี �วดั กลยทุธ์ โครงการ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

หมายเหตุ ในแตล่ะเป้าประสงค์ อาจมีหลายเป้าหมาย/ตวัชี �วดั แตล่ะเป้าหมาย/ตวัชี �วดั อาจมีได้หลายกล

ยทุธ์ และแตล่ะกลยทุธ์อาจมีได้หลายโครงการ 

ส่วนที# ๕ ร่างโครงการ 

 ให้ผู้ศกึษาจดัทําร่างโครงการจํานวน ๑ โครงการ โดยเลือกโครงการที เห็นวา่มีความสําคญัเป็น

ลําดบัต้นๆ ที ผู้ศกึษาจะต้องกลบัไปปฏิบตังิาน ให้มีรายละเอียดอยา่งน้อย ประกอบด้วย 

- หลกัการและเหตผุล/ สาระสําคญั 

- วตัถปุระสงค์ 

- กลุม่เป้าหมายผู้ รับบริการ ผู้ มีสว่นได้และผู้ มีสว่นเสีย 

- ผลลพัธ์โครงการ หรือผลที คาดวา่จะได้รับที สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ (ระดบัผลสําเร็จ 

แนวโน้มที ดีขึ �น อนัดบัหรือมาตรฐานที ดีขึ �น ความเชื อมโยงที ดีขึ �น) 

- ผลผลิต เป้าหมายผลผลิต (เชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ)ตวัชี �วดั 

- ระยะเวลาดําเนินงาน 



- สถานที ดําเนินงาน/หนว่ยดําเนินงาน 

- แนวทาง/ขั �นตอนการดําเนินงาน (อาจทํา Gantt Chart) 

- งบประมาณ และรายละเอียดงบประมาณ 

- ปัญหาอปุสรรค ความเสี ยง และแนวทางแก้ไข 

- การวิเคราะห์และบริหารความเสี ยง 

- การป้องกนัและแก้ไขผลกระทบทางลบ 

- การบริหารจดัการหรือการสง่มอบตอ่โครงการเพื อให้เกิดความยั งยืน 

ส่วนที# ๖ บรรณานุกรม และภาคผนวก (ถ้ามี) 

 

------------------------------------------------  

 

กาํหนดส่ง วันที# ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙   กาํหนดให้ ไม่เกิน ๑๕ หน้า   

หัวหน้า กป. เป็นผู้รวบรวมรายงานของสมาชิกใน กป. ในรูปแบบ File PDF  ส่งมาที#  

email : damrong_0207.1@hotmail.co.th  

(ทางโครงการจะเป็นผู้รวบรวมและผลิตเอกสารส่งให้ ดร.ไพบูลย์ฯ เป็นผู้ตรวจ)  

**หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถาม ดร.ไพบูลย์ โพธิสุวรรณ หมายเลข โทรศัพท์ 0818399042 

หรือ email : phosuwan@gmail.com 

 

 


