
         
 

 
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

๑. ชื่อผลงาน  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒. ระยะเวลาทีด่ำเนินการ  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 

๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ 
 3.๑)  แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
  แผนปฏิบัติการประจำปี เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดสิ่งที่ปฏิบัติจริงในรอบ 1 ปี โดยนำแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน 
มาจัดทำรายละเอียดและจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งต่อการ
บริหารจัดการในหน่วยงานและสถานศึกษา  
  จากการศึกษาพบว่า ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีไว้หลายประการ แตกต่าง
กันไปตามทัศนะของแต่ละคน ดังนี้ 

 1. การวางแผน 
  ความหมายของการวางแผน 
   สุภาพร พิศาลบุตร (2543) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง วิธีการตัดสินใจล่วงหน้า เพื่ออนาคต
ขององค์กร ซึ่งเป็นการกำหนดในทางเลือกว่าจะให้ใคร ทำอะไร ที่ ไหน อย่างไร มีขั้นตอนดำเนินงานการใช้
ทรัพยากรการบริหารเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่ต้องการ  
   เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2547) กล่าวว่า การวางแผน หมายถึง การตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่า         
ในอนาคตจะทำอะไร จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไร และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการนำความรู้ทางนโยบายและแผนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ ความสำเร็จ
ของการวางแผน คือ แผน (เอกสารแผน) 
   รังสรรค์ มณีเล็ก (2549) กล่าวว่า การวางแผน เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการบริหารซึ่งเป็น
กระบวนการคิดก่อนลงมือปฏิบัติ และการดำเนินงานใด ๆ นั้น หากมีการวางแผนดีแล้วก็เปรียบเสมือนการ
ดำเนินงานนั้นได้สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง 
   สมิต สัชฌุกร (2550) กล่าวถึงการวางแผนไว้ว่า การวางแผนเป็นการจัดเตรียมเพ่ือที่จะกระทำ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ล่วงหน้า โดยมีการจัดแบ่งขั้นตอน จัดลำดับขั้นของงานหรือกำหนดวิธีการทำงานพร้อม
กำหนดเวลาที่ต้องการใช้เพ่ือการทำงานและการวางแผนจะทำให้การบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค ์
   จากข้างต้นสรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง กระบวนการที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้นไว้ล่วงหน้า   
เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลที่ต้องการในอนาคต มีการกำหนดวิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ และ
ขัน้ตอนการดำเนินงานทีเ่ป็นระบบและต่อเนื่อง สามารถปรับปรุงแก้ไขได ้
  ประเภทของแผน 
   ทวีป ศิริรัศมี (2544) ได้แบ่งประเภทของแผนตามลำดับขั้นของการวางแผนไว้ดังนี้     
    1. แผนระดับสูงหรือแผนนโยบาย (Policy Plan) หรือแผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนกลยุทธ์ 
(Strategic Plan) เป็นแผนที่องค์การระดับสูงกำหนดขึ้น เป็นข้อความที่ระบุไว้กว้าง ๆ มองไปในอนาคต
กว้างไกล เพ่ือเป็นแนวคิดในการดำเนินงานขององค์การระดับล่าง หรือระดับปฏิบัติการ 

ตัวอย่างที่ ๑ 
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    2. แผนปฏิบัติการ (Operation Plan) ซ่ึ งจำแนกเป็นแผนงาน (Program) โครงการ 
(Project) งาน (Task) และกิจกรรม (Activity) เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของการดำเนินงานที่ชัดเจน      
โดยกำหนดขึ้นภายใต้กรอบของแผนระดับสูง รวมทั้งเป็นแผนที่จะนำแผนระดับสูงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไว้ 
   ธร สุนทรายุทธ (2550) กล่าวว่า การวางแผนในองค์การ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
    1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนในระดับสูงที่เกี่ยวกับการ
กำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวในอนาคต การวางแผนชนิดนี้จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือการ
ตัดสินใจเลือกกับความเสี่ยงต่าง ๆ การคาดคะเนอนาคต ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ      
เข้ามาใช้ อาจกล่าวได้ว่าการวางแผนกลยุทธ์จะมุ่งค้นหาทิศทางที่จะดำเนินการในอนาคต 
    2. การวางแผนโครงการ (Program or Project Planning) เป็นการวางแผนเพ่ือกำหนด   
แนวปฏิบัติ ที่จะช่วยให้บรรลุผลตรงเวลาที่กำหนด การวางแผนชนิดนี้จะเป็นระดับกลางของการจัดการ และมี
ความสำคัญในแง่ที่เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายที่กำหนดไว้กลาง ๆ ไปสู่แผนงานที่ละเอียด โดยจะมีการ
จัดทำแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เรียกว่าโครงสร้างแผนงาน 
    3. การวางแผนดำเนินงาน (Operational Planning) เป็นแผนงานจัดการระดับต้น หรือ
ระยะสั้น หรือแผนงานตามหน้าที่งาน ส่วนมากมักมุ่งไปที่ต้องทำอะไร ทำเมื่อใด ทำโดยใคร ที่ไหน อย่างไร 
รวมถึงการใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง เป็นต้น 
   ธนชัย ยมจินดา (2550) ได้จำแนกประเภทของการวางแผนเป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 
    1. จำแนกตามขอบเขตความครอบคลุมของแผน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย กลยุทธ์ กลุ่มแผนงาน แผนงาน แผนงบประมาณ ระเบียบวิธีปฏิบัติ วิธีการทำงาน มาตรฐาน 
    2. จำแนกตามระยะเวลาของแผน ได้แก่ แผนระยะยาว และแผนระยะสั้น 
    3. จำแนกตามระดับการบริหารในองค์การ ได้แก่ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
    4. จำแนกตามลักษณะหน้าทีก่ารดำเนินงานในองค์การ ได้แก่ แผนแม่บทและแผนตามหน้าที่ 
   สรุปได้ว่า แผนแบ่งได้หลายประเภทและหลายลักษณะตามแนวคิดพ้ืนฐานของการแบ่ง คือ    
แบ่งตามระยะเวลา ตามระดับขององค์การ ตามขอบข่ายลักษณะของแผน และมีแผนประเภทหนึ่งที่ใช้ในการ   
จัดการศึกษา คือ แผนที่มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ซ่ึงแผนที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาได้จัดทำ มีการกำหนดเวลาเป็นแผนระยะกลาง และระยะสั้น ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปี และกระบวนการทุกข้ันตอนต้องมีส่วนร่วมจากผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
  ความสำคัญของการวางแผน 
   ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ (2545) กล่าวว่า การวางแผนเป็นหน้าที่สำคัญอันดับแรกของการบริหารงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เป็นการกำหนดว่าจะทำอะไรไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะ
ทำเป็นการทำงานอย่างมีแผน มีระบบ และมีระเบียบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจ 
   สุรัสวดี ราชกุลชัย (2547) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการวางแผน โดยสรุปว่าการวางแผน       
มีส่วนสำคัญต่อการประสบความสำเร็จขององค์การ โดยมีบทบาทช่วยให้เกิดการวางแผนที่เอ้ืออำนวยประโยชน์
ต่อการดำเนินงานดังนี้ 
    1. ลดการทำงานซ้ำซ้อนหรือการทำงานเลื่อนลอยตามยถากรรม 
    2. ช่วยให้เกิดความเชื่อมัน่ และแบ่งเบาภาระทางการบริหาร 
    3. การปฏิบัติงานตามแผน ก่อให้เกิดการประหยัดทั้งเงินทุนและเวลา 
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    4. แผนทำให้สามารถระดมกำลังคนและทรัพยากรทางการบริหารมาใช้ได้อย่างทั่วถึงและเกิด
ประโยชน์เต็มที ่
    5. เกิดการประสานงาน มีความสอดคล้องต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบความสำเร็จตาม   
เป้าหมายได ้
    6. ทำให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ 
   สมิต สัชฌุกร (2550) กล่าวถึงความสำคัญของการวางแผนไว้ดังนี้ 
    1. การวางแผนเป็นการคาดคะเนอนาคตเพ่ือรับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความ
พร้อมในการเผชิญปัญหา 
    2. การวางแผนเป็นการให้แนวทางในการตัดสินใจ 
    3. การวางแผนเป็นเครื่องช่วยเหลือในการตัดสินใจ และการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและ
พนักงานทีจ่ะนำไปสู่การทำงานทีถู่กต้องและได้ผล 
    4. การวางแผนเป็นการป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนและการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์ 
    5. การวางแผนจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
    6. การวางแผนเป็นงานที่มีอยู่ในทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน 
   สรุปได้ว่า การวางแผนมีความสำคัญอย่างยิ่ งของการบริหารที่ เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ     
เป็นงานตั้งแต่เริ่มแรกและเป็นงานต่อเนื่องโดยตลอดในกระบวนการบริหารและจัดการของหน่วยงาน           
ซ่ึงสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับหน่วยงาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินงานอย่างราบรื่นและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ไม่ซำ้ซ้อน ชัดเจน และเป็นระบบ  
  กระบวนการวางแผน 
   สุภาพร พิศาลบุตร (2543) กล่าวว่า กระบวนการวางแผน (Planning Process) ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอนพ้ืนฐาน ได้แก่ การวางแผน (Planning) การนำแผนไปปฏิบัติ  (Implementation) และการ
ประเมินผล (Evaluation) เพ่ือทดสอบว่าการวางแผนกับการนำแผนไปปฏิบัติตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันแสดงว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ (End of Plan) แต่ถ้าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องมีการจัดทำแผนใหม่ การวางแผนมีหลาย
ทฤษฎีที่แบ่งขั้นตอนของกระบวนการวางแผนมากกว่า 3 ขั้นตอน แต่จะอยู่ในกรอบของขั้นตอนพ้ืนฐาน         
3 ขัน้ตอน ได้แก่ 
    1. ขั้นตอนของการวางแผน ดำเนินการดังนี้ 
     1.1 กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
     1.2 ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นอยู่โดยละเอียด 
     1.3 ดำเนินการวางแผน 
    2. ขั้นนำแผนไปปฏิบัติ โดยวิธีการดังนี้ 
     2.1 จัดให้มีการอำนวยการ สั่งการและแบ่งงานเป็นสัดส่วนตามแผนงานทีว่างไว้ 
     2.2 แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องกับแผนงานเข้าใจอย่างชัดเจน 
     2.3 กำหนดวิธีการประสานงาน 
     2.4 กำหนดวิธีการตรวจสอบและควบคุมงาน 
     2.5 ตรวจสอบและประเมินผลงานเป็นระยะ 
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    3. ขั้นการประเมินผลเป็นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
ทีก่ำหนด และการประเมินค่าของวิธีการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน 
   รังสรรค์ มณีเล็ก (2549) ได้กล่าวถึงกระบวนการในการวางแผนตามแบบของเอ็ดเวิร์ดดับเบิลยู 
เดมม่ิง (Edward W. Deming) หรือทีเ่รียกว่า วงจรเดมมิ่ง (Deming Circle) ซ่ึงแบ่งไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1. ขั้นการวางแผน (Plan) ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน การกำหนดวิธีการ
ปฏิบัติงาน บุคลากร หน้าที่รับผิดชอบ เวลา รวมถึงการกำหนดทรัพยากรและเทคโนโลยีต่าง ๆ และกำหนด
เป็นแผนการย่อย 
    2. ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นการลงมือปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแผน 
ซ่ึงผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติตามแผนอย่างครบถ้วนและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
    3. ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล (Check) เป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
การใช้ทรัพยากรตามแผน และระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือควบคุม กำกับ ติดตาม และหาข้อบกพร่องปัญหา
อุปสรรค เพ่ือนำข้อบกพร่องไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
    4. ขั้นการปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นการนำข้อบกพร่องจากการตรวจสอบและประเมินผล
มาปรับเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ เช่น วิธีการปฏิบัติ ระยะเวลา ทรัพยากร บุคลากร และนำมาปรับปรุงแก้ไขให้
บรรลุตามเป้าหมาย 
   สมิต สัชฌุกร (2550) ได้กล่าวถึงกระบวนการในการวางแผนเป็น 4 ขัน้ตอน ดังนี้ 
    1. การเตรียมการ (Plan to Plan) เป็นการตระเตรียมก่อนการสร้างแผน มีกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติ ได้แก่ การตรวจสอบปัจจัยภายในและภายนอก การศึกษานโยบายและเป้าหมายขององค์การ          
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์การ เพ่ือที่จะกำหนดกรอบหรือแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการที่
กำหนด 
    2. การสร้างแผน (Plan Formulation) เป็นการกำหนดแผนที่ต้องการปฏิบัติขึ้นมาให้ชัดเจน 
โดยจะต้องมีความรอบคอบและกำหนดมาตรฐานหรือคุณภาพงานที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือใช้กำหนดว่ามีการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีการพิจารณาทางเลือกไว้หลาย ๆ ทาง และมีการกำหนดช่วงระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด
และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 
    3. การปฏิบัติตามแผน (Plan Implementation) เป็นการนำแผนที่สร้างขึ้นสู่การปฏิบัติเป็น
ขั้นที่มีความสำคัญ เพราะแม้จะมีการวางแผนอย่างดีถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ถ้าไม่มีการนำแผนที่วางไว้    
ไปปฏิบัติ แผนนั้นก็ไม่มีความหมายและไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด 
    4. การประเมินผลแผน (Plan Evaluation) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานว่าได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลเป็นการควบคุมภายหลังการปฏิบัติตาม    
แผนแล้ว การประเมินผลแผนนี้เป็นการประเมินเพ่ือ Feedback กลับไปยังขั้นที่ 1 ของกระบวนการวางแผน
นั่นเอง 
   จากข้างต้นสรุปได้ว่า การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการ การวางแผนจะต้องทำ
อย่างเป็นกระบวนการ โดยมีการจัดลำดับขั้นตอน กิจกรรม รวมทั้งกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการ
วางแผนในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการวางแผนโดยทั่วไปจะ
ครอบคลุม 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนแรกเป็นการจัดทำแผน ขั้นตอนที่สอง ขั้นการปฏิบัติตามแผน และขั้นตอน    
ทีส่าม คือ ขัน้ประเมินผลแผน 
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 2. แผนปฏิบัติการประจำปี 
  ความหมายของแผนปฏิบัติการประจำปี 
    อัญชลี โพธิ์ทอง (2543) ได้ให้ความหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีว่าเป็นแผนใช้เงิน 
มักจะจัดทำขึ้นในกรณีงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรไปแล้วและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายภายใน
วงเงิน และเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้นเป็นแผนใช้เงิน    
แผนที่จัดทำขึ้นหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือแผนการใช้เงิน เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 
    ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2546) ได้ให้ความหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีไว้ว่า เป็นแผน
ระยะสั้นที่มีความมุ่งหมายในการกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์     
เป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละวันมากกว่าจะเป็นการคาดคะเน หรือพยากรณ์การทำงานที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตที่ยาวนาน การจัดทำแผนระยะสั้นจะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับกลาง
และผู้บริหารระดับต้น โดยมุ่งให้มีความชัดเจนของกิจกรรมที่จะทำ เวลาที่ใช้ในการทำงาน ผู้รับผิดชอบในการ
ดำเนินงานภายในรอบระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือสั้นกว่านั้น 
    พชรพร สาธุพันธ์ (2552) ได้สังเคราะห์ความหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีไว้ว่า      
เป็นแผนที่องค์กรจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพ่ือปฏิบัติจริงในระยะเวลาสั้น  ๆ ส่วนมากใช้      
1 ปีการศึกษา โดยเน้นหลักการสำคัญด้านทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งความพร้อมในที่นี้
จะตอ้งพร้อมทั้งปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให้การบริหารงานสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ดนุวัส ไชยสงค์ (2554) ได้สังเคราะห์ความหมายของแผนปฏิบัติการประจำปีไว้ว่าเป็นแผน
ระดับปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ เป็นแผนปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หรือได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้แล้ว     
ตามแผนพัฒนาประจำปี โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลากำกับ มีแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน 
    สรุปได้ว่า แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระดับปฏิบัติการที่หน่วยงานจัดทำขึ้น     
เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน มีแผนงาน/โครงการอย่างชัดเจน โดยระบุขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและระยะเวลา ให้สอดคล้องกับแผนในระดับชั้นสูง โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ และเวลา
ทีใ่ช้ในการทำงาน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี   
   ความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี 
    ระลึก ธานี (2545) ได้กล่าวถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีว่า เป็นแผนที่มีระบบ
ระเบียบ มีเป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาสถานที่กำหนดไว้ชัดเจน สามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลได้ เพ่ือเตรียมการและแก้ปัญหาล่วงหน้า และเพ่ือให้การทำงานมีจุดมุ่งหมายในอนาคต และพัฒนา
ก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดอยู่กับที่ ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง
แผนงานของสถานศึกษาหรือได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ถ้ากำหนดแผนไว้แล้ว
สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ควบคุมนโยบายระดับต่าง ๆ 
สามารถวินิจฉัยตัดสินใจได้อย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้อง ทำให้ทราบข้อมูล ความเป็นมาในอดีต สถานการณ์
ปัจจุบันการประมาณในอนาคต อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริหาร การจัดการ และอ่ืน ๆ ก่อให้เกิด
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ผลคุ้มค่า 
    ณรงค์ พันหนูเทียน (2550) ได้กล่าวถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี ไว้ว่า 
แผนปฏิบัติการประจำปีใช้เป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา เป็นคู่มือในการบริหาร
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จัดการในสถานศึกษา เป็นกรอบการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาทำให้สถานศึกษามีกรอบในการ
วางแผนและตัดสินใจในการกำหนดทางเลือกในการบริหารงบประมาณ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไป ทำให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
    สมิต สัชฌุกร (2550) ได้กล่าวถึงความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีไว้ว่า เป็นการ
คาดคะเนอนาคตเพ่ือรับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความพร้อมในการเผชิญปัญหา ใช้เป็นแนวทาง        
ในการตัดสินใจ และเป็นเครื่องช่วยในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและพนักงาน ที่จะนำไปสู่  
การทำงานที่ถูกต้องและได้ผล เพ่ือเป็นการป้องกันการทำงานซํ้าซ้อนและการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
    สรุปได้ว่า ความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นกรอบในการวางแผนและกำหนด     
ทิศทางการทำงาน ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ผลคุ้มค่า และการปฏิบัติงานมีระเบียบ   
แบบแผนเป็นระบบ มีขั้นตอนและระยะเวลา สถานที่ เป้าหมายที่ชัดเจนและใช้เป็นแนวทางหรือคู่มือในการ
บริหารจัดการหน่วยงาน เพ่ือช่วยให้การตัดสินใจในการทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้ง     
ช่วยจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของการทำงานไว้ล่วงหน้า  
   ลักษณะท่ีดีของแผนปฏิบัติการประจำปี 
    แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นพ้ืนฐานของความสำเร็จในการบริหาร ดังนั้น การจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีจะต้องคำนึงถึงลักษณะของแผนที่ดี ดังที่นักวิชาการได้ให้ทัศนะต่าง ๆ ดังนี้ 
    สุรัสวดี ราชกุลชัย (2547) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะของแผนปฏิบัติการที่ดี ต้องมีนโยบายและ
วัตถุประสงค์ชัดเจน เข้าใจง่าย สอดคล้องกันทุกระดับของแผน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในเวลาและปริมาณที่กำหนดให้ แผนต้องมีความยืดหยุ่นและปรับได้ตามสถานการณ์ ในการกำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา และการปฏิบัติงานต้องได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมจากทุกคน            
ที่ เกี่ยวข้อง กำหนดบทบาทและขั้นตอนงานอย่างชัดเจน เพ่ือป้องกันความสับสนและป้องกันปัญหา         
ความขัดแย้งในการทำงาน มีระบบตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลที่ดี ช่วยในการป้อนข้อมูล
ย้อนกลับสู่การวางแผนในอนาคต 
    พชรพร สาธุพันธ์ (2552) ได้สังเคราะห์ลักษณะของแผนปฏิบัติการประจำปีที่ดีต้องมีความ
สอดคล้องกันทั้งด้านนโยบายในระดับต่าง ๆ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ มีวิธีการ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมรับผิดชอบกำกับ ติดตามและมีการประเมินผล และมีการ
นำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2554) ได้กำหนดลักษณะของแผนปฏิบัติการประจำปีที่ดีไว้ว่า 
ควรเป็นแผนที่มีลักษณะชี้เฉพาะว่าต้องการจะดำเนินกิจกรรมอะไร ที่ไหน อย่างไร ต้องการให้เกิดสิ่งใดขึ้น       
มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ และลักษณะของแผนนั้นจะต้องมีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลที่เก่ียวข้อง 
    สรุปได้ว่า ลักษณะที่ดีของแผนปฏิบัติการประจำปี ควรเป็นแผนที่จัดทำโดยคณะบุคคล หรือ
ในรูปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผน มีนโยบายและวัตถุประสงค์  และระบุวิธีการ
ดำเนินการ ขั้นตอนและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ชัดเจน สนองนโยบายของต้นสังกัดและมีความ
สอดคล้องกับแผนในระดับอ่ืน ๆ มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได ้
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   ขั้นตอนการทำแผนปฏิบัติการ 
    ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2548) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการทำแผนปฏิบัติการไว้ว่า เพ่ือให้เห็นภาพ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นข้ันตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีนำเสนอเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
    1. วิเคราะห์ความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action Plan Needs)  
     ความจำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของแต่ละหน่วยงานมาจากแหล่ง        
ต่าง ๆ ดังนี้  
     1.1 แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ประจำปีขององค์กร  
      โดยทั่วไปแล้ว เวลาองค์กรกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์มักจะมีการจัดทำแผนงาน/
โครงการรองรับอยู่แล้ว และแผนงานเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปเป็นแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
แผนการออกสินค้าใหม่ มักจะเป็นแผนปฏิบัติการของฝ่ายการตลาดและฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลผลิตภัณฑ์ 
แผนการจัดทำระบบติดตามการจัดส่งสินค้าโดยใช้ไอที มักจะเป็นแผนปฏิบัติการขององค์กรที่รับผิดชอบ       
โดยหน่วยงานไอที  
     1.2 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร  
      แผนปฏิบัติการบางอย่างไม่ได้มาจากแผนขององค์กร แต่เกิดจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร เช่น แผนปฏิบัติการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเรื่องการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม        
ที่แตกต่างกัน อาจจะเกิดจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเรื่องการขยายตลาดหรือเปิดสาขาในต่างประเทศ  
     1.3 เป้าหมายประจำปีของหน่วยงานอื่น  
      แหล่งที่มาที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของความจำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
คือ การขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เขาสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการทำงานของปี   
นั้น ๆ ได้ เช่น ฝ่ายขายต้องการให้ฝ่ายไอทีสนับสนุนเรื่ องการจัดทำระบบฐานข้อมูลของลูกค้า ดั งนั้น 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลของลูกค้าของฝ่ายขาย จึงกลายมาเป็นที่มาของแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของฝ่ายไอที  
     1.4 เป้าหมายของหน่วยงานตัวเอง  
      คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับที่มาในแหล่งนี้  คือจัดทำแผนปฏิบัติการขึ้ นมารองรับ
เป้าหมายการทำงานประจำปีของหน่วยงานตัวเองที่ได้รับมาหรือกำหนดขึ้นมา  
    2. จัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการ 
     เนื่องจากในบางปีเรามีแผนปฏิบัติการที่ต้องทำจำนวนมาก ดังนั้น ทางที่ดีควรจะมีการ
วิเคราะห์เพ่ือจัดลำดับความสำคัญของแผนเสียก่อน ถ้ามีข้อจำกัดเรื่องเวลา เราจะได้ทราบว่าควรจะทำแผน
ไหนก่อนหลัง และจะช่วยเป็นข้อมูลให้กับเราในการปรับเพ่ิม/ลดงบประมาณของแต่ละแผนงานได้อีกด้วย  
    3. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
     ในการจัดทำแผนปฏิบัติการควรจะดำเนินการตามหัวข้อดังต่อไปนี้  
      ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของแผนปฏิบัติการ  
       1) ชื่อแผนงาน  
       2) ผู้รับผิดชอบแผนงาน  
       3) วัตถุประสงค์หลักของแผนงาน  
       4) ระยะเวลาในการดำเนินการโดยรวม  
 



- 8 - 
 

      ส่วนที่ 2 : รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ  
       1) ขั้นตอนหลักของแผนปฏิบัติการ  
       2) กิจกรรมหลักในแต่ละข้ันตอน  
       3) วันเดือนที่จะดำเนินการ (อาจจะกำหนดวันใดวันหนึ่งหรือเป็นช่วงเวลา)  
       4) หน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
       5) ทรัพยากรที่ต้องการ เช่น งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ์  
       6) จุดวิกฤตที่สำคัญหรือข้อควรระวัง (ถ้าผิดพลาดจะเกิดผลกระทบต่อแผนปฏิบัติ
การโดยรวม) หรือปญัหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น  
       7) แนวทางในการป้องกันแก้ไข(แผนสองรองรับ)  
      ส่วนที่ 3 : วิเคราะห์โอกาสความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ  
    เวลานำเสนอแผนปฏิบัติการส่วนใหญ่ เรามักจะมุ่งเน้นการจัดทำแผน การสร้างความม่ันใจว่า
จะทำให้ได้ตามแผนอย่างไร แต่ยังขาดส่วนที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้บริหารได้เห็นว่า ถ้าแผนปฏิบัติการนี้
ประสบความสำเร็จจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ดังนั้น ในส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่ผู้จัดทำแผน     
ต้องสรุปในภาพรวมให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ถ้าทำตามแผนปฏิบัติการตามที่กำหนดไว้แล้ว จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 
จะช่วยให้เป้าหมายที่กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เพราะอะไร 
    แสงเทียน พันมา (2561) ได้กล่าวถึง วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติการไว้ว่า การจัดทำแผนปฏิบัติ
การโดยทั่วไปทุกหน่วยงานจะต้องให้อยู่ภายใต้กรอบของการพัฒนาประเทศ นั่นคือ การวางแผนจะต้องเริ่มต้น
ด้วยการกำหนดกรอบแผนพัฒนาโดยส่วนรวมของประเทศขึ้นมาก่อน เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานในสามข้ันตอน ดังนี้   
     ขั้นตอนที่ 1 การแยกย่อย ขั้นตอนนี้หน่วยงานวางแผนพัฒนาของประเทศจะเป็นผู้       
แยกย่อยเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาแบบองค์รวม ออกเป็นเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาของแต่ละ
ภาคส่วน แต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละระดับของแผนปฏิบัติการ ผลจากการแยกย่อยดังกล่าวก็จะได้แผนปฏิบัติ
การเบื้องต้นของหน่วยงานกลาง กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด ที่มีค วามสอดคล้อง และสนับสนุน
แผนพัฒนาโดยส่วนรวมของประเทศ 
     ขั้นตอนที่ 2 การจัดเตรียมแผนงาน โครงการ และมาตรการ โดยหน่วยงานจะจัดเตรียม
แผนงาน/โครงการ/มาตรการให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมาย และแนวทางของการพัฒนาที่แยกย่อย
ออกมา 
     ขั้นตอนที่ 3 การประสานแผนปฏิบัติการเบื้องต้นเข้ากับแผนงาน/โครงการ/และมาตรการ 
ซ่ึงอาจดำเนินงานตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
     การรวบรวมโครงการเมื่อหน่วยงานต่าง ๆ จัดเตรียมแผนงาน/โครงการ และมาตรการ
ตามท่ีแยกย่อยออกมาแล้ว หน่วยงานวางแผนกลางก็จะเป็นผู้รวบรวมแผนงาน/โครงการ และมาตรการ 
     การกลั่นกรองโครงการ เช่น การตรวจสอบข้อเสนอโครงการ ได้แก่ การตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสมบูรณ์ของโครงการ การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น เพ่ือพิจารณาว่าโครงการที่เสนอ     
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาหรือไม่/สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานหรือไม่/
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน การวิเคราะห์และการคัดเลือกโครงการ ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าโครงการมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านเศรษฐกิจ หรือไม่ 
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     องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ข้อความที่อธิบายถึงสถานการณ์ของ
หน่วยงาน วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะบรรลุ กลยุทธ์ที่เลือกนำมาใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน    
การจัดทำรายงานของแผนงาน/โครงการ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ กระทรวง ทบวง กรม หรือ
จังหวัด และการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรที่ต้องการ 
    4. การจัดเตรียมแผนปฏิบัติการที่ด ี
     4.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลัก SWOT  
     4.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ โดยจะต้องชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ และสอดคล้องเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  

    4.3 กำหนดกลยุทธ์ การคิดค้นวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อทำให้วัตถุประสงค์บรรลุ  
    4.4 การกำหนดแผนการดำเนินงาน คือ กำหนดว่า จะทำอะไร ใครเป็นผู้ดำเนินการ       

ทำเมื่อไร เสร็จเมื่อไร ทำที่ไหน ใช้ทรัพยากร หรืองบประมาณเท่าไหร่  
     4.5 กำหนดทรัพยากรที่ต้องการ เช่น ทรัพยากรด้านการเงิน หรือทรัพยากรบุคคล 
     4.6 การประเมินและอนุมัติแผน ซึ่งก่อนที่จะอนุมติ จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมิน 
เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ หรือคุ้มค่า และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ดีท่ีสุด 
    จากข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประเด็นสำคัญอยู่ที่การได้มา          
ซึ่งความจำเป็นในการจัดทำแผน และการวิเคราะห์โอกาสผลสำเร็จที่เกิดจากแผนที่มีต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
ร่วมกันหาข้อสรุปของแผนปฏิบัติการนั้นว่าต้องการอะไรระหว่างงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และภาคี
เครือข่าย ซึ่งจะต้องมีส่วนที่วิเคราะห์ผลกระทบของแผนที่มีต่อเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการก็จะ
กลายเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพให้ทั้งกับผู้บริหารและคนทำงานในทุกสายงานอย่างแท้จริง 

  3. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของส่วนราชการ 
  1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้   
   มาตรา ๙ “การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้    
    (๑) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า       
    (๒) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ 
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ   
    (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด   
    (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยน
แผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม” 
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   มาตรา ๑๓ “เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนัก
งบประมาณร่วมกันจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ๙๐ วัน นับแต่
วันที่ คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา...”  
    (แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓ “...ร่างแผนบริหารราชการแผ่นดินให้แล้วเสร็จและเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา...”)   
   มาตรา ๑๔ “ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ ให้จัดทำเป็นแผน ๔ ปี 
โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ   
   มาตรา ๑๖ “ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผน ๔ ปี 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อ
รฐัมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ...”    
  2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. ๒๕62 
   มาตรา 7 “ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือ
สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ     
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน” 
  3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗     
   ข้อ ๘ “ให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา       
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภายในกําหนดเวลา   
   (๑) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่แผนการบริหารราชการ 
แผ่นดินประกาศในราชกจิจานุเบกษา     
   (๒) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้จัดทำและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อน เสนอคําขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณต่อไป”  

๔. สรุปสาระและขั้นตอนการดำเนินการ 
 4.1 หลกัการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 (1) ที่กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และมาตรา 9 (2)          
ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงานและ    
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
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ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน     
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน
กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3     
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้เพ่ือให้ส่วนราชการเตรียมความ
พร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดแผนการปฏิบัติงาน     
ให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา)   
  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนและตำบล พร้อมรองรับการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีบทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของ      
คนไทย ได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และยุทธศาสตร์
และจุดเน้นการดำเนินงาน ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยไดด้ำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 4.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือกำหนดกรอบทิศทาง โครงการ แผนงาน กิจกรรม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564      
ให้สอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ปี 2564 
  2) เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
  3) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา     
ในการจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
 4.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน   

กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินการ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกิจกรรม 
1. การจดัทำโครงการจัดทำแผน
แผนปฏิบัติการของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2564 

1.1 เขยีนโครงการจัดทำแผนปฏบิัติการฯ 
โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ กิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการ 
งบประมาณ และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
1.2 เสนอโครงการต่อผู้อำนวยการสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการ 

1.1 โครงการจดัทำแผนปฏิบัติการฯ 
มีรายละเอียดครบถ้วน ครอบคลมุ และ 
มีความเป็นไปได ้
1.2 โครงการจดัทำแผนปฏิบัติการฯ ได้รับ
การอนุมัติจากผู้บรหิาร 

2. การแต่งตั้งคณะทำงานจดัทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ ์

2.1 จดัทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการฯ  
2.2 เสนอร่างคำสั่งฯ ต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะทำงาน 

2.1 มคีณะทำงานในการจัดทำแผน 
ปฏิบัติการฯ 
2.2 คำสั่งคณะทำงานไดร้ับการพิจารณา
แต่งตั้งจากผู้บรหิาร 
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กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินการ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกิจกรรม 
(คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 228/2563 ลงวันท่ี 
17 พฤศจิกายน 2563) 

2.3 แจ้งเวียนคำสั่งไปยังบุคคล/สถานศึกษา 
ที่เกี่ยวข้อง 

3. การศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานท่ีจำเป็นในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

3.1 ประสานขอข้อมูลจากกลุ่มงาน/เจ้าหน้าท่ี/
สถานศึกษา 
3.2 ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
เช่น ข้อมูลด้านนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ในระดับเหนอืข้ึนไป 

3.1 ได้รบัความร่วมมือจากเจ้าหนา้ที่/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล 
3.2 ได้รบัข้อมูลครบถ้วน สมบรูณ์ 
 

4. จัดโครงการประชุมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จดัทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสนิธุ ์
 
 
 
 

ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนประชุม 
4.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตจดั
ประชุมและขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการประชุม 
4.2 ยมืเงินทดรองราชการ/เงินราชการ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ 
4.3 ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อจัดทำเอกสารประกอบโครงการประชุมฯ 
4.4 เชญิคณะทำงานตามคำสั่งฯ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ขา้ราการ และเจ้าหนา้ที่แผน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ 
4.5 จดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ 
พร้อมข้อมูลตา่ง ๆ  
4.6 จดัเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี  
เครื่องเสยีง โสตทัศนูปกรณ์ และอาหารว่าง/
เครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมโครงการฯ 
ขัน้ดำเนินการประชุม 
4.7 ดำเนินการประชุมตามกำหนดการของ
โครงการฯ โดยมีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี ้
     1) ทบทวนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์และสถานศึกษาในสังกัด        
เพื่อนำผลมากำหนดเป็นร่างแผนปฏิบัติการของ
หน่วยงานและสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นร่างกรอบ 
ทิศทางการดำเนินงานด้านการศึกษาภายใน
หนว่ยงาน 
     2) ใหส้ถานศึกษาในสังกัดทั้ง 18 แห่ง  
ได้นำเสนอและจัดส่ง/โครงการ/แผนงาน ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ขั้นดำเนินการภายหลังดำเนินโครงการ 
4.8 ส่งใช้เงินยมืราชการ 
4.9 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัตกิารของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

4.1 ได้รบัความร่วมมือจากคณะทำงาน 
ตามคำสั่งฯ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมีผู้
เข้าประชุมตามโครงการครบตามจำนวน 
4.2 การประชุมดำเนินไปด้วย 
ความเรยีบร้อยและบรรลตุามวตัถปุระสงค ์
4.3 ได้ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
และกำหนดแนวทางการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
4.4 ได้แผนปฏิบตัิการของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานศึกษาในสังกัด 
ทั้ง 18 แห่ง 
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กิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินการ เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดกิจกรรม 
5. การรวบรวมโครงการ/แผนงาน
ของแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

5.1 แจ้งแตล่ะกลุ่มงานในสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ จัดส่งโครงการ/กิจกรรม ตามแบบ 
กศน.กผ.01 -02 ส่งให้กลุม่งานยทุธศาสตร์และ
การพัฒนา เพื่อรวบรวมจัดกลุม่ตามรายจ่าย
งบประมาณ 
5.2 รวบรวมโครงการจากแตล่ะกลุ่มงานแล้วสรุป
ตามรายจ่ายงบประมาณ 

มีชดุโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร ์
ตามแบบ กศน.กผ.01 - 02 

6. การจดัทำเนื้อหาและรูปเลม่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ ์  

6.1 นำข้อมลู โครงการที่ได้มาจดัทำรูปเลม่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสนิธุ ์ โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน คือ 
   (1) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ ์
   (2) บริบททีเ่กี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ ์
   (3) สาระสำคัญของแผนปฏิบัตกิารประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
   (4) งาน/โครงการตามแผนงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
   (5) ระบบการตดิตาม ประเมินผลแผนปฏิบตัิ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6.2 เสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อผู้บริหาร
ข้าราชการและบุคลากรต่อที่ประชุมประจำเดือน 
เพื่อขอมติความเห็นชอบ 

6.1 มมีติความเห็นชอบแผนปฏิบตัิการ
ดังกล่าวจากท่ีประชุมฯ 
6.2 มรีูปเล่มแผนปฏิบตัิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับสมบูรณ ์

7. จัดส่งและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสนิธุ ์  

7.1 จดัส่งเล่มแผนปฏิบตัิการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทัง้      
18 แห่ง เพื่อดำเนินการในส่วนท่ีเกีย่วข้องต่อไป 
7.2 ประสานเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบด้านเว็บไซต์ 
เพื่อลงข้อมูลแผนปฏิบัติการฯ ทางเว็บไซต ์
เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา 

7.1 ได้ดำเนินการจัดส่งแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ไปยังสถานศึกษาในสังกัดทัง้ 18 แห่ง 
และหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด 
7.2 ได้เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ  
ทางเว็บไซตส์ำนักงาน กศน.จังหวดักาฬสินธุ ์

๕. ผู้ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี)    
๑.        นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์  สัดส่วนของผลงาน      ร้อยละ 10    
โดยมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานหรือผลิตผลงาน ได้แก่ ส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด ดูแล และให้คำปรึกษา 
ในการพัฒนางานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  (ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ในฐานะ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์                               
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๒.         นายคมสัน สารแสน             สัดส่วนของผลงาน                  ร้อยละ 10   
โดยมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานหรือผลิตผลงาน ได้แก่..สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และคอยตรวจสอบ
ความถูกต้อง ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ (ดำเนินการ พ.ศ. 2563) ในฐานะรองผู้อำนวยการ         .
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์   

๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงาน พร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
ผู้เสนอผลงาน           นางสาวนวพร อุตรินทร์  สัดส่วนของผลงาน      ร้อยละ 80   
โดยได้ดำเนินการจัดทำผลงานหรือผลิตผลงาน ได้แก่ 
 6.1 ปฏิบัติงานในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ตามคำสั่งสำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่ 211/๒๕๖3 เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดรับผิดชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563     
ลงวันที่  30 ตุลาคม 2563 และคำสั่งสำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่  251/๒๕๖3 เรื่อง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา และงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ลงวันที่ 
21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้มอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ เสนอปฏิบัติงาน           
ด้านนโยบายและแผน และได้รับการมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ผู้เสนอ  
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจงาน ดังนี้ 
 1. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
     ๑.๑ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
           1) วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา มีหน้าที่ จัดทำโครงการตามนโยบายจุดเน้นการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
           2) งานจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ มีหน้าที่ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำแผนกลยุทธ์ จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และจัดทำ/ปรับ แผนใช้จ่ายงบประมาณ/ติดตาม/ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
           3) งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน มีหน้าที่ กำกับ/
ติดตาม/สรุป/ประเมินผล/รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นประจำเดือน จัดทำ
เล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
และร่วมจัดทำและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และระดมความคิดเห็นการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2564  
 6.2 ผู้เสนอได้ดำเนินการในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
  เป็นผู้รับผิดชอบหลัก (เจ้าของเรื่อง) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1) เสนอบันทึกข้อความต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุมัติโครงการ การประสานขอข้อมูลจากกลุ่มงาน การจัด
ประชุมและเชิญประชุม การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การนำเสนอแผนฯในที่ประชุมเพ่ือขอมติ
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เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ จัดส่งแผนปฏิบัติการฯไปยังสถานศึกษาในสังกัด และการรับทราบรายงานผลการ
ดำเนินโครงการ เป็นต้น 
  2) เสนอบันทึกข้อความและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือโปรดพิจารณาลงนามแต่งตั้ง (คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์        
ที่ 228/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563) 
  3) เป็นผู้ดำเนินการหลักในการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่จำเป็นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาภายในจังหวัดในรูปแบบข้อมูลและสารสนเทศ และ
ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์/นโยบายและจุดเน้นที่เก่ียวข้อง โดยนำเสนอในรูปแบบเนื้อหาและแผนผังความเชื่อมโยง 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 
  4) เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดประชุมคณะทำงานตามคำสั่งฯ ทุกขั้นตอน (ในฐานะคณะทำงาน
และเลขานุการตามคำสั่งฯ) โดยดำเนินการดังนี้ ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนประชุม เช่น ยืมเงินทดรองราชการ/
เงินราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ การจัดทำเอกสารประกอบ เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการฯ ประสานการจัดโครงการฯกับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ดำเนินโครงการฯ เตรียมอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ขั้นดำเนินการประชุม เช่น ร่วมนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม 
อำนวยความสะดวกเพ่ือให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และจดรายงานการประชุม ขั้นการ
ดำเนินการภายหลังการประชุม ดำเนินการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการฯ และส่งใช้เงินยืม
ราชการ 
  5) เป็นผู้ดำเนินการหลักในการรวบรวมจัดทำชุดโครงการ/แผนปฏิบัติการฯ โดยแต่ละกลุ่มงาน       
ในสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จะส่งโครงการ/กิจกรรม มายังกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา นอกจากนี้       
ยังเป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดทำเนื้อหาของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  6) เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
  7) เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์  
  8) เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดส่งแผนปฏิบัติการฯ ไปยังสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 18 แห่ง   
และดำเนินการให้มีการเผยแพร่แผนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  และ
ประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เพ่ือเอ้ือ
ต่อการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
  9) เป็นผู้ดำเนินการหลักในการจัดทำสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเสนอต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือโปรดทราบ  

๗. ผลสำเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
 7.1 ผลสำเร็จเชิงปริมาณ 
  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่ด้านนโยบายและแผน
บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 1 ภารกิจ คือ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในส่วนผลสำเร็จของงานที่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด คือ ได้มีการจัดทำ
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รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์และสถานศึกษา
ในสังกัดจำนวน 18 แห่ง ส่งตามกำหนด และไดไ้ฟล์ข้อมูลรูปเล่มครบ 
 7.2 ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ  
  1) เล่มแผนปฏิบัติการที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์และสถานศึกษา 18 แห่ง มีความสมบูรณ์
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่สำนักงาน กศน.กำหนด 
  2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถ
ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับ จนเกิดเอกภาพในด้านการจัดการศึกษา และแสดงให้เห็นถึงภารกิจ  
ที่จะดำเนินการในปีนั้น ๆ โดยจะเป็นแผนการทำงานประจำปีที่มีความละเอียด มีลำดับความสำคัญเร่งด่วนของ
การทำงานและการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ในการ กำกับ ติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะทำให้การดำเนิน
ภารกิจของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   

๘. การนำไปใช้ประโยชน์ 
 1) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ถูกจัดทำขึ้น
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ตามแผน โดยการ
ขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่อันเป็นพันธกิจในการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
นโยบายที่วางไว้ ซึ่งทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล 
 2) สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 18 แห่ง สามารถนำแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบาย 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปกำหนดและขับเคลื่อนการดำเนินงานในสถานศึกษา ให้มีความสอดคล้องและเป็นไป        
ในทิศทางเดียวกัน 
 3) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙. ความยุ่งยากในการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 
 1) การวางแผนไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากผู้บริหารมีภารกิจหลายอย่าง มีบางช่วงเวลาที่ผู้บริหาร       
ติดภารกิจอ่ืน ๆ ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนที่กำหนดในปฏิทินการดำเนินงาน 
 2) ข้อมูลพ้ืนฐานบางข้อมูลไม่ถูกต้อง ต้องแก้ไขหลายครั้ง ทำให้ต้องใช้เวลามากในการวิเคราะห์ข้อมูล 
อีกทัง้ ขั้นตอนการจัดทำแผนค่อนข้างจะละเอียดและซับซ้อนทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำค่อนข้างมาก 
 3) การจัดทำโครงการบางโครงการยังไม่ชัดเจนในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและงบประมาณ       
ที่จะต้องใช้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
 
 




