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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมหมวด 5 มาตรา 39 และ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง 
ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่ง
ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานเพื่อ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต จึงได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการเล่มนี้ขึ้น 

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการเล่มนี้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต จะเป็นประโยชน ์สำหรับหน่วยงานและผู้สนใจ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไป  
 

 
                                                                         นางบุญศรี  กุลดำรงวิวัฒน์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ                                  
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1. ชือ่เรือ่ง         
 

                      คูม่อืการจดัทำแผนปฏบิตักิารประจำปี 
 

2. แนวคดิ 
 
 

   แผนปฏิบัติการ   คอื เครื่องค้ำประกนัวา่เป้าหมายในการทำงานในแต่ละปี มโีอกาสบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว ้ เป็นสิ่งยนืยันว่าเปา้หมายที่ตัง้ไวน้ั้นมีความเป็นไปได้ เพราะมแีผนงานรองรับที่
ชัดเจน หากดำเนนิการตามแผนปฏบิัตกิารได้สำเร็จ    ก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมายที่กำหนดไว้
เช่นกัน แผนปฏิบัตกิารจึงเปน็ผลของการแปลงความคิดในการจะทำสิง่ตา่งๆ ทีอ่ยู่ในหัวคนทำงานให้ออกมาอยู่ใน
กระดาษหรือไฟล์คอมพิวเตอรท์ี่ผ่านกระบวนการในการกลั่นกรองแล้วว่ามคีวามเป็นไปได้ สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการทำงานที่กำหนดไว้ จงึเป็นสว่นความสำคัญในการกำหนดทศิทางของหนว่ยงาน ซึ่งถือเปน็ภารกิจของ
ทุกหนว่ยงานทีต่้องจดัทำแผนปฏิบัตกิารประจำปีรองรับการดำเนนิงานในแตล่ะปีงบประมาณ 
 

  3. วตัถปุระสงคก์ารจดัทำแผนปฏบิตักิาร 
 

 

 1. เพื่อให้มั่นใจว่ามแีนวทางในการสร้างความสำเร็จให้กบัเป้ าหมายที่กำหนดไว้ได ้
2. เพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึน้ในการทำงานไว้ลว่งหนา้ 
3. เพื่อลดความขัดแย้งในการทำงานที่ตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัหลายหนว่ยงาน 
4. เพื่อลดความผดิพลาดและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 
5. เพื่อจัดลำดับความสำคญัและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหนา้ 
6. เพื่อใช้ในการมอบหมายงานให้กบัผู้ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 

ยิ่งขึ้น เพราะทุกคนจะทราบว่าใครจะต้องทำอะไร เมือ่ไหร ่อยา่งไร 
7. เพื่อใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำป ี
8. เพื่อให้แผนที่วางไว้มีความเป็นไปไดแ้ละใกลเ้คียงกบัการที่จะปฏิบตัิจริงให้มากทีสุ่ด 
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   4. ขัน้ตอนการจดัทำแผนปฏบิตักิาร 
 
  

เมื ่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณใหม่ซึ ่งเริ ่มตั้งวันที่ 1 ตุลาคม ของ ทุกปี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็จะตอ้งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ....... 
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ โดยมีขั้นตอน
การดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ศึกษารายละเอยีดงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรจากสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ  
    งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
2. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามศักยภาพของเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา 

           3. เสนออนุมตัโิครงการและแตง่ตัง้คณะกรรมการจดัทำแผนปฏิบตัิการ บริหารโครงการ และ  
   งบประมาณแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  256.... 
4. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการ บริหารโครงการ และงบประมาณแผนปฏิบัติการ  
   พิจารณากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 256.... และ พิจารณามอบหมาย 
   กลุ่มรับผิดชอบในแต่ละเป้าหมาย 
5. แจ้งกลุ่มที่รับผิดชอบแต่ละเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกำหนดเป้าหมายและโครงการ  
   และเสนอโครงการ/กิจกรรมการดำเนนิงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
6. ประชมุคณะกรรมการบรหิารโครงการและงบประมาณ แผนปฏิบตัิการ ปงีบประมาณ 256…  
   พิจารณาโครงการ/กิจกรรมแต่ละเป้าหมาย 
7. แจ้งกลุ่มปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามข้อพิจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  
8. จัดทำร่างเอกสารแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 256…  และนำเสนอคณะกรรมการบริหาร  
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ก่อนเสนอแผนปฏิบัติการผ่าน   
    ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
    และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพิจารณาให้ความเห็นชอบและ 
    จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.256.... ฉบับสมบูรณ์ 

           10. จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 256.... ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                ขั้นพ้ืนฐาน กลุ่ม/หน่วยและสถานศึกษา 

 11. ขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ จุดเน้นสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา 
 12. ทบทวนแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน 
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แผนผัง (Flowchart) 

                       การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
  

                                 ศึกษารายละเอียดนโยบาย/งบประมาณ 
                                                ที่ได้รบัจัดสรร 

 
.                                                    
             วิเคราะห์                                        ขออนุมตั ิ
         ผลการปฏิบตัิงาน                            โครงการและแต่งตั้ง 
              ที่ผ่านมา                                    คณะกรรมการ  
 
  

ประชมุคณะกรรมการ            แจ้งกลุม่จัดทำโครงการ/กิจกรรม        ประชุมคณะกรรมการ 
 พิจารณากรอบแผนฯ                                                        พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  

 
 
                              แจง้กลุ่มปรับรายละเอียด 
                                  โครงการ/กิจกรรม 
 
                                  

                             จัดทำร่างเอกสารแผนปฏิบตัิการ 
 
                                              

                                   เสนอขอความเห็นชอบ                                  
                         คณะกรรมการทีมบรหิารเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา 
                        และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
                        
                                                        
 

               จดัทำเอกสารฉบับสมบรูณ์/มอบแผนปฏิบตัิการให้กับผูเ้กี่ยวข้อง 
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                ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 
  

กิจกรรม ระยะเวลา 
การดำเนินการ 

  

1. ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรจาก 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และงบประมาณ 
จากหน่วยงานอืน่ 

กันยายน  

2. วิเคราะห์ผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา กำหนดเป้าหมาย 
ความสำเร็จตามศักยภาพของเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา
ภูเก็ต 

          กันยายน 

3. เสนออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
โครงการ และงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 

               กันยายน  

4. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ และงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการ รับทราบนโยบาย  กำหนดทิศทางการการดำเนินงาน 
พิจารณากรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี และ พิจารณา
มอบหมายกลุ่มรับผิดชอบในแต่ละเป้าหมาย 

 ตุลาคม  

       5. กลุ่มที่รับผิดชอบแต่ละเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  
กำหนดเป้าหมายและโครงการ และเสนอโครงการ/กิจกรรม 
การดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

ตุลาคม  

       6.  ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและงบประมาณ 
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม 
แต่ละเป้าหมาย 

ตุลาคม  

      7. แจ้งกลุ่มปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตาม
ข้อพิจารณาเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ  

ตุลาคม  
ตุลาคม 

      8. จัดทำร่างเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ และ
นำเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

พฤศจิกายน  
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กิจกรรม ระยะเวลา 
การดำเนินการ 

  

9. นำเสนอร่างเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ต่อ 
    คณะกรรมการทีมบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ตและผู้อำนวยการ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพิจารณาให้ 
    ความเห็นชอบ 

พฤศจิกายน  

10.จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ฉบับสมบูรณ์ พฤศจิกายน 
10.จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ไปยัง สพฐ. 
    กลุ่ม/หน่วยและสถานศึกษา 

พฤศจิกายน 

11. ขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ จุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
     ระดับสถานศึกษา 

พฤศจิกายน 

12. ทบทวนแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน              เมษายน  
             กรกฎาคม   

 

ขั้นตอนการขออนุมัติใช้งบประมาณตามโครงการ 
    1. เมื่อได้รับแจ้งการอนมุัติโครงการแล้ว ให้เจา้ของโครงการดำเนินการตามโครงการได้  

โดยให้บนัทึกเสนอขออนุมตัใิช้เงินงบประมาณตามโครงการผ่านผู้บังคับบญัชาตามลำดับ      โดยแนบ
โครงการทีผ่่านการอนุมตัิเพือ่ขออนมุัติผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิก-จ่ายต่อไป 
              2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามโครงการเดิม ขอใหบ้ันทกึชี้แจงเหตุผล ความ
จำเป็น และแนบโครงการทีป่รับใหม่ เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอนุมตัิ
ก่อนที่จะดำเนนิการตามโครงการ ทุกครั้ง 
              3. ให้เจ้าของโครงการ/กิจกรรม ดำเนนิการตามแผนงาน และเรง่เบกิจ่าย ให้ทันปงีบประมาณ 
ภายในวันที ่31 สิงหาคม  
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      รูปแบบและสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ 
 

รูปแบบของสาระสำคัญในแผนปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น  5  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่ 1   สภาพการจัดการศึกษา 
 ส่วนที่ 2   นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
  ส่วนที่ 3   ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
  ส่วนที่ 4   รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
  ส่วนที่ 5   การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  ภาคผนวก 
 

สาระสำคัญในแต่ละส่วน  มีรายละเอียดตามหัวข้อต่อไปนี้ 
ส่วนที่  1. ข้อมูลพื้นฐาน   ประกอบด้วย 
    1.1 ข้อมูลพื้นฐาน  ได้แก่ 
                    - ข้อมูลทั่วไป  ระบุ  สถานที่ตั้ง   เนื้อท่ี  บทบาทอำนาจหน้าที่      
           - ข้อมูลสถานศึกษา ระบุจำนวนสถานศึกษาในสังกัด จำแนกขนาดสถานศึกษา 
    - ข้อมูลนักเรียน  ระบุจำนวนเด็กในเขตพื้นที่บริการ  จำนวนนักเรียนทั้งหมด  จำนวนนักเรยีน
จำแนกตามระดับที่เปิดสอน  นักเรียนเรียนร่วมที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา  นักเรียนปัญญาเลิศ  
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ(ถ้ามี)  นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   สัดส่วนครูต่อนักเรียน  
จำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน   
          - ข้อมูลบุคลากร  ระบุจำนวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์
การสอน  อายุเฉลี่ย  จำนวนครูประจำการ  ครูอัตราจ้าง  สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร  อัตราส่วนเฉลี่ยครูต่อ
นักเรียน 
 1.2 ผลการดำเนินงาน  สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา อาจแยกเป็นด้านๆ ให้เห็นชัดเจน เช่น 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 1.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ระบุนโยบาย ปัญหาและความต้องการพัฒนาหรือสิ่งที่
ต้องการดำเนินการในปีต่อไป 
 

      ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ..................   
              ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ......เป็นการนำเอาทิศทางที่กำหนดในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระยะ 3 – 5 ปี มาวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ หรือความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะพิจารณา หรือ
แก้ปัญหาในแต่ละปีงบประมาณ  ซึ่งประกอบด้วย 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น เป็นข้อความ    ซึ่ง
กำหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายๆอย่าง ที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวัง หรือ
ประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต 

พันธกิจ  (Mission)  หมายถึง การกำหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ที ่องค์กรต้องทำใน
ลักษณะอาณัติ เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
  เป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง การกำหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น 
หรือผลลัพธ์/ผลสำเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้าง ๆ ถึงผลลัพธ์ของ
บริการ อันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขององค์กร โดยสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ และหน่วยงานย่อยในองค์กร
ควรมีจุดหมายของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
  กลยุทธ์ (Strategy)  หมายถึง แนวทางหรือวิธีดำเนินงานที่ดีที ่สุด เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทั ศน์      
พันธกิจ จุดมุ่งหมาย และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้  โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกกำหนดขึ้นโดยตามลักษณะ
พ้ืนฐานขององค์กรนั้น ๆ     
 ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators)ได้แก่ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์ในแต่ละ    
กลยุทธ์ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดว่าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 

เป้าหมายตัวชี้วัด (Target) ได้แก่ เป้าหมายหรือตัวเลขที่องค์กรต้องการจะบรรลุของตัวชี้วัดแต่ละ
วัตถุประสงค์ 
  โครงการ/กิจกรรม (Initiatives) หมายถึง  โครงการ หรือกิจกรรมที ่องค์กรจะจัดทำเพื ่อบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ 
ส่วนที่ 3  นโยบายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล จุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนพัฒนาจังหวัด  
 

ส่วนที่ 4  รายละเอียดการโครงการ/กิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย   
 4.1 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ....  เป็นการนำเสนอรายละเอียดแผนการ
ใช้งบประมาณ ตามนโยบาย/กลยุทธ์ / งาน / โครงการ โดยจำแนกประเภทรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
 4.2 รายละเอียดโครงการ  เป็นการระบุชื่อโครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
(จำแนกประเภทรายจ่าย เป็นค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)   ตามหัวข้อองค์ประกอบของโครงการ 
 

องค์ประกอบของโครงการ 
1. ชื่อโครงการ 
2. สนองกลยุทธ์ที่                                          
3. สนองจุดเน้นที่ 
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4.  ลักษณะงาน/โครงการ 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
7. งบประมาณ 
8. หลักการและเหตุผล 
9. วัตถุประสงค์ 
10. เป้าหมายการดำเนินงาน 
        1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ          
11.  กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน 
12 . การติดตามประเมินผล 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
14. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบโครงการ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

1. ชื่อโครงการ  
            ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าต้องการทำอะไร แก่ใคร ที่ไหน เช่น “โครงการประเมินเชิงปฏิบัติการการเขียน
เค้าโครงการวิจัยชั้นเรียนสำหรับครูชั้น ป.3” เป็นต้น 
 

2. สนองนโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ที่    
ใส่ลำดับที่ของกลยุทธ์ และชื่อกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

    

3.  สนองตัวชี้วัดที ่ 
      ใส่ลำดับที่ของตัวชี้วัด และชื่อตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   

4.  ลักษณะงาน/โครงการ   
        หากเป็นโครงการที่เคยดำเนินการมาแล้ว ให้ระบุ “ต่อเนื่อง” หากเป็นโครงการที่ไม่เคยดำเนินการ 

มาก่อน ให้ระบุ “ใหม่” 
 

5. หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ  
         ต้องระบุไว้ชัดเจน เพ่ือสะดวกในการติดต่อประสาน ถ้าเป็นกลุ่มควรระบุชื่อหัวหน้าโครงการและชื่อ 

ผู้ร่วมโครงการด้วย 
 

6. ระยะเวลาดำเนินโครงการ  
     ต้องระบุเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ 
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7. งบประมาณ  

ระบุจำนวนงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด 
 

8. หลักการและเหตุผล  
ควรกล่าวถึงความเป็นมา และความจำเป็นที่ต้องดำเนินโครงการ ถ้าไม่ดำเนินการโครงการจะส่งผล

เสียหาย หรือทำให้การพัฒนาหยุดชะงักได้อย่างไร 
 

9. วัตถุประสงค์ 
             ต้องเขียนผลที่ได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญคือต้องสามารถวัดได้ รวมทั้งสอดคล้องกับกิจกรรม เป้าหมาย 
และชื่อโครงการด้วย 
 

10. เป้าหมาย 
             ต้องระบุอย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และถ้าเป็นเชิงปริมาณได้จะยิ่งดี รวมทั้งต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม 
 

11.  กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน 
             ในส่วนนี้อาจเรียกว่าแผนการดำเนินงานซึ่งมักจะเขียนในรูปตารางดังที่เห็นทั่วไป โดยมีสาระสำคัญ ๆ 
ดังนี้ 
               1) วิธีการ เขียนให้เห็นกิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นลำดับ ระบุแนวทางและ
วิธีการโดยละเอียด โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรม 
              2) ระยะเวลา เป็นระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมย่อย 
              3) ผู้รับผิดชอบ ระบุผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามกิจกรรมย่อย 
 

12. งบประมาณ 
              ระบุงบประมาณท้ังหมดและแหล่งที่มา รวมทั้งแบ่งเป็นหมวด ๆ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานหรือต้นสังกัด
กำหนด รวมทั้งแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรมย่อย โดยแยกเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย และค่าวัสดุ 
 

13. การประเมินผล 
              ควรระบุประเด็นที่สำคัญ ๆ เช่น ประเมินประเด็นสำคัญอะไรบ้าง ประเมินโดย ใคร ใช้รูปแบบหรือ
แนวทางอย่างไร เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบใด เป็นต้น 
 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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              ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง ทั้งประโยชน์หรือผลที่ได้โดยตรง
และโดยอ้อม 
 

15. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
             โครงการในปัจจุบันหน่วยงานหรือต้นสังกัดมักจะกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการระบุตัวชี้วัด
ความสำเร็จของโครงการ โดยอาจจะระบุตัวชี้วัดในลักษณะผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ หรือระบุในลักษณะ
งบประมาณ เวลา ผลที่ได้ เป็นต้น 
 
 

     ส่วนที่ 5  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  
 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติเป็นการกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ....เพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 

1. งบประมาณ รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด จำแนกรายละเอียดงบประมาณแยก 
เป็นส่วน  ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 งบบริหารจัดการ แจกแจงรายละเอียดงบประมาณให้เห็นชัดเจน 
  ส่วนที่ 2 งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์  

2. การติดตามและรายงาน เป็นการชี้แจงรายละเอียดในการติดตาม และระยะเวลาใน 
การติดตาม 
 
ภาคผนวก 

ประกอบด้วย รายชื่อคณะทำงาน/คำสั่ง หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ต้องการเพ่ิมเติม 
 

5. กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 5.1  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจัดทำแผน/
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 5.2  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 5.3  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  
 5.4  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 
 5.5  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 
          5.6  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 
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6. แบบฟอรม์โครงการ 
 
                  ใช้แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ดังนี้  
 
โครงการ  .................................................................................................. ..................... 
สนองนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่..... ................................(รายละเอียดยุทธศาสตร์)................................. 
ตัวช้ีวัดที่.......   ................................(รายละเอียดจุดเน้น)...................................................... 
ลักษณะงาน/โครงการ ........................................................................... ............................................ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   .................................................................................................. ..................... 
ระยะเวลาดำเนินการ ...................................................................................................................... 
งบประมาณ  ...................................................................................................................... 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................. ................................................... 
 ............................................................................................................................. ......................................
................................................................................................................................................  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................................................................. ................. 
 2.2  
............................................................................................................................. ....................................................
............................................................................... ............................................................ .... 
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................................................................................... .... 
 

3. เป้าหมายการดำเนินงาน 
 3.1  เชิงปริมาณ 

 ................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. ................... 
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 3.2  เชิงคุณภาพ 
 ............................................................................................................................. ..................................
................................................................................................. ................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
4. กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
 

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

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

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

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

 

 
5. งบประมาณ  งบ.........................  จำนวน ........... บาท (.................................)   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
   

ที่ กิจกรรม/รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

รวม ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสด ุ

 
1. 
 
2. 

 
กิจกรรม…………………………………………………………… 
- ค่าใช้จ่าย
................................……………………………………………. 
กิจกรรม…………………………………………………………… 
- ค่าใช้จ่าย................................………………………….. 
 

    

 รวม     
      

 
6. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. .............................................................................................. 
2. .............................................................................................. 
3. 3. ........................................................................................ 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    7.1............................................................................................................................. .................. 
    7.2......................................................................................................... ...................................... 
    7.3............................................................................................................................. .................. 
 
 

(ลงชื่อ) ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ  
(..............................................) 
       

 (ลงชื่อ) ................................................ผู้เสนอโครงการ  
(..............................................) 

(ลงชื่อ) ...............................................ผู้พิจารณาโครงการ  
(..............................................) 

 (ลงชื่อ) ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ  
(...............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


