คำนำ
ตามที่ พ ระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 16 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กาหนดให้ส่วนราชการทบทวน
ภารกิจว่า ภารกิจใดที่มีความจาเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการหรื อไม่
โดยให้คานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ ง ชาติ นโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ที่ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภา และแผนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบกั บ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ จัดทาคารับรองการ
ปฏิ บั ติ ร าชการกั บส านั กงานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิก าร โดยในองค์ ป ระกอบการประเมิน ศั กยภาพในการ
ดาเนินงาน (Potential Base) ได้เลือกประเด็นที่ 2.1 ความสาเร็จในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ระบบ (ระดับพื้นฐาน (Basic) เป็นตัวชี้วัดด้วย นั้น
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่
ในการจั ดท าแผนปฏิ บัติ ราชการประจ าปี และแผนปฏิ บัติ ราชการ ระยะ 5 ปี จึงจัดทาคู่มื อการปฏิ บั ติ ง าน
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ กษา
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง ขั้นตอน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานต่อไป
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
กุมภาพันธ์ 2565
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1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตามงบประมาณที่ ไ ด้ รับ จั ด สรร)” จั ด ท าขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการ
และขั้นตอน การวางแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายและบริบทต่าง ๆ เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ กษา (ฉบับปรับปรุง ตามงบประมาณที่ไ ด้รั บ จัด สรร)
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติง าน กฎหมาย นโยบายและบริบทต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
2. ขอบเขต (Scope)
คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)” มีขอบเขต ดังนี้
1. คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)” กล่าวถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนที่ใช้ถือปฏิบัติสาหรับการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. ข้อมูลในการจัดทาข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการหลัก “กระบวนการจัดทาแผน
ปฏิบัติราชการประจ าปี ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึ กษา (ฉบับปรับปรุ ง ตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)” ประกอบ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) การเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 3)
ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 4)
จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 5) เสนอขอ
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6) แจ้งเวียนและเผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) กลุ่มงานภายในสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นาแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
3. คำจำกัดควำม (Definition)
คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)” มีคาจากัดความ ดังนี้
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1. ผู้อานวยการ หมายถึง ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง ผู้อานวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน
ข้าราชการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อแต่ง ตั้ง เป็นคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
3. กลุ่มงานภายในของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง
กลุ่มอานวยการ (กอก.) กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.) กลุ่มพัฒนาผู้นา (กพน.) กลุ่มพัฒนามาตรฐาน
และส่งเสริมเครือข่าย (กพม.) กลุ่มวิจัยและพัฒนา (กวพ.) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กทส.)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพค.) กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิ น (กบจ.) และกลุ่มความสัมพันธ์
ต่างประเทศ (กตป.)
4. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ หมายถึง กลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการ
จัดทาแผนปฎิบัติราชการฯ และทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการและเลขานุการของคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ
5. บุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
6. แผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจั ดสรร) หมายถึง แผนที่จัดทาขึ้นเมื่อได้รับการจัด สรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของหน่วยงานในการกากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติง านของกลุ่มงานในสถาบันพัฒ นาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Responsibilities)
1. ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้
1.1 มอบนโยบายและจุดเน้นการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
1.2 เป็นประธานการประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
1.3 เห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการฯ
1.4 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ
1.5 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นผู้ลงนามขออนุมัติโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการไปยังผู้บริหารของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.6 เป็นผู้อนุมัติให้ดาเนินการจัดกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ
2. คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับแผนระดับ 1 (แผนยุทธศาสตร์ชาติ ) แผนระดับ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิรู ป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง (ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการของ
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ กษาธิก าร ฯลฯ) ถ่ า ยทอด ประชาสั ม พั น ธ์ส าระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปี ของสถาบันฯ และนาแผนปฏิบัติราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่ม
3. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้
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5. ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีของสถาบัน
พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตามงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร)”
มีผังกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้
เริ่มต้น

กำรเตรียมกำร

-กาหนดปฏิทินการทางาน /ผู้รับผิดชอบ
-สารวจ/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัจจัยภายใน/ภายนอก
- กาหนดโครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนฯ
- บันทึกขอจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนฯ

อนุมัติ

เสนอขออนุมัติ
จัดกิจกรรมฯ

ไม่อนุมัติ
ปรับปรุง

ประชุม
ปฏิบตั กิ าร
จัดทาแผนฯ
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีฯ
- ผู้อานวยการ สคบศ. มอบนโยบาย
- วิเคราะห์ SWOT
- ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
- ชี้แจงแนวทางการจัดทาโครงการ/คาของบประมาณ
- รวบรวมข้อมูลโครงการ

จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรฯ

อนุมัติ

เสนอขออนุมัติ
แผนปฏิบัติรำชกำร

ฯ

ไม่อนุมัติ
ปรับปรุง
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แจ้งเวียนและเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำร

กลุ่มงำนนำแผนปฏิบัติรำชกำรไปสู่กำรปฏิบัติ

สิ้นสุดกระบวนการ

6. ขั้นตอนปฏิบัติงำน (Procedure)
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเตรียมการ
2. การเสนออนุมัติจัดกิจกรรม
3. ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของ สคบศ.
4. จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของ สคบศ.
5. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของ สคบศ.
6. แจ้งเวียนและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สคบศ.
7. กลุ่มงานภายใน สคบศ. นาแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กำรเตรียมกำร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
1.1 กาหนดปฏิทินการทางาน/ผู้รับผิดชอบ เป็นขั้นตอนการกาหนดแผน/กิจกรรม/ขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ โดยในปฏิทินการปฏิบัติง าน/ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย
1) ขั้นตอน/กิจกรรม 2) ระยะเวลา 3) ผู้รับผิดชอบและผลลัพธ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึง กิจกรรม/ ขั้นตอนการ
ปฏิทินการการจัดทาแผนปฏิ บัติราชการฯ ที่ชัดเจน และใช้สาหรับการติดตามงานให้เ ป็นไปตามแผนการ
ดาเนินงาน
1.2 สารวจ/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมปัจจัย
ภายใน/ภายนอก และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ เช่น นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีง บประมาณ
ที่ผ่านมา นโยบายหรือแนวทางที่ผู้ บริหารของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้หน่วยงาน
รับผิดชอบ/ถือปฏิบัติ ผลสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) ผลสารวจความ
พึง พอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา/ฝึกอบรมของสถาบันฯ ในปีง บประมาณ
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ที่ผ่านมา รวมทั้งทบทวนผลการวิ เ คราะห์ สภาพแวดล้อมและศัก ยภาพภายในและภายนอกของสถาบั น ฯ
(SWOT)
1.3 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัจจัยภายใน/ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลในข้อ 1.2 มาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ /สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อนามาใช้ในเป็นบริบทเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ และแผนผังความเชื่อมโยงของ
แผนปฏิบัติราชการฯ
1.4 กาหนดโครงร่างของแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นขั้นตอนการกาหนดเค้าโครงของเล่ม
แผนปฏิบัติราชการฯ โดยนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1.2-1.3 มากาหนดโครงร่างของแผนปฏิบั ติ
ราชการฯ เพื่อเป็นองค์ประกอบในเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ 1) ปก 2) คานา 3) สารบัญ 4) บทสรุป
สาหรับผู้บริหาร 5) ส่วนที่ 1 บทนา 6) ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 7) ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผน 8) ส่วนที่ 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผน 9) ส่วนที่ 5 งาน/โครงการและ
งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สคบศ. 10) ส่วนที่ 6 ระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
และ 11) ภาคผนวก โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
1.5 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นขั้นตอนการประสานงาน
กับกลุ่มงานภายในของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอรายชื่อผู้แทนกลุ่ม
สาหรับจัดคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่ง ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถาบันฯ เป็น
ประธานคณะทางาน หัวหน้ากลุ่มงานและผู้แทนกลุ่มงานอีก 1 คนทุกกลุ่ม เป็นคณะทางาน หัวหน้ากลุ่ม
นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นคณะทางานและเลขานุการ ข้าราชการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกคนเป็น
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
2. กำรเสนออนุมัติกิจกรรมฯ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
2.1 จัดทารายละเอียดกิจกรรม เป็นขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมประชุม
ปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดย 1) ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้จัดกิจกรรมจาก
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 2) จัดทากาหนดการ
จัดกิจกรรม 3) ประสานงานเชิญวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ (ถ้ามี) 4) ประสานงานขอใช้
ห้องประชุม
2.2 จัดทาบันทึกเสนอขออนุมัติกิจกรรม เป็นขั้นตอนการจัดทาบันทึกขออนุมัติโครงการ
จั ด ประชุ ม โดยจั ด ท าบั น ทึ ก ขออนุมั ติ ผู้ อานวยการสถาบั นฯ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบ ซึ่ ง ประกอบด้วย
1) บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมประชุม 2) รายละเอียดกิจกรรมพร้อมกาหนดการ 3) หนังสือเชิญวิทยากร และ
คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ และอื่น ๆ (ถ้ามี)
2.3 เตรี ย มการจัดประชุม เป็นขั้ น ตอนการเตรี ย มการก่อนการจัดประชุมจัดทาแผน
ปฏิบัติราชการฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) การส่งหนังสือเชิญคณะทางาน 2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
3) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการประชุม และอื่น ๆ ที่ต้องเตรียมก่อนการจัดประชุม
3. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ครั้งที่ 1) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
3.1 ผู้อานวยการสถาบันฯ มอบนโยบาย เป็นขั้นตอนที่ผู้อานวยการสถาบันฯ มอบ
นโยบาย/จุดเน้นในการจัด ทาแผนปฏิ บัติร าชการประจ าปี ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร) ว่าจะมีนโยบาย/ จุดเน้นการจัดทาแผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีอย่างไร เพื่อให้ที่ประชุมใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ ต่อไป
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3.2 วิเคราะห์ SWOT เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อจะ
นามาใช้ในการกาหนดทิศทางของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยจะเป็นการ
ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันในที่ประชุม
ทั้งนี้ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน (SWOT) และสอบถามความ
คิดเห็นของบุคลากรสถาบันฯ และนามาวิเคราะห์ในภาพรวม ก่อนนาเสนอให้คณะทางานฯ พิจารณาในที่ประชุม
3.3 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป็น
ขั้นตอนที่ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างทิศทางองค์การ ซึ่ง ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์มานาเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาปรับปรุง /แก้ไขให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์
SWOT ดังกล่าว โดยทิศทางขององค์การจะเป็นสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) อันจะเป็นกรอบ
ในการจัดทางาน/ โครงการของหน่วยงานให้ไปสู่เป้าหมายและทิศทางเดียวกัน
3.4 ชี้แจง/จัดทาโครงการ เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายเลขานุการชี้แจงต่อที่ประชุมในรายละเอียด
การจั ด ท างาน/โครงการ/แบบฟอร์ ม การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ตลอดจนแนวทางการจั ด ท าค าขอ
งบประมาณประจาปีตามแนวทางที่สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกาหนด ให้ที่ประชุมรับทราบเพื่อให้การ
จัดทารายละเอียดงาน/โครงการเป็นไปตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3.5 รวบรวมข้อมูลโครงการ เป็นขั้นตอนที่ทุกกลุ่มงานได้ดาเนินการจัดทารายละเอียด
งาน/โครงการตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่ม ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ และส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-Mail แอปพลิเคชั่น Line และฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการรวบรวมข้อ มู ล งาน/
โครงการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ต่อไป
4. จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ของ สคบศ. ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
4.1 บูรณาการงาน/โครงการของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายเลขานุการ ประมวลข้อมูล
งาน/โครงการของหน่วยงานตามเค้าโครงการของแผนปฏิบัติราชการฯ ที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย งบบุคลากร
ภาครัฐ งานบริหารจัดการสานักงาน งบลงทุน และโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สคบศ.
4.2 ประสานกลุ่มงานของ สคบศ. ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายเลขานุการ
ขอให้ทุกกลุ่มงานตรวจทานข้อมูลงาน/โครงการของแต่ละกลุ่มงาน หากพบว่า มีข้อผิดพลาดต้องปรับ ปรุง /
แก้ไขข้อมูลงาน/โครงการให้เรียบร้อย
4.3 ทบทวนตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ให้สมบูรณ์ เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายเลขานุการ
ทบทวน ตรวจสอบ แก้ ไ ขข้ อ มู ล งาน/โครงการ ตามโครงร่า งแผนปฏิ บั ติ ราชการให้ เสร็ จสมบู รณ์ ถู ก ต้อง
ครบถ้วนตามมติที่ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
5. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ของ สคบศ. ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย
ได้แก่
5.1 จัดประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ ครั้งที่ 2 เป็นขั้นตอนที่ฝ่าย
เลขานุการดาเนินการตามขั้นตอน 2.1–2.3 อีกครั้งหนึ่ง
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5.2 เตรียมข้อมูลนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ สคบศ.
ครั้งที่ 2 และปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายเลขานุการ นาข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ นาเสนอเข้าที่ประชุม
คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ โดยอาจจัดทาเป็นเอกสารและ PPT นาเสนอสาระสาคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
5.3 สรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายเลขานุการจัดทาสรุป
สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ โดยสาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ได้ แ ก่ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิจ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ สรุปงบประมาณ
5.4 บั น ทึ ก เสนออนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข อง สคบศ. เป็ น ขั้ น ตอนที่ ฝ่ า ย
เลขานุการจัดท าบัน ทึกเสนอขออนุมั ติแ ผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) โดยบันทึกประกอบด้วย 1) บันทึกเสนอ
ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2) ขอความเห็นชอบในการมอบหมายให้กลุ่มงานภายใน สคบศ. นาแผน
ไปสู่การปฏิบัติ โดยการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 3) ลงนามในแบบฟอร์ม
คาขอนาข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สคบศ. (แบบ AV06) และ 4) หนัง สือนาส่ง เล่มแผนปฏิบัติราชการของ สคบศ.
ให้สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.4 สรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายเลขานุการจัดทาสรุป
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการแนบพร้อมกับบันทึกขออนุ มัติแผนปฏิบัติราชการฯ โดยสาระสาคัญ ของ
แผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ สรุป
งบประมาณ
6. แจ้งเวียนและเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของ สคบศ. ประกอบด้วย
3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่
6.1 จั ด ส่ ง เล่ ม แผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ให้ ก ลุ่ ม งานภายใน สคบศ. เป็ น ขั้ น ตอนที่ ฝ่ า ย
เลขานุการจัดทาเล่มเอกสาร แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมแนบบันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้อานวยการสถาบันฯ ส่งให้แต่ละกลุ่มงานภายใน สคบศ. นาแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยการขับเคลื่อน
การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง การรายงานผลการดาเนินงานภายในระยะเวลาที่
กาหนด
6.2 นาข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ ส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สคบศ.
นาไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายเลขานุการส่งไฟล์ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้อานวยการสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ ว เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา (https://www.nidtep.go.th) เพื่อให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6.3 จัดส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการให้สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นขั้นตอนที่ฝ่ายเลขานุการส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถาบันฯ
เรียบร้อยแล้ว เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. หน่วยงำนในสังกัด สคบศ. นำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีไปสู่กำรปฏิบัติ เป็นขั้นตอน
ที่ทุกกลุ่มงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นางาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดาเนินงานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
หมายเหตุ : ขั้นตอนการปฏิบัติแต่ละปีงบประมาณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

8

7. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Work Standard)
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไ ด้รับจัดสรร) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน โดยมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. กำรเตรียมกำร
1.1 กาหนดปฏิทินการทางาน/ผู้รับผิดชอบ
1.2 สารวจ/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.3 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัจจัยภายใน/
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1.4 กาหนดโครงร่างของแผนปฏิบัติราชการฯ
1.5 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทา
แผนปฏิบัติราชการฯ

ระยะเวลำดำเนินกำร
30 วัน
1 วัน
24 วัน
2 วัน
2 วัน
1 วัน

2. กำรเสนออนุมัตกิ ิจกรรมฯ
2.1 จัดทารายละเอียดกิจกรรม
2.2 จัดทาบันทึกเสนอขออนุมัติกิจกรรม
2.3 เตรียมการจัดประชุม

8 วัน
1 วัน
1 วัน
6 วัน

3.ประชุมจัดทำแผนปฏิบตั ิรำชกำร
ประจำปีของ สคบศ. (ครั้งที่ 1)
3.1 ผู้อานวยการสถาบันฯ มอบนโยบาย
3.2 วิเคราะห์ SWOT
3.3 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
3.4. ชี้แจง/จัดทาโครงการ
3.5 รวบรวมข้อมูลโครงการ

20 วัน

4. จัดทำร่ำงแผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปี
ของ สคบศ.
4.1 บูรณาการงาน/โครงการของกลุ่มงาน
4.2 ประสานกลุ่มงานของ สคบศ.ตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไข

10 วัน

1 วัน
7 วัน
8 วัน
2 วัน
2 วัน

2 วัน
3 วัน

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
1) มีข้อมูลนโยบาย แผนทุกระดับ
ความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างครบถ้วน
2) ข้อมูลมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
3) โครงร่างของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ฯ ของ สคบศ.ง่ า ยและ
สะดวกต่ อ การท าความเข้ า ใจของ
คณะทางานฯ สามารถให้
3) บุ ค ลากร สคบศ.ทุ ก กลุ่ ม งานมี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีของ สคบศ.
1) ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมประชุม
คณ ะ ท า ง า นจั ด ท า แ ผ นป ฏิ บั ติ
ราชการประจาปีฯ
2) เอกสารการประชุมมีข้อมูลชัดเจน
และครบถ้วน
1) มีนโยบายของผู้อานวยการ
สคบศ. เป็นแนวทางการจัดทาแผนฯ
2) มีการชี้แจงทาความเข้าใจในการ
จั ด ท าแผนฯ งาน/โครงการ และ
คาของบประมาณ อย่างชัดเจน
3 ) ทุ ก ก ลุ่ ม ง า นไ ด้ แ บ บ ฟ อ ร์ ม
โ คร ง ก า ร ต า ม ที่ ส ป . ก า ห นด
4) ข้ อ มู ล โครงการมี ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
1) ข้อมูลงาน/โครงการของ สคบศ.
มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
2) ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
3) ร่างแผนปฏิบัติราชการมีข้อมูลที่
ชัดเจน สมบูรณ์ ครบถ้วน
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ระยะเวลำดำเนินกำร

4.3 ทบทวนตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติราชการฯ
ให้สมบูรณ์
5. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบตั ิรำชกำร
ประจำปี ของ สคบศ.
5.1 จัดประชุมคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ครั้งที่ 2
5.2 เตรียมข้อมูลนาเสนอเข้าที่ประชุม
คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการของ
สคบศ. ครั้งที่ 2 และปรับปรุงแก้ไข
5.4 บันทึกเสนออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของ สคบศ.
5.4 สรุปสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ
6. แจ้งเวียนและเผยแพร่แผนปฏิบัตริ ำชกำร
ประจำปีของ สคบศ.
6.1 จัดส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ ให้กลุ่มงาน
ภายใน สคบศ.
6.2 นาข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ ส่งให้กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สคบศ.นาไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
6.3 จัดส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการให้สานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

5 วัน
5 วัน 3 ชม.
1 วัน
3 วัน
3 ชม.
1 วัน
2 วัน
1 วัน
10 นาที

2 ชม. 50 นาที

มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
1) ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ได้รั บ
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
ให้เกิดความสมบูรณ์ ครบถ้วน
2) สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ
ราชการฯ มี ค วามครบถ้ ว น เข้ า ใจ
ง่าย
3) แผนปฏิบัติราชการฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้อานวยการ สคบศ.
1) แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของ
สคบศ. ได้ รั บ การเผยแพร่ เพื่อการ
น า ไ ป สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง
ผ่าน
2) แผนปฏิบัติราชการมีการเผยแพร่
ผ่ า นช่ อ งทางต่ าง ๆ เพื่ อ ลดการใช้
กระดาษ และมีความรวดเร็ว อย่าง
น้อย 2 ช่องทาง เช่น เว็บไซต์
www.nidtep.go.th, QR-code}
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

7. หน่วยงำนในสังกัด สคบศ. นำแผน
ปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีไปสูก่ ำรปฏิบัติ

หมายเหตุ : ขั้นตอนการปฏิบัติแต่ละปีงบประมาณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8. ระบบกำรติดตำมประเมินผล (Evaluation)
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึ ก ษา (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตามงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร) มี ร ะบบการติ ด ตามประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด
ในกระบวนการ ดังนี้
ตัวชี้วัด

แนวทำงกำรประเมิน

วิธีกำรประเมิน

1. โครงร่างของแผนปฏิบัติราชการฯ พิ จ ารณาจากโครงร่ า งของแผนปฏิ บัติ ตรวจสอบจากโครงร่างของแผน
มีรายละเอียด ขั้นตอน ระยะเวลาใน ราชการประจาปีของ สคบศ. ต้องมีความ ปฏิบัติราชการฯ
การดาเนินการอย่างครบถ้วน
ครอบคลุ ม นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และ
บริบทที่เกี่ยวข้อง
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ตัวชี้วัด

แนวทำงกำรประเมิน

วิธีกำรประเมิน

2. ความสาเร็จของจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุ ม คณะท างาน
จัดทาแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี
ของ สคบศ.
3. การจัดประชุมใช้มาตรการ
ประหยัดของสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย
4. มีร่างแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของ สป. ที่สอดคล้อง กับ
นโยบายที่เกี่ยวข้องและ เค้าโครงที่
กาหนด

พิ จ ารณาจากเอกสารประกอบการ ตรวจสอบจากเล่ ม เอกสาร
ประชุม ต้องมีความครบถ้วนตามหัวข้อที่ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
จะเสนอให้คณะทางานฯ พิจารณา
คณะท างานจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ
ราชการฯ
พิ จ ารณาจากการด าเนิ น งานที่ มี ก าร ต ร ว จ ส อ บ จ า ก ม า ต ร ก า ร
ดาเนินการตามมาตรการประหยัด ของ ประหยั ด ของ สป. และการ
สป. ในโครงการจัดประชุมหรือไม่
ประมาณการ ค่ า ใช้ จ่ า ยของ
โครงการประชุม ที่สอดคล้องกัน
พิ จ ารณาจากร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ตรวจสอบจากร่ า งแผนปฏิ บั ติ
ประจ าปีของ สป. ว่ามีความสอดคล้อง ราชการ ประจ าปี ข อง สป.
กับนโยบายและเค้าโครงที่กาหนดหรือไม่ เปรี ย บเที ย บกั บ นโยบายที่
เกี่ยวข้องและเค้าโครง ของแผน
ที่กาหนด
5. มีร่างแผนปฏิบัติราชการที่มีความ พิ จ ารณาจากร่ า งแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ตรวจสอบจากร่ า งแผนปฏิ บั ติ
ชั ด เจนสามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ประจ าปีของ สป. ได้รับการอนุมัติจ าก ราชการ ประจาปีของ สป. และ
เ ร่ ง รั ด ก า กั บ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ผู้บริหารโดยไม่มีการแก้ไขในสาระสาคัญ หนังสืออนุมัติ แผนฯ
ดาเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ พิจ ารณาจากปฏิทินมอบหมายงาน กับ ตรวจสอบจากวันที่ผู้อานวยการ
แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กาหนด การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี สคบศ.อนุมัติแผน เทียบกับวันที่
ของ สป.
กาหนดแล้วเสร็จตามปฏิทินการ
มอบหมายงาน
7. จานวนช่องทางการ เผยแพร่
พิ จ ารณาจากช่ อ งทางการเผยแพร่ ตรวจสอบจากช่ อ งทางการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีของ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สคบศ. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
สป. (อย่างน้อย 2 ช่องทาง)

9. เอกสำรอ้ำงอิง (Reference Document)
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีเอกสารอ้างอิง ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 รวมทั้ง Value Chain
4. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2564
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
7. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
8. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของ สป.
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9. นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
11. แผนปฏิบัติราชการประจาปี (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ) ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
12. จุดเน้น/นโยบายการบริหารของผู้อานวยการ สคบศ. และผู้บริหารระดับสูงของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปี (ถ้ามี)
13. รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สป.
14. รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ สคบศ.
15. ผลสารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการจาก สคบศ.
16. ผลสารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สคบศ.
17. หนังสือ/เอกสารแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ สป.
18. ข้อมูลงาน/โครงการและงบประมาณของกลุ่มงานภายใน สคบศ.
19. แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
20. เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น แผนพัฒนาบุคลากรของ สป.
10. แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน (Form)
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. Template แผนปฏิบัติราชการระดับ 3
2. แบบฟอร์มการจัดทาโครงการ
รายละเอียดังภาคผนวก
หมายเหตุ : แบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ แต่ละปีงบประมาณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม
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ภำคผนวก
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แผนงำน : ...............................................................................................................................................
ผลผลิต : ...............................................................................................................................................
กิจกรรม : ..............................................................................................................................................
1. ชื่อโครงกำร : ………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์/แผน/เป้ำหมำยต่ำง ๆ
2.1 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
2. ควำมสอดคล้องของโครงกำรต่อยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
2.1 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
หัวข้อ
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำน
ประเด็นหลัก
ประเด็นย่อย
เป้ำหมำย
อธิบำยควำมสอดคล้องของ โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ อย่างไรบ้าง
(เพื่อให้ทาง กนย. สามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ eMENSCR ได้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ )

2.2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
หัวข้อ
ประเด็น
เป้ำหมำยของประเด็น
ตัวชี้วัดของประเด็น
อธิบำยควำมสอดคล้องของ
โครงกำรกับเป้ำหมำยของ
ประเด็น
แผนย่อย
แนวทำงกำรพัฒนำ
ของแผนย่อย
เป้ำหมำยของแผนย่อย
ตัวชี้วัดของแผนย่อย
อธิบำยควำมสอดคล้องของ
โครงกำรกับแผนย่อย

ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง

(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
(สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา)
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2.3 สอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
หัวข้อ
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่
ประเด็นปฏิรูปที่
เป้ำหมำยรวม
เป้ำหมำยเร่งด่วน
กิจกรรม
เป้ำหมำยของกิจกรรม
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
อธิบำยควำมสอดคล้องของ
โครงกำรกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ

ควำมสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนปฏิรูปฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
( สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา)

2.4 สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หัวข้อ
ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฯ
ยุทธศำสตร์
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด
ประเด็นย่อย
แนวทำงกำรพัฒนำ
อธิบำยควำมสอดคล้องของ โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
โครงกำรกับแผนพัฒนำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
( สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา)

2.5 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร
หัวข้อ
ยุทธศำสตร์ที่
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร

2.6 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
หัวข้อ
ยุทธศำสตร์ที่
เป้ำประสงค์ตำมยุทธศำสตร์
กลยุทธ์

ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
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ตัวชี้วัด

2.7 สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป้ำหมำยที่ 4
หัวข้อ
เป้ำประสงค์ที่
ตัวชี้วัด

ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

3. หลักกำรและเหตุผล (อธิบายให้เห็นถึงเหตุผลความจาเป็นในการดาเนินโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผน/
เป้าหมายตามข้อ 2)

.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. วัตถุประสงค์ (ควรกาหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดและประเมินผลได้)
4.1 ..............................................................................................................................................................
4.2 ..............................................................................................................................................................
4.3 ..............................................................................................................................................................
5. กลุ่มเป้ำหมำย (ควรกาหนดลักษณะและจานวนกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน)
5.1………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. เป้ำหมำย (ควรกาหนดเป้าหมายทั้งเชิงผลผลิตและผลลัพธ์)
6.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
1) เชิงปริมำณ
............................................................................................................................................................
2) เชิงคุณภำพ
...........................................................................................................................................................
6.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) …......................................................................................................................................................
2) …......................................................................................................................................................
7. ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดำเนินกำร (ใส่รายละเอียดขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ)
ขั้นตอน/กิจกรรม
วิธีดำเนินกำร
1. ............................................ ........................................................................
2. ............................................ ........................................................................
3. ............................................ ........................................................................

ระยะเวลำ
.........................................
.........................................
.........................................

4. ............................................ ........................................................................

.........................................
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8. สถำนที่ดำเนินกำร (ควรกาหนดการดาเนินการภายใน สคบศ.)
..........................................................................................................................................................................
9. ระยะเวลำดำเนินกำร (ระยะเวลาดาเนินการ กรณีโครงการระยะสั้นควรกาหนดสิ้นสุดไม่เกินเดือน มิถุนายน)
..............................................................................................................................................................................
10. งบประมำณ (ให้ระบุจานวนงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งสิ้น รายการค่าใช้จ่ายพร้อมแสดงตัวคูณค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการ
ให้ครบถ้วนในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม)

งบประมาณทั้งสิ้น ..............................บาท (..................................................................................)
สาหรับการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอน/
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
จำนวนเงิน (บำท)
กิจกรรมที่
1
.................................................................................................................. .............................
.................................................................................................................. .............................
.................................................................................................................. .............................
.............................
รวมเป็นเงิน
2
.................................................................................................................. .............................
.................................................................................................................. .............................
.................................................................................................................. .............................
.............................
รวมเป็นเงิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
.............................
หมำยเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกขั้นตอน ทุกกิจกรรมและทุกหลักสูตร
11. แผนกำรปฏิบัติงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ (ระบุแผนการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรมพร้อมจานวนเงิน
งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละไตรมาส)

ขั้นตอน/กิจกรรม
1..........................................................
2…………………………………………………..
3...........................................................
4...........................................................
5...........................................................
6...........................................................
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แผนกำรปฏิบัติงำน/ใช้จ่ำยงบประมำณ
งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. – มี.ค. เม.ย. – มิ.ย. ก.ค. – ก.ย.
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12. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ประเด็นควำมเสี่ยง
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1)…………………………………………………………………………….. 1)…………………………………………………………………
2)........................................................................................ 2)..........................................................................
3)....................................................................................... 3)..........................................................................
13. กำรติดตำมและประเมินผล (ควรกาหนดรูปแบบ วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อใช้วัดความสาเร็จของ
โครงการให้ชัดเจน)

13.1 ...........................................................................................................................................................
13.2 ...........................................................................................................................................................
14. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย (ควรกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการทัง้ เชิงผลผลิตและผลลัพธ์)
14.1 เชิงผลผลิต (Output)
ที่
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
1.
2.
14.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ที่
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
1.
2.
14.3 เชิงผลกระทบ (Impact) ถ้ำมี
ที่
ตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย
1.
2.
หมำยเหตุ : 1. โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนา ควรกาหนดตัวชี้วัดอย่างน้อยดังนี้
1.1 "ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสามารถนาผลการพัฒนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน” และกาหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 (เพื่อตอบตัวชี้วัดของ สป.) (เชิงผลลัพธ์)
1.2 “ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการ/หลักสูตร.........” และ
กาหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 (เพื่อตอบตัวชี้วัดระดับสานัก ของ สคบศ. ตามคารับรอง) (เชิงผลผลิต)
1.3 “ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาโครงการ/หลักสูตร.........”
และกาหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 (เพื่อตอบตัวชี้วัดระดับสานัก ของ สคบศ.ตามคารับรอง)
(เชิงผลผลิต)
2. โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ควรกาหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมเรื่อง "ร้อยละของข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถ
สื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น” และกาหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 (เพื่อตอบตัวชี้วัดของ สป.) (เชิงผลลัพธ์)
3. สาหรับตัวชี้วัดที่เป็นระดับความสาเร็จ...... ค่าเป้าหมายควรอยู่ที่ระดับ 5 และต้องแจกแจงรายละเอียดค่า
เป้าหมายในแต่ละระดับด้วย
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15. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (ควรระบุให้ชัดเจนว่าใครจะได้รบั ประโยชน์และผลกระทบอย่างไรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ)
15.1 ...........................................................................................................................................................
15.2 ...........................................................................................................................................................
16. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
กลุ่ม..................................................................... สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
********************************
หมำยเหตุ : การดาเนินโครงการทุกโครงการควรกาหนดให้มีการติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนา
เพื่อติดตามการนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพภายหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนา โดยการติดตามผลดังกล่าวควรกาหนด
รูปแบบการติดตามโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แทนการเดินทางลงพื้นที่เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณ
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(ชื่อ) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........)
ของ (ส่วนราชการ ...................................)
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(สรุปสาระสาคัญของแผน)

ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้ อ งกั บ แผน ๓ ระดั บ ตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑)
๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้าน ......................................................................................
(๑) เป้าหมาย ..............................................................................................................
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ..............................................................................................
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ...............................................................
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ได้
อย่างไรบ้าง)

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้าน .......................................................................................
(๑) เป้าหมาย ..............................................................................................................
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ..............................................................................................
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ...............................................................
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง)

X) ยุทธศาสตร์ชาติ (รอง) ด้าน .......................................................................................
(๑) เป้าหมาย ..............................................................................................................
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ..............................................................................................
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ...............................................................
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กาหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กาหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๑

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ยุท ธศาสตร์ / เป้ า หมาย/ประเด็นยุท ธศาสตร์ ทั้ งนี้
ต้องอธิบายความสอดคล้องโดยละเอียด
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๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) ประเด็น (หลัก) ......................................................................................
(๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
 เป้าหมายที่ ...................................................................................
 เป้าหมายที่ ...................................................................................
(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย)

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ .…………………………………….
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็น ของแผนแม่บทฯ ที่ วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัว ชี้วัดที่ กาหนดไว้ในแต่ล ะเป้า หมาย
อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)

(๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ..................................................................
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..……………………………
 เป้าหมายของแผนย่อย …………………………………………………………
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ …………………..
(โปรดระบุ ว่า แผนปฏิบัติร าชการฯ ของท่ า นสามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายใน
ระดั บ แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยตั ว ชี้ วั ด ที่ กาหนดไว้ ใ นแต่ล ะ
เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)

(๑.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ..................................................................
 แนวทางการพัฒนา ………………………………..……………………………
 เป้าหมายของแผนย่อย …………………………………………………………
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ …………………..
(โปรดระบุ ว่า แผนปฏิบัติร าชการฯ ของท่ า นสามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายใน
ระดั บ แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยตั ว ชี้ วั ด ที่ กาหนดไว้ ใ นแต่ล ะ
เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย

หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กาหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กาหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๒
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(๒) ประเด็น (รอง) .......................................................................................
(๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ …………………………………….
 เป้าหมายที่ ...................................................................................
 เป้าหมายที่ ...................................................................................
(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย)

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ……………………………………..
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประเด็น ของแผนแม่บทฯ ที่ วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัว ชี้วัดที่ กาหนดไว้ในแต่ล ะเป้า หมาย
อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)

(๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ...................................................................
 แนวทางการพัฒนา ……………………………………………………………..
 เป้าหมายของแผนย่อย …………………………………………………………
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................
(โปรดระบุ ว่า แผนปฏิบัติร าชการฯ ของท่ า นสามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายใน
ระดั บ แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยตั ว ชี้ วั ด ที่ กาหนดไว้ ใ นแต่ล ะ
เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)

(๒.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ...................................................................
 แนวทางการพัฒนา ……………………………………………………………..
 เป้าหมายของแผนย่อย …………………………………………………………
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................
(โปรดระบุ ว่า แผนปฏิบัติร าชการฯ ของท่ า นสามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายใน
ระดั บ แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ ที่ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยตั ว ชี้ วั ด ที่ กาหนดไว้ ใ นแต่ล ะ
เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย

หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กาหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กาหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๓
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๒.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๑) เป้าหมาย .........................................
๒) แนวทางการพัฒนา.............................
๓) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ..
(โปรดระบุ ว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่ า นสามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายตามแผน
แม่ บ ทเฉพาะกิ จ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดไว้ ใ น
แต่ ล ะเป้ า หมายอย่ า งไร และ (ถ้ า มี ) คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นหรื อ ร้ อ ยละเท่ า ไ รของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)

๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน ................................................................
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป.................................................................................
๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน ...................................................................................
๓) กิจกรรม .........................................................................................................
๔) เป้าหมายกิจกรรม ..........................................................................................
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ

๒.๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยสาคัญ (Big Rock)
๑) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป.....................................................................
๒) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป......................................
๓) โครงการที่สนับสนุน.......................................................................
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ

๒.๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑) วัตถุประสงค์ที่ ......................................
๒) เป้าหมายรวมที่ ....................................
๓) ยุทธศาสตร์ที่ ..............(หลัก)........................
(๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ..................
(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ......................................
(๓.๓) แนวทางการพัฒนาที่ ......................................
(๓.X) แนวทางการพัฒนาที่ ......................................
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กาหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กาหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๔

๔) ยุทธศาสตร์ที่ .................(รอง).....................
(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ..............................
(๕.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ......................................
(๖.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ......................................
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(๔.X) แนวทางการพัฒนาที่ ......................................
X) ยุทธศาสตร์ที่................. (รอง)..............................
(X.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่...................................
(X.๒) แนวทางการพัฒนาที่......................................
(X.X) แนวทางการพัฒนาที่......................................
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

๒.๒.๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ..................................................................
๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ...................
๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ..........................................................................
๔) ตัวชี้วัด ......................................................................................................
๕) กลยุทธ์ .....................................................................................................
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ/แผนระดับชาติวา่ ด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ์

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน).....
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน).....
 ชื่อแผนระดับที่ ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน).....
 .............................................................................................
หมายเหตุ : สามารถสอดคล้ อ งได้ ม ากกว่ า ๑ แผนระดั บ ที่ ๓ โดยสามารถเป็ น ได้ ทั้ ง แผนระดั บ ๓
ของหน่วยงานเอง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีแผนระดับ ๓ ที่เกี่ยวข้อง)
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กาหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กาหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๕

ส่วนที่ ๓ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........)
๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจาเป็นของแผนปฏิบัติ ราชการ
รายปี (พ.ศ. ........)
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(อธิบายถึงความจาเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง)

.......................................................................................................................................
..................................................................................................................

๓.๒ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........)
๓.๒.๑ วัตถุประสงค์
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๑) เป้าหมาย
๒) ค่าเป้าหมาย
๓) ตัวชี้วัด

๓.๒.๓ แนวทางการดาเนินการ/พัฒนา (ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการ

พัฒนาของแผนระดับ ๒ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็ น (และแผนย่ อ ย) ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยที่ ก ารด าเนิ น การจะต้ อ งสามารถไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับแผนย่อย และเป้าหมายระดับประเด็นได้อย่างเป็น
รูปธรรม)
๑) เป้ าหมาย/ตั วชี้ วัดระดับแนวทางการดาเนินการ/พัฒนา (ตั วชี้ วั ดเชิง
outcome)
๒) กิจกรรมที่ต้องดาเนินการ (จาแนกตามปีงบประมาณ) / ผู้รับผิดชอบ
(ระดับกระทรวง กรม) / การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม)

๓.๒.๔ โครงการสาคัญ
๑) โครงการ.............................(หน่วยงาน)
๒) โครงการ.............................(หน่วยงาน)
๓) โครงการ.............................(หน่วยงาน)

๓.๓ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การน าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ไปด าเนิ น การ
(หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ขึ้นไป)
(อธิบายถึงบทบาท หน้าที่ กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ในการนาไปสู่การปฏิบัติได้ อย่าง
ประสบผลสาเร็จ)........................................................................................................................
หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กาหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กาหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๖
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ..........
๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)
หน่วยงานในสังกัด
กรม........

แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)

วงเงิน (ล้านบาท)

๑. ค่าธรรมเนียม.......
๒. ค่าปรับ.......
๓. ดอกเบี้ย.......

รัฐวิสาหกิจ.......

๑. ค่าเช่า.......
๒. ...........
๓. ...........

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ๑. Template นี้เป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ
กาหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กาหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๗

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด

ล้านบาท

ล้านบาท
แผนปฏิบัติราชการ

๑. เรื่อง.....

วงเงินรวม

งบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้
หน่วยงาน

เงินกู้

อื่น ๆ

ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม
โครงการ............
โครงการ............
โครงการ............

๒. เรื่อง .....

รวม
แผนงาน............
โครงการ............
โครงการ............
โครงการ............

รวมทั้งสิ้น
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หมายเหตุ : ๑. Template นีเ้ ป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถกาหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กาหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๘

หมายเหตุ : ๑. Template นีเ้ ป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถกาหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่กาหนดให้ครบถ้วน
๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ)
๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอื่น ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ๆ)
๙

