
 



ค ำน ำ 
  ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมื อง ท่ี ดี   
พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562   มาตรา 7 ก าหนดใหส่้วนราชการทบทวน
ภารกิจว่า ภารกิจใดท่ีมีความจ าเป็น หรือสมควรท่ีจะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงการด าเนินการหรือไม่  
โดยให้ค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยในองค์ประกอบการประเมินศักยภาพในการ
ด าเนินงาน (Potential Base) ได้เลือกประเด็นท่ี 2.1 ความส าเร็จในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์อย่างเป็น
ระบบ (ระดับพื้นฐาน (Basic) เป็นตัวชี้วัดด้วย นั้น  

 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าท่ี 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง ขั้นตอน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประชาชนท่ัวไปและผู้สนใจได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานต่อไป   
 
 
        กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
               กุมภาพันธ์  2565 
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  คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)” จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพื่อให้กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ถูกต้อง ครบถ้วนตามกระบวนการ
และขั้นตอน การวางแผนกลยุทธ์และสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายและบริบทต่าง ๆ เกี่ยวข้อง  

2. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย นโยบายและบริบทต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

3. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)” มีขอบเขต ดังนี้ 

1. คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)” กล่าวถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนท่ีใช้ถือปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3. ข้อมูลในการจัดท าข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการหลัก “กระบวนการจัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)” ประกอบ 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) การเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 3) 
ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 4) 
จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 5) เสนอขอ
อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6) แจ้งเวียนและเผยแพร่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 7) กลุ่มงานภายในสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา น าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)” มีค าจ ากัดความ ดังนี้ 
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1. วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 

2. ขอบเขต (Scope) 
 

3. ค ำจ ำกัดควำม (Definition) 
 



1. ผู้อ านวยการ หมายถึง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2. คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/หัวหน้ากลุ่มงาน  

ข้าราชการท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้แทนของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

3. กลุ่มงานภายในของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง 
กลุ่มอ านวยการ (กอก.) กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.) กลุ่มพัฒนาผู้น า (กพน.) กลุ่มพัฒนามาตรฐาน
และส่งเสริมเครือข่าย (กพม.) กลุ่มวิจัยและพัฒนา (กวพ.) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (กทส.)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพค.) กลุ่มบริหารจัดการทรัพย์สิน (กบจ.) และกลุ่มความสัมพันธ์
ต่างประเทศ (กตป.)  

4. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ หมายถึง กลุ่มท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการ 
จัดท าแผนปฎิบัติราชการฯ และท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการและเลขานุการของคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 

5. บุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

6. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) หมายถึง แผนท่ีจัดท าขึ้นเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือของหน่วยงานในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานในสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 

1. ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ดังนี้                   1.1 มอบนโยบายและจุดเน้นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ  

1.2 เป็นประธานการประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ 
      1.3 เห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการฯ  
      1.4 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ  
      1.5 ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นผู้ลงนามขออนุมัติโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการไปยังผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
        1.6 เป็นผู้อนุมัติให้ด าเนินการจัดกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ  

2. คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
กับแผนระดับ 1 (แผนยุทธศาสตร์ชาติ) แผนระดับ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ แผนระดับ 3 ท่ีเกี่ยวข้อง (ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ) ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ของสถาบันฯ และน าแผนปฏิบัติราชการไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของแต่ละกลุ่ม 

3. ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Responsibilities) 
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การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีของสถาบัน 
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ”  
มีผังกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) 
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เริ่มต้น 

กำรเตรียมกำร 
-ก าหนดปฏิทินการท างาน /ผู้รับผิดชอบ 
-ส ารวจ/รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์ความเชื่อมโยงปัจจัยภายใน/ภายนอก 
- ก าหนดโครงร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
- จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนฯ  
- บันทึกขอจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนฯ 

ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีฯ 

- ผู้อ านวยการ สคบศ. มอบนโยบาย 
- วิเคราะห์ SWOT 
- ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

- ชี้แจงแนวทางการจัดท าโครงการ/ค าของบประมาณ 
- รวบรวมข้อมูลโครงการ 

เสนอขออนุมัติ
จัดกิจกรรมฯ 

ประชมุ

ปฏิบตักิาร

จดัท าแผนฯ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
ปรับปรุง

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรฯ 

เสนอขออนุมัติ
แผนปฏิบัติรำชกำร

ฯ 

ไม่อนุมัติ 

ปรับปรุง 

อนุมัติ 

 

              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การเตรียมการ  
2. การเสนออนุมัติจัดกิจกรรม 
3. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ สคบศ. 
4. จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ สคบศ.  
5. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของ สคบศ.  
6. แจ้งเวียนและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สคบศ.  
7. กลุ่มงานภายใน สคบศ. น าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กำรเตรียมกำร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่  
    1.1 ก าหนดปฏิทินการท างาน/ผู้รับผิดชอบ เป็นขั้นตอนการก าหนดแผน/กิจกรรม/ขั้นตอน  

ในการปฏิบัติงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ โดยในปฏิทินการปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย  
1) ขั้นตอน/กิจกรรม 2) ระยะเวลา 3) ผู้รับผิดชอบและผลลัพธ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม/  ขั้นตอนการ
ปฏิทินการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีชัดเจน  และใช้ส าหรับการติดตามงานให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน 
      1.2 ส ารวจ/รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมปัจจัย 
ภายใน/ภายนอก และบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ  เช่น นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากปีงบประมาณ 
ท่ีผ่านมา นโยบายหรือแนวทางท่ีผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้หน่วยงาน
รับผิดชอบ/ถือปฏิบัติ ผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) ผลส ารวจความ  
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา/ฝึกอบรมของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ  

แจ้งเวียนและเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำร 

กลุ่มงำนน ำแผนปฏิบัติรำชกำรไปสู่กำรปฏิบัติ 

สิ้นสุดกระบวนการ 
 

6. ขั้นตอนปฏิบัติงำน (Procedure) 
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ท่ีผ่านมา รวมท้ังทบทวนผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพภายในและภายนอกของสถาบันฯ 
(SWOT)  

   1.3 วิเคราะห์ความเช่ือมโยงปัจจัยภายใน/ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ 
ข้อมูลในข้อ 1.2 มาวิเคราะห์ เช่ือมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อน ามาใช้ในเป็นบริบทเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ และแผนผังความเช่ือมโยงของ
แผนปฏิบัติราชการฯ  

1.4 ก าหนดโครงร่างของแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นขั้นตอนการก าหนดเค้าโครงของเล่ม 
แผนปฏิบัติราชการฯ โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 1.2-1.3 มาก าหนดโครงร่างของแผนปฏิบัติ
ราชการฯ เพื่อเป็นองค์ประกอบในเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ 1) ปก 2) ค าน า 3) สารบัญ 4) บทสรุป
ส าหรับผู้บริหาร 5) ส่วนท่ี 1 บทน า 6) ส่วนท่ี 2 กรอบแนวคิดและความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 7) ส่วนท่ี 3 
สาระส าคัญของแผน 8) ส่วนท่ี 4 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผน 9) ส่วนท่ี 5 งาน/โครงการและ 
งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สคบศ. 10) ส่วนท่ี 6 ระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 
และ 11) ภาคผนวก โดยองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม  

1.5 จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นขั้นตอนการประสานงาน 
กับกลุ่มงานภายในของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอรายช่ือผู้แทนกลุ่ม
ส าหรับจัดค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็น
ประธานคณะท างาน หัวหน้ากลุ่มงานและผู้แทนกลุ่มงานอีก 1 คนทุกกลุ่ม เป็นคณะท างาน หัวหน้ากลุ่ม
นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นคณะท างานและเลขานุการ ข้าราชการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกคนเป็น
คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. กำรเสนออนุมัติกิจกรรมฯ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 
2.1 จัดท ารายละเอียดกิจกรรม เป็นขั้นตอนการเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมประชุม 

ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย 1) ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรให้จัดกิจกรรมจาก
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) จัดท าก าหนดการ
จัดกิจกรรม 3) ประสานงานเชิญวิทยากรให้ความรู้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (ถ้ามี) 4) ประสานงานขอใช้
ห้องประชุม 

       2.2 จัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติกิจกรรม เป็นขั้นตอนการจัดท าบันทึกขออนุมัติโครงการ 
จัดประชุม โดยจัดท าบันทึกขออนุมัติผู้อ านวยการสถาบันฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งประกอบด้วย  
1) บันทึกขออนุมัติจัดกิจกรรมประชุม 2) รายละเอียดกิจกรรมพร้อมก าหนดการ 3) หนังสือเชิญวิทยากร และ
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ และอื่น ๆ (ถ้ามี) 

2.3 เตรียมการจัดประชุม เป็นขั้นตอนการเตรียมการก่อนการจัดประชุมจัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) การส่งหนังสือเชิญคณะท างาน 2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
3) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการประชุม และอื่น ๆ ท่ีต้องเตรียมก่อนการจัดประชุม 

3. ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ครั้งท่ี 1) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนย่อย ได้แก่  

3.1 ผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบนโยบาย เป็นขั้นตอนท่ีผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบ 
นโยบาย/จุดเน้นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ว่าจะมีนโยบาย/ จุดเน้นการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีอย่างไร เพื่อใหท่ี้ประชุมใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ต่อไป 
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3.2 วิเคราะห์ SWOT เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ของ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อจะ
น ามาใช้ในการก าหนดทิศทางของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยจะเป็นการ
ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันในท่ีประชุม  

      ท้ังนี้ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน (SWOT) และสอบถามความ
คิดเห็นของบุคลากรสถาบันฯ และน ามาวิเคราะห์ในภาพรวม ก่อนน าเสนอให้คณะท างานฯ พิจารณาในท่ีประชุม 
       3.3 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  เป็น 
ขั้นตอนท่ีฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างทิศทางองค์การ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์มาน าเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์  
SWOT ดังกล่าว โดยทิศทางขององค์การจะเป็นสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) อันจะเป็นกรอบ 
ในการจัดท างาน/ โครงการของหน่วยงานให้ไปสู่เป้าหมายและทิศทางเดียวกัน 

3.4 ช้ีแจง/จัดท าโครงการ เป็นขั้นตอนท่ีฝ่ายเลขานุการช้ีแจงต่อท่ีประชุมในรายละเอียด  
การจัดท างาน/โครงการ/แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ตลอดจนแนวทางการจัดท าค าขอ
งบประมาณประจ าปีตามแนวทางท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ให้ท่ีประชุมรับทราบเพื่อให้การ
จัดท ารายละเอียดงาน/โครงการเป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

     3.5 รวบรวมข้อมูลโครงการ เป็นขั้นตอนท่ีทุกกลุ่มงานได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียด 
งาน/โครงการตามบทบาทหน้าท่ีของกลุ่ม ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดไว้ และส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-Mail แอปพลิเคช่ัน Line และฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลงาน/
โครงการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ต่อไป  

4. จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ของ สคบศ. ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 
   4.1 บูรณาการงาน/โครงการของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนท่ีฝ่ายเลขานุการ ประมวลข้อมูล 

งาน/โครงการของหน่วยงานตามเค้าโครงการของแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย งบบุคลากร
ภาครัฐ งานบริหารจัดการส านักงาน งบลงทุน และโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สคบศ. 

   4.2 ประสานกลุ่มงานของ สคบศ. ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นตอนท่ีฝ่ายเลขานุการ  
ขอให้ทุกกลุ่มงานตรวจทานข้อมูลงาน/โครงการของแต่ละกลุ่มงาน หากพบว่า มีข้อผิดพลาดต้องปรับปรุง/
แก้ไขข้อมูลงาน/โครงการให้เรียบร้อย 

   4.3 ทบทวนตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ให้สมบูรณ์ เป็นขั้นตอนท่ีฝ่ายเลขานุการ 
ทบทวน ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลงาน/โครงการ ตามโครงร่างแผนปฏิบัติราชการให้เสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามมติท่ีประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ  

5. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ของ สคบศ. ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย  
ได้แก่   
     5.1 จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ ครั้งท่ี 2  เป็นขั้นตอนท่ีฝ่าย
เลขานุการด าเนินการตามข้ันตอน 2.1–2.3 อีกครั้งหนึ่ง 
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   5.2 เตรียมข้อมูลน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ สคบศ. 
ครั้งท่ี 2  และปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นตอนท่ีฝ่ายเลขานุการ น าข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ น าเสนอเข้าท่ีประชุม
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ โดยอาจจัดท าเป็นเอกสารและ PPT น าเสนอสาระส าคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการฯ เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขตามมติท่ีประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ 

     5.3 สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นขั้นตอนท่ีฝ่ายเลขานุการจัดท าสรุป  
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ สรุปงบประมาณ  
       5.4 บันทึกเสนออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สคบศ. เป็นขั้นตอนท่ีฝ่าย 
เลขานุการจัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) โดยบันทึกประกอบด้วย 1) บันทึกเสนอ
ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2) ขอความเห็นชอบในการมอบหมายให้กลุ่มงานภายใน สคบศ. น าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ โดยการขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 3) ลงนามในแบบฟอร์ม 
ค าขอน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ สคบศ. (แบบ AV06) และ 4) หนังสือน าส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการของ สคบศ.  
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

     5.4 สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ เป็นขั้นตอนท่ีฝ่ายเลขานุการจัดท าสรุป  
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการแนบพร้อมกับบันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ โดยสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ  สรุป
งบประมาณ  

6. แจ้งเวียนและเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ สคบศ. ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่  
      6.1 จัดส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ ให้กลุ่มงานภายใน สคบศ. เป็นขั้นตอนท่ีฝ่าย
เลขานุการจัดท าเล่มเอกสาร แผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมแนบบันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีได้รับ
อนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบันฯ ส่งใหแ้ต่ละกลุ่มงานภายใน สคบศ. น าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยการขับเคล่ือน
การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังการรายงานผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
      6.2 น าข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ ส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สคบศ.
น าไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นขั้นตอนท่ีฝ่ายเลขานุการส่งไฟล์ข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีได้รับ
อนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา (https://www.nidtep.go.th) เพื่อให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
     6.3 จัดส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการให้ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ เป็นขั้นตอนท่ีฝ่ายเลขานุการส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถาบันฯ 
เรียบร้อยแล้ว เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

7. หน่วยงำนในสังกัด สคบศ. น ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติ เป็นขั้นตอน 
ท่ีทุกกลุ่มงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา น างาน/โครงการท่ีได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบไปขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการปฏิบัติแต่ละปีงบประมาณอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน โดยมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
1. กำรเตรียมกำร 
1.1 ก าหนดปฏิทินการท างาน/ผู้รับผิดชอบ 

30 วัน 
 1 วัน 

1) มีข้อมูลนโยบาย แผนทุกระดับ 
ความต้องการของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างครบถ้วน 
2) ข้อมูลมีความสอดคล้องเช่ือมโยง
กับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ  

1.2 ส ารวจ/รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 24 วัน 
1.3 วิเคราะห์ความเช่ือมโยงปัจจัยภายใน/ 
     ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 2 วัน 

1.4 ก าหนดโครงร่างของแผนปฏิบัติราชการฯ 2 วัน 3) โครงร่างของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีฯ ของ สคบศ.ง่ายและ
สะดวกต่อการท าความเข้าใจของ
คณะท างานฯ สามารถให้ 
3) บุคลากร สคบศ.ทุกกลุ่มงานมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ สคบศ. 

1.5 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานจัดท า 
      แผนปฏิบัติราชการฯ 

1 วัน 

2. กำรเสนออนุมัตกิิจกรรมฯ 8 วัน 1) ได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมประชุม
คณ ะ ท า ง า นจั ดท า แผ นปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปีฯ 
2) เอกสารการประชุมมีข้อมูลชัดเจน 
และครบถ้วน 

2.1 จัดท ารายละเอียดกิจกรรม 1 วัน 
2.2 จัดท าบันทึกเสนอขออนุมัติกิจกรรม 1 วัน 
2.3 เตรียมการจัดประชุม  6 วัน 

3.ประชุมจัดท ำแผนปฏิบตัิรำชกำร 
   ประจ ำปีของ สคบศ. (ครั้งท่ี 1) 

20 วัน 1) มีนโยบายของผู้อ านวยการ 
สคบศ. เป็นแนวทางการจัดท าแผนฯ 
2) มีการช้ีแจงท าความเข้าใจในการ
จัดท าแผนฯ งาน/โครงการ และ 
ค าของบประมาณ อย่างชัดเจน 
3 )  ทุ ก กลุ่ ม ง า น ไ ด้ แ บบ ฟ อ ร์ ม
โ ค ร ง ก า รตา ม ท่ี  ส ป .  ก า หนด 
4) ข้อมูลโครงการมีความถูกต้อง
ครบถ้วน 

3.1 ผู้อ านวยการสถาบันฯ มอบนโยบาย 1 วัน 
3.2 วิเคราะห์ SWOT 7 วัน 
3.3 ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
     ตัวช้ีวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

8 วัน 

3.4. ช้ีแจง/จัดท าโครงการ 2 วัน 
3.5 รวบรวมข้อมูลโครงการ 2 วัน 

4. จัดท ำร่ำงแผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปี  
   ของ สคบศ. 
4.1 บูรณาการงาน/โครงการของกลุ่มงาน 

10 วัน 
 

2 วัน 

1) ข้อมูลงาน/โครงการของ สคบศ. 
มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 
2) ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ  
3) ร่างแผนปฏิบัติราชการมีข้อมูลท่ี
ชัดเจน สมบูรณ์ ครบถ้วน 

4.2 ประสานกลุ่มงานของ สคบศ.ตรวจสอบ 
     ปรับปรุงแก้ไข 

3 วัน 

  
  

7. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน (Work Standard) 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
4.3 ทบทวนตรวจสอบร่างแผนปฏิบัติราชการฯ 
     ให้สมบูรณ์ 

5 วัน  

5. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบตัิรำชกำร
ประจ ำปี ของ สคบศ. 
5.1 จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติ 
      ราชการฯ ครั้งท่ี 2   

5 วัน 3 ชม. 
 

1 วัน 

1) ร่างแผนปฏิบัติราชการฯ ได้รับ 
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแก้ไข
ให้เกิดความสมบูรณ์ ครบถ้วน  
2)  สาระส า คัญของแผนปฏิบั ติ
ราชการฯ มีความครบถ้วน เข้าใจ
ง่าย 
3) แผนปฏิบัติราชการฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้อ านวยการ สคบศ. 

5.2 เตรียมข้อมูลน าเสนอเข้าท่ีประชุม 
     คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ 
     สคบศ. ครั้งท่ี 2  และปรับปรุงแก้ไข 

3 วัน 

5.4 บันทึกเสนออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 
     ประจ าปีของ สคบศ. 

3 ชม. 

5.4 สรุปสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ 1 วัน 
6. แจ้งเวียนและเผยแพร่แผนปฏบิัตริำชกำร 
   ประจ ำปีของ สคบศ. 
6.1 จัดส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการฯ ให้กลุ่มงาน 
     ภายใน สคบศ. 

2 วัน 
 

1 วัน 

1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
สคบศ. ได้รับการเผยแพร่เพื่อการ
น า ไ ปสู่ ก า รปฏิ บั ติ อ ย่ า ง ท่ั ว ถึ ง 
ผ่าน 
2) แผนปฏิบัติราชการมีการเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อลดการใช้
กระดาษ และมีความรวดเร็ว อย่าง
น้อย 2 ช่องทาง เช่น เว็บไซต ์
www.nidtep.go.th, QR-code} 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
 

6.2 น าข้อมูลแผนปฏิบัติราชการฯ ส่งให้กลุ่ม 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
     สคบศ.น าไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ 
     หน่วยงาน 

10 นาที 

6.3 จัดส่งเล่มแผนปฏิบัติราชการให้ส านัก 
     นโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

2 ชม. 50 นาที 

7. หน่วยงำนในสังกัด สคบศ. น ำแผน 
    ปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีไปสูก่ำรปฏบิัต ิ

  

หมายเหตุ : ขั้นตอนการปฏิบัติแต่ละปีงบประมาณอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) มีระบบการติดตามประเมินผลตัวช้ีวัด 
ในกระบวนการ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด แนวทำงกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน 
1. โครงร่างของแผนปฏิบัติราชการฯ
มีรายละเอียด ข้ันตอน ระยะเวลาใน
การด าเนินการอย่างครบถ้วน 

พิจารณาจากโครงร่างของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของ สคบศ. ต้องมีความ
ครอบคลุมนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบจากโครงร่างของแผน 
ปฏิบัติราชการฯ 

  

8. ระบบกำรติดตำมประเมินผล (Evaluation) 
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ตัวชี้วัด แนวทำงกำรประเมิน วิธีกำรประเมิน 
2. ความส าเร็จของจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของ สคบศ. 

พิจารณาจากเอกสารประกอบการ
ประชุม ต้องมีความครบถ้วนตามหัวข้อท่ี
จะเสนอให้คณะท างานฯ พิจารณา 

ตรวจสอบจาก เล่ม เอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะท างานจัดท าแผนปฏิบั ติ
ราชการฯ 

3. การจัดประชุมใช้มาตรการ
ประหยัดของส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลด
ค่าใช้จ่าย 

พิจารณาจากการด าเนินงานท่ีมีการ 
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด ของ 
สป. ในโครงการจัดประชุมหรือไม่ 

ต ร ว จ ส อ บ จ า ก ม า ต ร ก า ร
ประหยัด ของ สป. และการ
ประมาณการ  ค่าใช้จ่ายของ
โครงการประชุม ท่ีสอดคล้องกัน 

4. มีร่างแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของ สป. ท่ีสอดคล้อง กับ
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องและ เค้าโครงท่ี
ก าหนด 

พิจารณาจากร่างแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของ สป. ว่ามีความสอดคล้อง 
กับนโยบายและเค้าโครงท่ีก าหนดหรือไม่ 

ตรวจสอบจากร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีของ สป. 
เปรียบเ ทียบกับ  นโยบาย ท่ี
เกี่ยวข้องและเค้าโครง ของแผน
ท่ีก าหนด 

5. มีร่างแผนปฏิบัติราชการท่ีมีความ
ชัดเจนสามารถใช้เป็น  เครื่องมือ
เ ร่ ง รั ด  ก า กั บ  ติ ดต า มผ ล ก า ร
ด าเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

พิจารณาจากร่างแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีของ สป. ได้รับการอนุมัติจาก 
ผู้บริหารโดยไม่มีการแก้ไขในสาระส าคัญ 

ตรวจสอบจากร่างแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีของ สป. และ
หนังสืออนุมัติ แผนฯ 

6. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ
แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

พิจารณาจากปฏิทินมอบหมายงาน กับ
การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
ของ สป. 

ตรวจสอบจากวันท่ีผู้อ านวยการ 
สคบศ.อนุมัติแผน เทียบกับวันท่ี
ก าหนดแล้วเสร็จตามปฏิทินการ
มอบหมายงาน 

7. จ านวนช่องทางการ เผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีของ 
สป. (อย่างน้อย 2 ช่องทาง) 

พิจารณาจากช่องทางการเผยแพร่  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สคบศ. 

ตรวจสอบจาก ช่องทางการ
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) มีเอกสารอ้างอิง ดังนี้  
  1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 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 ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 
6. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
7. นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา  
8. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของ สป.  

9. เอกสำรอ้ำงอิง (Reference Document) 
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9. นโยบายและจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
11. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ) ของส านักงานปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ 
12. จุดเน้น/นโยบายการบริหารของผู้อ านวยการ สคบศ. และผู้บริหารระดับสูงของส านักงาน 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปี (ถ้ามี) 
13. รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สป. 
14. รายงานผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สคบศ. 
15. ผลส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการจาก สคบศ. 
16. ผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สคบศ. 
17. หนังสือ/เอกสารแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ สป.  
18. ข้อมูลงาน/โครงการและงบประมาณของกลุ่มงานภายใน สคบศ. 
19. แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ  

  20. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น แผนพัฒนาบุคลากรของ สป.   
 
 
 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) มีแบบฟอร์มท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. Template แผนปฏิบัติราชการระดับ 3 
2. แบบฟอร์มการจัดท าโครงการ 

รายละเอียดังภาคผนวก 
 
หมายเหตุ : แบบฟอร์มท่ีใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ แต่ละปีงบประมาณอาจจะมีการเปล่ียนแปลง  
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏบิัติงำน (Form) 
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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
โครงกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ 

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง 
(เพ่ือให้ทาง กนย. สามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ eMENSCR ได้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ) 

 

2.2 สอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
หัวข้อ ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ประเด็น  
เป้ำหมำยของประเด็น  
ตัวชี้วัดของประเด็น  
อธิบำยควำมสอดคล้องของ
โครงกำรกับเป้ำหมำยของ
ประเด็น 

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไรบ้าง 
 

แผนย่อย  
แนวทำงกำรพฒันำ         
ของแผนย่อย 

 

เป้ำหมำยของแผนย่อย  
ตัวชี้วัดของแผนย่อย    
อธิบำยควำมสอดคล้องของ
โครงกำรกับแผนย่อย 

 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนแม่บทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) 
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
(สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา) 
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2.3 สอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 

หัวข้อ ควำมสอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  
ประเด็นปฏิรูปที่  
เป้ำหมำยรวม  

เป้ำหมำยเร่งด่วน  
กิจกรรม  
เป้ำหมำยของกิจกรรม  
ตัวชี้วัดของกิจกรรม  
อธิบำยควำมสอดคล้องของ
โครงกำรกับแผนปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรศึกษำ 

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนปฏิรูปฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 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  
แนวทำงกำรพฒันำ  
อธิบำยควำมสอดคล้องของ
โครงกำรกับแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับประเด็นของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร 
และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
( สามารถสอดคล้องได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา) 
 

2.5 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร  

หัวข้อ ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร 
ยุทธศำสตร์ที ่  
เป้ำประสงค์  
กลยุทธ์  
ตัวชี้วัด  

2.6 สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

หัวข้อ ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ยุทธศำสตร์ที ่  
เป้ำประสงค์ตำมยุทธศำสตร ์  
กลยุทธ์  
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ตัวชี้วัด  

2.7 สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเปำ้หมำยที่ 4  

หัวข้อ ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

เป้ำประสงค์ที ่  
ตัวชี้วัด  

 
3. หลักกำรและเหตุผล (อธิบายให้เห็นถึงเหตุผลความจ าเปน็ในการด าเนินโครงการและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผน/ 
                                          เป้าหมายตามข้อ 2)  

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

4.  วัตถุประสงค ์(ควรก าหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดและประเมินผลได้) 
4.1 .............................................................................................................................................................. 
4.2 .............................................................................................................................................................. 
4.3 .............................................................................................................................................................. 
 

5. กลุ่มเป้ำหมำย (ควรก าหนดลักษณะและจ านวนกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน) 
5.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.2……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. เป้ำหมำย (ควรก าหนดเป้าหมายทั้งเชิงผลผลิตและผลลัพธ์) 
6.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)  
 1) เชิงปริมำณ 

............................................................................................................................................................ 
2) เชิงคุณภำพ 
........................................................................................................................................................... 

 6.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1) …...................................................................................................................................................... 
2) …...................................................................................................................................................... 

 

7. ขั้นตอน/กิจกรรม/วิธีด ำเนินกำร (ใส่รายละเอียดข้ันตอน/กิจกรรม/วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ) 
 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม วิธีด ำเนินกำร ระยะเวลำ 
1. ............................................ ........................................................................ ......................................... 
2. ............................................ ........................................................................ ......................................... 
3. ............................................ ........................................................................ ......................................... 
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4. ............................................ ........................................................................ ......................................... 
 
8. สถำนที่ด ำเนินกำร (ควรก าหนดการด าเนินการภายใน สคบศ.)     
..........................................................................................................................................................................  
 

9. ระยะเวลำด ำเนินกำร (ระยะเวลาด าเนินการ กรณีโครงการระยะสั้นควรก าหนดสิ้นสุดไม่เกินเดือน มิถุนายน)    
..............................................................................................................................................................................  
 

10. งบประมำณ (ให้ระบุจ านวนงบประมาณท่ีต้องใช้ทั้งสิ้น รายการค่าใช้จ่ายพร้อมแสดงตัวคูณค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการ     
ให้ครบถ้วนในแต่ละข้ันตอน/กิจกรรม)  

งบประมาณท้ังส้ิน ..............................บาท (..................................................................................) 
ส าหรับการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  

ขั้นตอน/ 
กิจกรรมที่ รำยกำรค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนเงิน (บำท) 

1 .................................................................................................................. ............................. 
.................................................................................................................. ............................. 
.................................................................................................................. ............................. 

รวมเป็นเงิน ............................. 
2 .................................................................................................................. ............................. 

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

.................................................................................................................. ............................. 
รวมเป็นเงิน ............................. 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ............................. 
 

หมำยเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกขั้นตอน ทุกกิจกรรมและทุกหลักสูตร 
 

11. แผนกำรปฏิบัติงำนและใช้จ่ำยงบประมำณ (ระบุแผนการปฏิบัติงานของแต่ละข้ันตอน/กิจกรรมพร้อมจ านวนเงิน
งบประมาณท่ีคาดว่าจะใช้ในแต่ละไตรมาส)  
 

ขั้นตอน/กิจกรรม งบประมำณ 
แผนกำรปฏิบัติงำน/ใช้จ่ำยงบประมำณ 

ไตรมำสที่ 1 
ต.ค. – ธ.ค. 

ไตรมำสที่ 2 
ม.ค. – มี.ค. 

ไตรมำสที่ 3 
เม.ย. – มิ.ย. 

ไตรมำสที่ 4 
ก.ค. – ก.ย. 

1..........................................................      
2…………………………………………………..      
3...........................................................      
4...........................................................      
5...........................................................      
6...........................................................      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      
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12. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร  
 

ประเด็นควำมเสี่ยง แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
1)…………………………………………………………………………….. 1)………………………………………………………………… 
2)........................................................................................ 2).......................................................................... 
3)....................................................................................... 3).......................................................................... 

 

13. กำรติดตำมและประเมินผล (ควรก าหนดรูปแบบ วิธีการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือใช้วัดความส าเร็จของ
โครงการให้ชัดเจน) 

13.1 ........................................................................................................................................................... 
13.2 ........................................................................................................................................................... 

14. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย (ควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการทัง้เชิงผลผลิตและผลลัพธ์) 
 14.1 เชิงผลผลิต (Output)  

ท่ี ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1.   
2.   

 14.2 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1.   
2.   

 14.3 เชิงผลกระทบ (Impact) ถ้ำมี 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
1.   
2.   

 

หมำยเหตุ :  1.  โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนา ควรก าหนดตัวชี้วัดอย่างน้อยดังน้ี 
1.1  "ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาสามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ใน

การปฏิบัติงาน” และก าหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 (เพ่ือตอบตัวชี้วัดของ สป.) (เชิงผลลัพธ์) 
1.2  “ร้อยละค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการ/หลักสูตร.........” และ

ก าหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 (เพ่ือตอบตัวชี้วัดระดับส านัก ของ สคบศ. ตามค ารับรอง) (เชิงผลผลิต) 
1.3  “ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาโครงการ/หลักสูตร.........”  

และก าหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 (เพ่ือตอบตัวชี้วัดระดับส านัก ของ สคบศ.ตามค ารับรอง)  
(เชิงผลผลิต) 

2.  โครงการฝึกอบรมหรือพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ ควรก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมเรื่อง "ร้อยละของข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถ
สื่อสารได้ถูกต้องมากข้ึน” และก าหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80  (เพ่ือตอบตัวชี้วัดของ สป.) (เชิงผลลัพธ์) 

3. ส าหรับตัวชี้วัดที่เป็นระดับความส าเร็จ...... ค่าเป้าหมายควรอยู่ที่ระดับ 5  และต้องแจกแจงรายละเอียดค่า
เป้าหมายในแต่ละระดับด้วย 
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15. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (ควรระบุให้ชัดเจนว่าใครจะได้รบัประโยชน์และผลกระทบอย่างไรทั้งในเชงิปริมาณและคณุภาพ) 

15.1 ........................................................................................................................................................... 
15.2 ........................................................................................................................................................... 

16. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
      กลุ่ม..................................................................... สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 
 

******************************** 
 
หมำยเหตุ : การด าเนินโครงการทุกโครงการควรก าหนดให้มีการติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนา 
               เพื่อติดตามการน าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนางานให้มี 
               ประสิทธิภาพภายหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนา โดยการติดตามผลดังกล่าวควรก าหนด 
               รูปแบบการติดตามโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แทนการเดินทางลงพื้นท่ีเพื่อเป็นการประหยัด 
               งบประมาณ 
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หมายเหตุ :  ๑.  Template น้ีเป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งน้ี หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)

   ๑ 

 

(ชื่อ) แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........)  
ของ (ส่วนราชการ ...................................) 

ส่วนท่ี ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

(สรุปสาระส าคัญของแผน) 

ส่วนท่ี ๒    ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระ ดับ ตามนัยยะของม ติคณะรั ฐมนตรี   
เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (หลัก) ด้าน ...................................................................................... 

(๑) เป้าหมาย .............................................................................................................. 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ .............................................................................................. 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ............................................................... 
 (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้

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 
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หมายเหตุ :  ๑.  Template น้ีเป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งน้ี หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)

   ๒ 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร์  ทั้งน้ี  

ต้องอธิบายความสอดคล้องโดยละเอียด  

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็น (หลัก) ...................................................................................... 

 (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายท่ี ................................................................................... 

 เป้าหมายท่ี ................................................................................... 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ .……………………………………. 

      (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

ประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย

อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .................................................................. 

 แนวทางการพัฒนา ………………………………..…………………………… 

 เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………….. 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  

 (๑.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ .................................................................. 

 แนวทางการพัฒนา ………………………………..…………………………… 

 เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………….. 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย 

 

(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย) 
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หมายเหตุ :  ๑.  Template น้ีเป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งน้ี หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)

   ๓ 

 

 

  

  (๒) ประเด็น (รอง) ....................................................................................... 

 (๒.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ……………………………………. 

 เป้าหมายท่ี ................................................................................... 

 เป้าหมายท่ี ................................................................................... 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ …………………………………….. 

      (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ

ประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมาย

อย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (๒.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ................................................................... 

 แนวทางการพัฒนา …………………………………………………………….. 

 เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ .......................  

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

 (๒.X) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ................................................................... 

 แนวทางการพัฒนา …………………………………………………………….. 

 เป้าหมายของแผนย่อย ………………………………………………………… 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ....................... 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน

ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละ

เป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไรของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นแผนแม่บทฯ/แผนย่อยของแผนแม่บทฯ/เป้าหมาย 

 

 

 

 

(กรณีที่แผนแม่บทฯ มีมากกว่า ๑ เป้าหมาย) 

15 



หมายเหตุ :  ๑.  Template น้ีเป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งน้ี หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)

   ๔ 

 

 

๒.๒.๒ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเปน็ผลมาจากสถานการณ์
โควิด 19 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  

   ๑) เป้าหมาย ......................................... 

   ๒) แนวทางการพัฒนา............................. 

   ๓) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.. 
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผน
แม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน 
แ ต่ละ เป้ าหมายอ ย่าง ไร  และ  (ถ้ า มี )  คิ ด เป็ นสั ดส่ วนหรือร้ อยละ เท่ า ไ รของ 
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน ................................................................ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป.................................................................................  

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน ................................................................................... 

๓) กิจกรรม ......................................................................................................... 

๔) เป้าหมายกิจกรรม .......................................................................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 

๒.๒.๔  กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock)  

๑) เรื่อง/กิจกรรมปฏิรูป..................................................................... 

๒) เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป...................................... 

๓) โครงการท่ีสนับสนุน....................................................................... 

หมายเหตุ :  สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ ประเด็นของแผนการปฏิรูปประเทศ 

๒.๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

   ๑) วัตถุประสงค์ท่ี ...................................... 

   ๒) เป้าหมายรวมที่ .................................... 

   ๓) ยุทธศาสตร์ท่ี ..............(หลัก)........................ 

(๓.๑)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี .................. 

(๓.๒)  แนวทางการพัฒนาท่ี ...................................... 

(๓.๓)  แนวทางการพัฒนาท่ี ...................................... 

(๓.X) แนวทางการพัฒนาท่ี ...................................... 
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หมายเหตุ :  ๑.  Template น้ีเป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งน้ี หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)

   ๕ 

 

    ๔) ยุทธศาสตร์ท่ี .................(รอง)..................... 

(๔.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี .............................. 

(๕.๑) แนวทางการพัฒนาท่ี ...................................... 

(๖.๑) แนวทางการพัฒนาท่ี ...................................... 

(๔.X) แนวทางการพัฒนาท่ี ...................................... 

    X) ยุทธศาสตร์ท่ี................. (รอง).............................. 

    (X.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี................................... 

    (X.๒) แนวทางการพัฒนาท่ี......................................  

    (X.X) แนวทางการพัฒนาท่ี...................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกว่า ๑ วัตถุประสงค์/เป้าหมายรวม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าหมายระดับ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

๒.๒.๖ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

  ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ี .................................................................. 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี ................... 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ .......................................................................... 

๔) ตัวชี้วัด ...................................................................................................... 

๕) กลยุทธ์ ..................................................................................................... 

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องได้มากกวา่ ๑ นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ/แผนระดับชาติวา่ด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ท่ีเกี่ยวข้อง (หากมี) 

 ช่ือแผนระดับท่ี ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน)..... 

 ช่ือแผนระดับท่ี ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน)..... 

 ช่ือแผนระดับท่ี ๓ ........... ของ.....(หน่วยงานเจ้าของแผน)..... 

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

หมายเหตุ : สามารถสอดคล้องไ ด้มากกว่า ๑ แผนระดับที่  ๓ โดยสามารถเป็นไ ด้ทั้ งแผนระดับ ๓  

ของหน่วยงานเอง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีแผนระดับ ๓ ที่เก่ียวข้อง) 
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หมายเหตุ :  ๑.  Template น้ีเป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งน้ี หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)

   ๖ 

ส่วนท่ี ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........) 

๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. ........) 

(อธิบายถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานการณ์ที่เก่ียวข้อง) 
.......................................................................................................................................

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

๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ........) 

๓.๒.๑ วัตถุประสงค ์

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 ๑) เป้าหมาย 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

 ๓) ตัวชี้วัด 

๓.๒.๓  แนวทางการด าเนินการ/พัฒนา (ต้องมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาของแผนระดับ ๒ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (และแผนย่อย) ท่ีเกี่ยวข้อง โดยท่ีการด าเนินการจะต้องสามารถ ไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายระดับแผนย่อย และเป้าหมายระดับประเด็นได้อย่างเป็น
รูปธรรม) 

  ๑) เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดระดับแนวทางการด าเนินการ/พัฒนา (ตัวช้ีวัดเชิง 
outcome)  

 ๒) กิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ (จ าแนกตามปีงบประมาณ) / ผู้รับผิดชอบ 
(ระดับกระทรวง กรม) / การติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม) 

๓.๒.๔  โครงการส าคัญ 

 ๑) โครงการ.............................(หน่วยงาน) 

 ๒) โครงการ.............................(หน่วยงาน) 

 ๓) โครงการ.............................(หน่วยงาน) 

๓.๓ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการน าแผนปฏิบัติราชการ ไปด าเนินการ 
(หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า ข้ึนไป)  

(อธิบายถึงบทบาท หน้าที่ กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ในการน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

ประสบผลส าเร็จ)........................................................................................................................  
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หมายเหตุ :  ๑.  Template น้ีเป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดง
ความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งน้ี หน่วยงานสามารถ
ก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)

   ๗ 

 

๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. ..........  

๓.๓.๑ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้) 

หน่วยงานในสังกัด แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 

กรม........ ๑. ค่าธรรมเนียม.......  

๒. ค่าปรับ.......  

๓. ดอกเบ้ีย.......  

รัฐวิสาหกิจ.......  ๑. ค่าเช่า.......  

๒. ...........  

๓. ...........  

รวมทั้งสิ้น    
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หมายเหตุ :  ๑.  Template น้ีเป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งน้ี หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)   ๘ 

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด       ล้านบาท  

ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 
เงินกู้ อื่น ๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๑. เร่ือง..... รวม       

 โครงการ............       

 โครงการ............       

 โครงการ............       

๒. เร่ือง ..... รวม       

 แผนงาน............       

                โครงการ............       

                โครงการ............       

 โครงการ............       

รวมทั้งสิ้น         
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หมายเหตุ :  ๑.  Template น้ีเป็นแบบฟอร์มให้หน่วยงานใช้ในการสรุปข้อมูลแผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน เพื่อกรอกข้อมูลเข้าในระบบ eMENSCR โดยจะแสดงความเชื่อมโยงกับแผนทั้ง ๓ ระดับ และทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งน้ี หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของแผนฯ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้มีข้อมูลตาม Template ที่ก าหนดให้ครบถ้วน 

 ๒. หากเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนวิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๓. หากเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอ่ืน ๆ ให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการ (พ.ศ. ๒๕XX)” ของ (ชื่อองค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน ๆ)   ๙ 

 

 


