
หลกัการ เทคนคิ และความเชือ่มโยงของแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏบิตักิารดา้นการศกึษาระดบัภมูภิาค กลุม่จงัหวดั จงัหวดั
และสถานศกึษาตอ่แผนยอ่ยของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ
-------------------------------------------------------------------
และแนวทางการจดัท าโครงการส าคญัทีส่ามารถขบัเคลือ่นเป้าหมาย

แตล่ะแผนยอ่ยของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิเพือ่
ประกอบการจดัท าค าของบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ภายใตแ้นวคดิ XYZ Model 

ตามแนวทางของสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ

วนัที ่๗-๘ ต.ค.๒๕๖๓



โลกเปลีย่น :
ดา้นการเมอืง
ดา้นสงัคม
ดา้นกฎหมาย
ดา้นวฒันธรรม
ดา้นเทคโนโลยี
ดา้นสิง่แวดลอ้ม
เป้าหมายการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื
กรอบความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศ

ภาครฐัจงึตอ้งปรบัตวัสูภ่าครฐั ๔.๐ทีเ่นน้
“ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง” เป็นภาครฐัทีเ่ปิด
กวา้ง คลอ่งตวั  มนีวตักรรมในการใหบ้รกิารที่
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของโลก 
รฐับาล : ไดผ้ลกัดนัแนวคดิหอ้งปฏบิตักิาร

ภาครฐั ท ัง้ Future Lab, Policy Lab, และ 
Government Lab  โดยใช ้ความคดิสรา้งสรรค ์
เพือ่สรา้ง นโยบาย ยทุธศาสตร ์และนวตักรรม 
ใหม่ๆ  ใหต้อบโจทยท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป
ใชห้อ้งปฏบิตักิารหรอืหอ้งทดลอง เป็นแหลง่ 
“ปลอ่ยของ” “ปลอ่ยความคดิสรา้งสรรค”์และ”
ปลอ่ยพลงั” ทีเ่ก็บอยูภ่ายในตวับคุคลขององคก์ร 
ผูร้บับรกิาร ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประชาชน
ทีส่ามารถรว่มกนัท างานแบบเครอืขา่ย ของ
คนท างานทีม่าจากหลายศาสตรแ์ละหลายชว่งวยั
หอ้งปฏบิตักิารหรอืหอ้งทดลอง : เป็น”สถานที่
ปลอดภยั “ในการแสดงความคดิเห็น ระดมสมอง 
ในการสรา้งตน้แบบใหม่ๆ

สภาวการณ์และแนวโนม้
การเปลีย่นแปลง

ของประเทศไทยและ
เป้าหมายการพฒันา

ประเทศ

สถาการณ์และแนวโนม้การ
เปลีย่นแปลงของแตล่ะภมูภิาค
และเป้าหมายการพฒันา
ประเทศของแตล่ะภมูภิาค

ไทยปรบั

โลกเปลีย่น



ความผนัผวน

ความไมแ่นน่อน

ความซบัซอ้น

ความก ากวม

รฐัธรรมนญู/
กฎหมายตา่งๆ

ยทุธศาสตรช์าติ

การปฏริปู
ประเทศ

การบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ

Policy Lab
รเิร ิม่และทดสอบ

นโยบาย

Government Lab
ออกแบบนวตักรรม

ภาครฐั

การยกระดบัขดีความสามารถในการ
ตอบสนองการเปลีย่นแปลง

Future Lab
ส ารวจอนาคต



การเชือ่มโยง :คอืการระบตุ าแหนง่หรอืจดุระหวา่งกนั ให้
ตดิตอ่กนัได ้การเชือ่มโยงสามารถใชข้อ้ความ หรอื ภาพ

เป็นจดุเชือ่มโยง

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

ถา่ยทอด หมายถงึ ยา้ยหรอืเปลีย่นจากทีห่นึง่ตอ่ไปอกีทีห่นึง่

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

การแปลง หมายถงึ เปลีย่นสิง่ใดสิง่หนึง่จากสภาพเดมิหรอื
ลกัษณะเดมิใหผ้ดิแปลกหรอืตา่งออกไป

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

สอดคลอ้ง หมายถงึ ไมข่ดัแยง้กนั ฟ้อง ประสาน 

หลกัการและเทคนคิการเชือ่มโยง ถา่ยทอด แปลงและสอดคลอ้ง
แผนระดบัที๑่ แผนระดบัที๒่ แผนระดบัที๓่ แผนพฒันา

การศกึษาภาค กลุม่จงัหวดั จงัหวดัและสถานศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ



ภาพรวมการคดิแผนงาน/โครงการ 
ภายใตเ้ทคนคิ XYZ Model

๑ ๒ ๕๓

การเชือ่มโยง
“สิง่ทีต่อ้งท า”

ถา่ยทอด
“ปจัจยั

ความส าเร็จ”

การแปลง
“โครงการที่
ส าคญั”

สอดคลอ้ง
“หว่งโซ่

คณุคา่”



๑.ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที๓่ ธนัวาคม ๒๕๖๒ : เร ือ่ง การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตสิู่

การปฏบิตั ิ
๒.แผน ๓ ระดบั ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐

หนา้ทีข่องหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
• หนว่ยงานของรฐัทกุหนว่ยมหีนา้ทีด่ าเนนิการเพือ่ใหบ้รรล ุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไวใ้น
ยทุธศาสตรช์าต ิ(มาตรา ๕ วรรคสอง)* 
• หนว่ยงานของรฐัทีเ่ก ีย่วขอ้งจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามแผนแมบ่ท ยทุธศาสตร ์รวมท ัง้
การจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทดว้ย 
(มาตรา ๑๐ วรรคสาม)* 
• ใหห้นว่ยงานของรฐัรายงานผลการด าเนนิการดงักลา่วตอ่ส านกังาน ภายในเวลาและตาม
รายการทีส่ านกังานก าหนด (มาตรา ๒๔)* 
• สศช. ท าหนา้ทีส่ านกังานเลขานกุารคณะกรรมการยทุธศาสตรช์าต ิคณะกรรมการจดัท า
ยทุธศาสตรช์าต ิ

*พ.ร.บ.การจดัท ายทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. ๒๕๖๐   

ดงัน ัน้ จงึเป็นหนา้ทีข่องทกุหนว่ยงานของรฐัตอ้งบรูณาการด าเนนิการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าติ
ใหบ้รรลเุป้าหมายไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม  ไมใ่ชห่นา้ทีข่องหนว่ยใดหนว่ยหนึง่ หรอืเฉพาะหนว่ยงานเจา้ภาพ



แนวทางการขบัเคลือ่นการด าเนนิงานเพือ่บรรลเุป้าหมาย
ยทุธศาสตรช์าตปิระจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕

---------------------------------------------------
วนัที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบแนวทางการ
ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานเพือ่บรรลเุป้าหมาย ตามยทุธศาสตรช์าตปิระจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที ่สศช. เสนอ และใชใ้นการจดัท าค าขอรบัจดัสรร
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี ๒๕๖๕ ตอ่ไป ประกอบดว้ย ๔ แนวทาง ดงันี ้

๐๑: มองเป้าหมาย
รว่มกนัในการ
ขบัเคลือ่นการ
ด าเนนิงานเพือ่
บรรลเุป้าหมาย
ตามยทุธศาสตร์
ชาตแิละแผน
แมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าติ

๐๒:การวเิคราะห์
Gap Analysis
เพือ่วางมาตรการ
แกส้ถานการณ์
และจดัท า

ขอ้เสนอโครงการ
ทีส่ าคญัรว่มกนั

๐๓:จดัล าดบั
ความส าคญัของ

ขอ้เสนอ
โครงการ

๐๔:จดัท า
แผนปฏบิตั ิ
ราชการ

-โครงการ
ส าคญัเพือ่
บรรลเุป้าหมาย
ตามแผนแมบ่ท
-โครงการอืน่/
ภารกจิประจ า



หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนส าหรบัการพจิารณาคดัเลอืกโครงการส าคญัทีส่ง่ผลตอ่การบรรลุ

เป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย:ส าหรบัสว่นราชการ

การวเิคราะหโ์ครงการส าคญั ประจ าปีงบประมาณ๒๕๖๕ ทีส่ง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายแผนแมบ่ทยอ่ย ส าหรบัสว่นราชการ
---------------------------------------------------------------------------

โครงการ..................................................................................................................
ชือ่สว่นราชการ..........................................................................................................
เป้าหมาย..................................................................................................................
องคป์ระกอบ..............................................................................................................
ปจัจยั....................................................................................................................

เกณฑ์ คะแนน
(๐/๑/๒)

คะแนน
รวม

(๑)โครงการสง่ผลตอ่ปจัจยัหลกัทีเ่ลอืกมา(ตามขอ้เท็จจรงิ)

(๒)โครงการมทีีม่าจากฐานขอ้มลูเชงิประจกัษ ์เชน่สถติ ิขอ้เท็จจรงิรองรบั

(๓)โครงการมวีตัถปุระสงค์ ผลผลติ ผลลพัธ ์และกลุม่เป้าหมายผูร้บัประโยชนท์ีช่ดัเจนสามารถสง่ผลตอ่
การบรรลเุป้าหมายอยา่งเป็นรปูธรรม

(๔)โครงการมแีผนการด าเนนิงานทีช่ดัเจนและเป็นไปไดจ้รงิ

(๕)โครงการทีส่ามารถเห็นผลลพัธโ์ครงการภายในปี ๒๕๖๕

(๖)ความเหมาะสมของงบประมาณเทยีบกบักจิกรรมการด าเนนิงานและประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั
(๗)โครงการมคีวามซ า้ซอ้นกบัปีทีผ่า่นมา/ทีด่ าเนนิการในปจัจบุนั(ไมใ่ชโ่ครงการทีเ่คยด าเนนิการ
มาแลว้หรอืเป็นโครงการในการทดแทนกจิกรรม/ผลผลติเดมิ)

(๘)โครงการจะต้องไม่เป็นไปเพ่ือจดัซ้ือครภุณัฑ/์ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง/อาคารสถานท่ีของส่วนราชการเพ่ือ
ด าเนินการตามภารกิจปกติ(ยกเว้นการจดัซ้ือครภุณัฑเ์พ่ือสนับสุนนการด าเนินกิจกรรมโครงการหรือเพ่ือให้เกิด
การเข้าถึงบริการสาธารณะของผูด้้ายโอกาส หรือไม่เป็นไปเพ่ือจดัตัง้กองทุนฯ/หน่วยงาน/และคณะกรรมการต่างๆ

เกณฑก์ารให ้
คะแนน

-------------------
๐ : ไมม่ขีอ้มลู
๑ :มขีอ้มลูแตย่ังไม่
ชดัเจน
๒:ขอ้มลูใน
ขอ้เสนอโครงการมี
ความสมบรูณ์
ครบถว้น
A: กรณีไมส่ามารถ
ระบคุา่คะแนน๐-๒
ได ้





หมายเหต:ุ  มตคิรม. วนัที ่๔  ธนัวาคม ๒๕๖๐  ก าหนดการต ัง้ชือ่แผนในระดบ้ที ่๓ ใหใ้ชช้ือ่วา่
“แผนปฏบิตักิาร ดา้น … ระยะที ่... (พ.ศ. .... )” เวน้แตไ่ดม้กีารระบชุือ่แผนไวใ้นกฎหมายกอ่นทีจ่ะมี
มตคิรม. เมือ่ วนัที ่๔  ธนัวาคม ๒๕๖๐ เชน่ พระราชบญัญตั ิพระราชก าหนด พระราชกฤษฎกีา 
กฎกระทรวง มตคิรม. เป็นตน้วา่ใหใ้ชช้ือ่แผนวา่ แผนแมบ่ทดา้น... แผนพฒันา.. หรอื แผนอืน่ ๆ ... 
จงึจะสามารถใชช้ือ่แผนตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นกฎหมายน ัน้ ๆ

ยทุธศาสตรช์าติระดบั ๑

ระดบั ๒

ระดบั ๓

แผนพฒันา
เศรษฐกจิฯ

แผนการปฏริปู
ประเทศดา้น...

แผนแมบ่ท
ภายใต้

ยทุธศาสตรช์าติ

แผนความ
ม ัน่คง

แผนปฏบิตักิาร ดา้น … 
ระยะที ่... (พ.ศ. ....)

แผนปฏบิตักิาร ดา้น …
ระยะที ่... (พ.ศ. ....)

แผนอืน่ๆ

ระดบัของแผนตามมต ิครม.เมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐



ความส าคญัของแผนระดบัที๓่
มตคิณะรฐัมนตรเีมือ่ วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐  

แผนระดบัที ่๓ หมายถงึ แผนปฏบิตักิารของหนว่ยงานของรฐัทีต่อ้งมี
ความสอดคลอ้งและสง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายและวสิยัทศันข์อง
ยทุธศาสตรช์าต(ิแผนระดบัที ่๑) และแผนระดบัที ่๒ ทีเ่ก ีย่วขอ้งไดอ้ยา่ง
เป็นรปูธรรม หรอืแผนทีจ่ดัท าขึน้เพือ่สนบัสนุนการด าเนนิงานของแผน
ระดบัที ่๑ และแผนระดบัที ่๒ ใหบ้รรลเุป้าหมายทีก่ าหนดไว ้หรอืจดัท าขึน้
ตามทีก่ฎหมายก าหนด หรอืจดัท าขึน้ตามพนัธกรณีหรอือนุสญัญาระหวา่ง
ประเทศ
------------------------------------------------------------
การขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตผิา่นแผนระดบัที ่๓ ตามนยัยะมติ
คณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐

แผนระดบัที ่๓ ประกอบดว้ย ๒ แผนหลกั

------------------------------------------------------------------
(๑) แผนปฏบิตักิารดา้น...ซึง่เป็นแผนการพฒันาทีม่กีารบรูณาการระหวา่ง
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่ ๑ หนว่ยงาน
------------------------------------------------------------------

(๒)แผนปฏบิตัริาชการระยะ ๕ ปี และรายปี ซึง่เป็นแผนของสว่นราชการ
ระดบักระทรวงหรอืเทยีบเทา่และระดบัอืน่ๆ ตามบทบญัญตัขิองพระราช
กฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 
๒๕๔๖ และฉบบัที ่๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 



แนวทางการจดัท าแผนระดบัที ่๓ ในสว่นของ
แผนปฏบิตักิารดา้น....ประกอบดว้ย

(๑) การถา่ยระดบัแผนระดบัที ่๑และแผนระดบัที ่๒โดยแผนปฏบิตักิารดา้น....
ตอ้งขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิและแผนระดบัที ่๒ ไปสูก่ารปฏบิตัใิหช้ดัเจน  และ
น าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายและวสิยัทศันข์องยทุธศาสตรช์าต ิและเป้าหมายของ
แผนแมบ่ทฯไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม
(๒)การพจิารณาความจ าเป็นของการจดัท าแผนมหีลกัเกณฑด์งันี ้

(๒.๑) มกีฎหมายบญัญตัใิหจ้ดัท าแผน 

(๒.๒)กรณีไมม่กีฎหมายบญัญตัใิหจ้ดัท าแผนและแนวทางการพฒันาใน
แผนแมบ่ทและแผนปฏริปูประเทศทีเ่กีย่วขอ้งยงัไมค่รอบคลมุในรายละเอยีด 
จะตอ้งมเีหตจุ าเป็นโดยหากไมม่แีผนจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืผลกระทบวง
กวา้งตอ่ประเทศอยา่งรนุแรงซึง่แผนตอ้งเป็นประเด็นการพฒันาทีส่ าคญัละสง่ผล
ตอ่การบรรลเุป้าหมายของยทุธศาสตรช์าต ิ รวมท ัง้ไมใ่ชก่ารด าเนนิการทีม่ ี
ลกัษณะเป็นภารกจิปกต ิโดยตอ้งพจิารณาแผนปฏบิตักิารดา้นทีเ่กีย่วขอ้งหรอื
สอดคลอ้งกบัแผนทีจ่ดัท าขึน้ เพือ่พจิารณาควบรวมเป็นแผนเดยีวกนั หรอืจดัท าใน
รปูแบบแผนปฏบิตัริาชการกระทรวง/กรม หรอืไมต่อ้งจดัท าแผนการก าหนด
ระยะเวลาการด าเนนิงานของแผน

(๒.๓) การก าหนดระยะเวลาการด าเนนิงานของแผนงาน ตอ้งมรีะยะเวลา
สอดคลอ้งกบัหว้งเวลาของแผนแมบ่ทฯโดยในระยะแรกเป็นการด าเนนิการระหวา่ง
ปี ๒๕๖๓-๑๕๖๕ 



(๒.๔) การก าหนดชือ่แผนปฏบิตักิารทกุแผน หากไมม่บีทบญัญตัขิอง
กฎหมายก าหนดชือ่ไวอ้ยา่งชดัเจนตอ้งก าหนดชือ่แผนฯวา่ “แผนปฏบิตักิาร
ดา้น....ระยะที ่.. (พ.ศ. ....-....) 
((๒.๕ )ทกุหนว่ยงานของรฐัตอ้งมแีผนปฏบิตัริาชการระยะ ๕ ปี และรายปีเพือ่
เป็นแผนระดบัที ่๓ หลกัในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าต ิแผนระดบัที่ ๒ 
นโยบายรฐับาล รวมท ัง้แผนระดบัที ่๓ ทีเ่ก ีย่วขอ้งไปสูก่ารปฏบิตัทิ ีช่ดัเจนและ
เป็นรปูธรรม 
-----------------------------------------------------------------------------
หมายเหต ุ: นบัต ัง้แตว่นัที ่๔ ธนัวาคม  ๒๕๖๐ ครม.มมีตกิ าหนดการต ัง้ชือ่

แผนระดบัที ่๓ วา่แผนปฏบิตักิารดา้นระยะที ่... (พ.ศ. .... - ....)”  
เวน้แตไ่ดม้กีารระบไุวใ้นกฎหมายกอ่นทีจ่ะ มมีต ิครม. วนัที่ ๔ 

ธนัวาคม ๒๕๖๐ เชน่ พระราชบญัญตั ิพระราชก าหนด พระราชกฤษฎกีา 
กฎกระทรวง มตคิรม. เป็นตน้



การน าเสนอแผนระดบัที ่๓ เพือ่น าเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะรฐัมนตรี
-----------------------------------------------------------------

(๑)แผนแมบ่ทดา้น........ แผนพฒันา........... แผนอืน่ๆ ทีม่กีฎหมายก าหนดใหเ้สนอตอ่
คณะรฐัมนตร ี
(๒) แผนแมบ่ทดา้น........ แผนพฒันา........... แผนอืน่ๆ ทีเ่ป็นเร ือ่งทีม่คีวามจ าเป็นเสนอตอ่
คณะรฐัมนตร ีพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ/เรือ่งส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ/เรือ่งผกูพนัตาม
สนธสิญัญาระหวา่ง ประเทศ 
๓.๓ แผนปฏบิตักิาร.............. เพือ่แปลงแผน หรอื สนบัสนนุแผนระดบั ๑ และระดบั ๒ สูก่าร

ปฏบิตั ิเมือ่กระทรวง/หนว่ยงานของรฐั ไดร้บัการอนมุตัแิผนปฏบิตักิาร.......... จากผูม้อี านาจ
อนมุตัแิผนดงักลา่ว (เชน่ รองนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง เป็นตน้)  ใหด้ าเนนิการ
ส าเนาแผนปฏบิตักิาร........สง่ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
เพือ่ทราบ พรอ้มท ัง้ด าเนนิการสง่แผนปฏบิตักิาร.....  ใหส้ านกังบประมาณเพือ่ด าเนนิการตอ่ไป 
ท ัง้นีส้ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตจิะด าเนนิการพจิารณาแผน
ระดบัที ่๓ ประมาณ ๓๐-๔๕ วนัท าการ และจะจดัท าบญัชรีายชือ่แผนระดบัที ่๓ ทีผ่า่นกระบวนการ
แลว้รายงานตอ่คณะรฐัมนตรแีละคณะกรรมการยทุธศาสตรช์าตเิพือ่ทราบ  

และในกรณีทีแ่ผนปฏบิตักิาร.............. เพือ่แปลงแผนระดบั ๓ หรอื สนบัสนนุแผนระดบั ๑ 
และระดบั ๒ สูก่ารปฏบิตัทิ ีไ่มม่คีวามจ าเป็นตอ้งใหค้ณะรฐัมนตรพีจิาณาหรอืทราบ เมือ่กระทรวง/ 
หนว่ยงานของรฐั ไดร้บัการอนมุตัแิผนปฏบิตักิาร.......... จากผูม้อี านาจอนมุตัแิผนดงักลา่ว (เชน่ 
รอง นายกรฐัมนตร ี รฐัมนตรวีา่การกระทรวง เป็นตน้) ใหด้ าเนนิการส าเนาแผนปฏบิตักิาร........ 
สง่  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตเิพือ่ทราบ เพือ่น าไปสู่

กระบวนการ ตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิการตามแผนระดบัที ่๑ ระดบัที ่๒ และระดบัที ่๓
พรอ้มท ัง้ ด าเนนิการสง่แผนปฏบิตักิาร..... ใหส้ านกังบประมาณเพือ่ด าเนนิการตอ่ไป



(๑)“แผนแมบ่ทดา้น.........”. หมายถงึ แผนแมบ่ทเพือ่บรรลเุป้าหมายเฉพาะดา้น ทีม่ ี
ความส าคญัจ าเป็นและสนบัสนนุใหเ้กดิการบรรลตุามเป้าหมายของยทุธศาตรช์าติ

(๒) “แผนพฒันา.............” หมายถงึ แผนในการพฒันาและแกไ้ขปญัหาส าคญัของ
ประเทศ รายประเด็น ต ัง้แตแ่ผนระยะส ัน้ ระยะกลาง และระยะยาว   

(๓) “แผนปฏบิตักิารดา้น..........” หมายถงึ แผนปฏบิตักิารเพือ่แปลงแผน หรอื สนบัสนุน
แผนระดบั 1 และระดบั 2 สูก่ารปฏบิตั ิท ัง้นี ้ไมน่บัรวมแผนปฏบิตั ิราชการในแตล่ะ
ปีงบประมาณของสว่นราชการ 

ประเภทของแผนระดบัที ่๓
------------------------------------

ประเภทที๑่: แผนแมบ่ทดา้น........ แผนพฒันา........... แผนอืน่ๆ ทีม่กีฎหมาย
ก าหนดใหเ้สนอตอ่คณะรฐัมนตร ี
ประเภทที๒่: แผนแมบ่ทดา้น........ แผนพฒันา........... แผนอืน่ๆ ทีม่กีฎหมาย
ก าหนดไมต่อ้งเสนอคณะรฐัมนตรแีตส่นบัสนุนแผนระดบัที ่๑ และแผนระดบัที่ ๒ สู่

การปฏบิตัใิหบ้รรลเุป้าหมาย
ประเภทที๓่:แผนแมบ่ทดา้น........ แผนพฒันา........... แผนอืน่ๆ ทีเ่ป็นเรือ่งทีม่คีวามจ าเป็น
เสนอตอ่คณะรฐัมนตร ีพจิารณาใหค้วามเห็นชอบ/เรือ่งส าคญัตอ่การพฒันาประเทศ/เรือ่ง
ผกูพนัตามสนธสิญัญาระหวา่ง ประเทศ   (ถา้ม)ี
ประเภทที๔่: แผนปฏบิตักิารดา้น.............. เพือ่แปลงแผน หรอื สนบัสนนุแผนระดบั ๑ และ
ระดบั ๒ สูก่ารปฏบิตัใิหบ้รรลเุป้าหมาย และเสนอตอ่คณะรฐัมนตรแีละคณะกรรมการ
ยทุธศาสตรช์าตเิพือ่ทราบ
ประเภทที๕่.แผนปฏบิตักิารดา้น.............. เพือ่แปลงแผนระดบั ๓ หรอื สนบัสนนุแผนระดบั 

๑ และระดบั ๒ สูก่ารปฏบิตัทิ ีไ่มม่คีวามจ าเป็นตอ้งใหค้ณะรฐัมนตรพีจิาณาหรอืทราบ 



ความเชือ่มโยงแผนสูก่ารปฏบิตั ิ
เพือ่เป็นกรอบในการจดัท าแผนตา่งๆ

ของแตล่ะสว่นราชการ
-----------------------------------------------------------------------------

แผนระดบัที ่๑ ยทุธศาสตรช์าตจิะเป็นเป้าหมายใหญใ่นการ
ขบัเคลือ่นประเทศ โดยแผนในระดบัอืน่ๆ  ตอ้งมุง่ด าเนนิการใหบ้รรลเุป้าหมาย
ตามทีย่ทุธศาสตรช์าตกิ าหนด แผนระดบัที ่๒ เป็นแนวทางในการขบัเคลือ่น
ประเทศเพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมายของยทุธศาสตรช์าตซิึง่อาจก าหนด
ประเด็นการพฒันาในบางประการ และถา่ยทอดไปสูแ่นวทางในการปฏบิตัใิน
แผนระดบัที ่๓ ซึง่จะเป็นแผนในเชงิปฏบิตัทิ ีม่คีวามชดัเจนตามภารกจิและ
สอดคลอ้งกบัแผนแมบ่ท ภายใตย้ทุธศาสตรช์าตแิละ/หรอืแผนพฒันา
เศรษฐกจิ และสงัคมแหง่ชาติ



การจดัท าโครงการ(X)เพือ่ขบัเคลือ่นยทุธศาสตรช์าตไิปสูก่ารปฏบิตั ิ
ตามแผนระดบัที๓่ 

-------------------------------------------------------------------------
เนือ่งจากขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณรายจา่ยประจ าปี คณะกรรมการ

ยทุธศาสตรช์าตจิงึเห็นควรใหม้กีารจดัล าดบัความส าคญัของประเด็นการ
พฒันาและด าเนนิการโครงการในแตล่ะปีงบประมาณใหด้ าเนนิไปอยา่งเป็น
ระบบ โดยใหพ้จิารณาจากรายงานผลการบรรลเุป้าหมายแผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าตใินระบบตดิตามและประเมนิผลแหง่ชาต ิeMENSCR
(Electronic Monitoring and valuation System of National Strategy 
and Country Reform) และใหค้วามส าคญักบัการด าเนนิการทีส่ามารถ
น าไปสูก่ารบรรลคุา่เป้าหมายทีอ่ยูใ่นระดบัวกิฤตกอ่นเป็นอนัดบัแรก

แนวทางการจดัท าโครงการส าคญัทีส่ามารถขบัเคลือ่นเป้าหมาย
แตล่ะแผนยอ่ยของแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิเพือ่
ประกอบการจดัท าค าของบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๕









ความสอดคลอ้งของโครงการ/
การด าเนนิการ (X) 

1. ยทุธศาสตรช์าติ
*โครงการตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง

กบั ยทุธศาสตรช์าต ิอยา่งนอ้ย  1
ดา้น ท ัง้ในสว่นของเป้าหมายและ
ประเด็นยทุธศาสตร์
--------------------------------------
2.แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ
*โครงการตอ้งสามารถสง่ผลตอ่

การบรรลเุป้าหมายของ แผนแมบ่ทฯ 
อยา่งนอ้ย 1 ประเด็น ท ัง้ในระดบั
เป้าหมาย แผนยอ่ย และแนวทางการ
พฒันา 

*Critical Key Success 

Factorsความเชือ่มโยง 
สอดคลอ้งของโครงการกบั 
Critical Key Success Factors 
ของเป้าหมายของประเด็น/แผนยอ่ย

ตอ้งสอดคลอ้งกบั

3.แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
*ความเชือ่มโยง สอดคลอ้งของโครงการ

กบัแผนพฒันา เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
อยา่งไร (หากสอดคลอ้ง) 
4. แผนการปฏริปูประเทศ
*ความเชือ่มโยง สอดคลอ้งของโครงการกบั

แผนการปฏริปูประเทศในดา้นทีร่ะบใุห้
หนว่ยงานด าเนนิการ 
5. นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยความ
ม ัน่คงแหง่ชาติ
*ความเชือ่มโยง สอดคลอ้งของโครงการ

กบันโยบายและ แผนระดบัชาตวิา่ดว้ยดา้น
ความม ัน่คงแหง่ชาตติามทีร่ะบ ุ



ความเชือ่มโยงของแผนท ัง้ ๓ ระดบัไปสูก่ารปฏบิตั ิ
ภายใตห้ลกัการเชงิเหตแุละผล (XYZ)

ยทุธศาสตรช์าติ

แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าติ

ตดิตาม /
ประเมนิผล

นโยบายรฐับาล

งบประมาณ

ด าเนนิการ

แผนปฏบิตักิาร 
(ดา้น)

แผนการปฏริปูประเทศ
แผนพฒันาเศรษฐกจิฯ 
นโยบายและแผน
ระดบัชาตวิา่ดว้ยความ
ม ัน่คงแหง่ชาติ

-กฎหมายก าหนดไวเ้พือ่

ประโยชนใ์นการท างาน
เชงิบรูณาการขา้ม
หนว่ยงาน
-มคีวามจ าเป็นเพือ่ขยาย
ความแผนแมบ่ทใหม้ ี
ขอบเขตและรายละเอยีดที่
ชดัเจนขึน้

แผนปฏบิตัริาชการ
(หนว่ยงาน)

Flagship 
Projects

ระดบั๑

ระดบั๒

ระดบั๓

Quick Win
Projects

Big Rock



Z
ยทุธศาสตรช์าต ิ

6 ยทุธศาสตรช์าติ
35 ประเด็นยทุธศาสตรช์าต ิ

Y2
Y1

แผนแมบ่ท
ภายใต้

ยทุธศาสตร์
ชาติ

20เป้าหมาย
24ตวัชีว้ดั

แผนแมบ่ทประเด็น.......
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั คา่เป้าหมายทกุ 5 ปี

แผนยอ่ยAA      แผนยอ่ยBB  แผนยอ่ย…..

23 แผนแมบ่ทฯ
37เป้าหมายแผน

แมบ่ทฯ

39 ตวัชีว้ดัแผน

แมบ่ทฯ
เป้าหมายแผนยอ่ย  ตัวชีว้ดั 

คา่เป้าหมายทกุ 5 ปี

แนวทางพัฒนา AAA1
แนวทางพัฒนา AAA2

85 แผนยอ่ย
140  เป้าหมายแผนยอ่ย
163  ตวัชีว้ดัแผนยอ่ย

Xโครงการทีท่ าใหเ้กดิการบรรลคุา่เป้าหมายของแผนยอ่ย

ความเชือ่มโยงโครงการการขบัเคลือ่นเป้าหมายตอ่แผนแมบ่ทและยทุธศาสตรช์าติ
ภายใตห้ลกัการเชงิเหตแุละผล (XYZ)

แผนปฏบิตักิารดา้นการศกึษาแผนปฏบิตัริาชการ  (หนว่ยงาน)

Quick Win
Projects

Flagship 
Projects

Big Rock

องคป์ระกอบ
ปจัจยั

องคป์ระกอบและปจัจยัใน
หว่งโซค่ณุคา่ (Value 

Chain)  
-------------------------

“องคป์ระกอบ” เป็นที่
รวบรวมของ “ปจัจยั”  ทีจ่ะ
น าไปสูก่ารปฏบิตัใิห้
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้
บรรลผุล ไดอ้ยา่งเป็น

รปูธรรม 



แผนภมูแิสดงการถา่ยทอดเป้าหมายลงสูก่ารปฏบิตั ิ

ยทุธศาสตรช์าติ
เป้าหมาย.......... 

แผนแมบ่ทประเด็น.....
เป้าหมาย...............

แผนแมบ่ทประเด็น....
เป้าหมาย............

แผนแมบ่ทยอ่ย2
เป้าหมาย..........

แผนแมบ่ทยอ่ย 1
เป้าหมาย............

โครงการ1 โครงการ3โครงการ2

Z

Y2

Y1

X1 X2 X
3

แผนปฏบิตักิารดา้น/แผนปฏบิตัริาชการ

ปัจจัย ปัจจัย
Key Success Factors



การถา่ยทอดเป้าหมายลงสูก่ารปฏบิตั ิ
ภายใตห้ลกัการเชงิเหตแุละผล (XYZ) และหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ

กลุม่ขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ ยทุธศาสตรช์าต ิ
และการสรา้งความสามคัคปีรองดองกระทรวงศกึษาธกิาร(ป.ย.ป)

สนย.(กระทรวง)

ส านกับรูณากจิการการศกึษา

ส านกังานศกึษาธกิารภาคภมูศิาสตร(์๑-๖)

ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั ท ัง้ประเทศ

ทกุหนว่ยงานสว่นกลาง
ของสป

เป้าหมาย
ของประเทศ
ดา้นการศกึษา

เป้าหมาย
ของกระทรวง
ดา้นการศกึษา

ส านกังานศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘

เป้าหมาย
ของกระทรวง

ดา้นการศกึษาระดบั
ภมูภิาคตามป.ย.ป
“คณะกรรมการ

ขบัเคลือ่นการปฏริปู
การศกึษาของ

กระทรวงศกึษาธกิาร
ในภมูภิาค”

เป้าหมาย
ของกระทรวง

ดา้นการศกึษาระดบั
จงัหวดัตามป.ย.ป
“คณะกรรมการ

ศกึษาธกิารจงัหวดั” 

เรยีกโดยยอ่วา่ “กศจ.”

สถาการณ์และ
แนวโนม้การ
เปลีย่นแปลงของแต่
ละภมูภิาคและ
เป้าหมายการพฒันา
ประเทศของแตล่ะ
ภมูภิาคและรวมท ัง้
ทศิทางการจดั
การศกึษาระดบัภาค
เพือ่รองรบัเป้าหมาย
การพฒันาเศรฐกจิ
ระดบัภมูภิาค

ทกุสว่นราชการใน
สงักดักระทรวงทีม่อี านาจหนา้
ทีป่ฏบิตัริาชการ
ตามสิง่ตอ้งท าตามป.ย.ป.

สว่นราชการ
ทีเ่กีย่งขอ้ง

ภายนอกกระทรวง



ยทุธศาสตรช์าต.ิ 
ป้าหมาย..
ตวัชีว้ดั...

แผนแมบ่ทประเด็น.
เป้าหมาย.. 
ตวัชีว้ดั... 

คา่เป้าหมาย....   
แผนแมบ่ทยอ่ยที.่

เป้าหมาย..
ตวัชีว้ดั...

คา่เป้าหมาย....

ส่วนราชการในสงักดักระทรวงศึกษาและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องน าชุดโครงการ                   ดงักล่าวไปปฏิบติั
ภายใต้แนวคิด”Future Lab Policy Lab 
Government Lab” โดยการแปลงเป็นโครงการ
ท่ีส าคญั (Flagship Projects ) 
Big Rock แผนปฏิบติัการเรง่รดั (Quick 
Win) จดัท าแผนปฏิบติัราชการ(แผนระดบั๓) จดัท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี และปฏิบติังาน
อย่างบูรณาการและมีความเป็นเอกภาพในการ 
“พฒันาคนในทุกมิติและทุกช่วงวยั”  อนัจะส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตรช์าติ และแผน
ปฏิรปูประเทศ

*มติกิารพฒันาระบบราชการ๔.๐
*แนวทางการพฒันาตามแผนยอ่ย
*แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที๑่๒
*นโยบายและแผนความม ัน่คง
*แผนการปฏริปูประเทศ
*นโยบายของรฐับาลหรอืค าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรตีอ่รฐัสภา
* แผนปฏบิตักิารดา้นตา่งๆทีเ่ก ีย่วขอ้ง
*ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีม่อียูเ่พือ่สรปุวา่ผลการด าเนนิงานทีผ่า่นมาน ัน้ยงัต า่
กวา่เป้าหมายทีก่ าหนดไวม้าก-นอ้ยเพยีงไร โดยเฉพาะ เป้าหมายทีก่ าหนดไว้
ในระยะชว่งแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของแผนแมบ่ท
*ปญัหา/อปุสรรคตอ่การไมบ่รรลเุป้าหมายของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ
เก ีย่วขอ้ง ตามหว่งโซค่ณุคา่ (value chains)เพือ่บรูณาการรว่มกนัในการ
แกไ้ขปญัหาใหบ้รรลเุป้าหมาย

กรอบแนวคดิการจดัท า “โครงการการขบัเคลือ่น ยทุธศาสตรช์าตแิละแผนปฏริปูประเทศเชงิ
บรูณาการตามภารกจิของกระทรวงศกึษาธกิารสูก่ารปฏบิตั ิ:รองรบัการยกระดบัการพฒันา

ประเทศภายใตโ้มเดลประเทศไทย๔.๐”  ภายใตห้ลกัการเชงิเหตแุละผล (XYZ)

พจิารณาหาปจัจยัสู่

ความส าเร็จทีส่ าคญั 
(Critical Key Success 
Factors)ทีจ่ะท าใหเ้กดิ
การบรรลคุา่เป้าหมายของ
แผนยอ่ยและหนว่ยงานที่
รบัผดิชอบด าเนนิการตาม
ปจัจยัความส าเร็จดงักลา่ว 
(พจิารณาจาก) 

น าปจัจยัความส าเร็จทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหเ้กดิ
การบรรลคุา่เป้าหมายของแผนยอ่ย(Y1) 
มาจดัท าโครงการ          ทีต่อบสนองตอ่
ปจัจยัความส าเร็จทีส่ าคญั (Critical Key 
Success Factors) ดงักลา่วทีส่ง่ผลตอ่
การบรรลเุป้าหมายตามแผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าตริะดบัประเด็น (Y2) และ
เป้าหมายยทุธศาสตรช์าต(ิZ) เพือ่
ขบัเคลือ่นเป้าหมายตามยทุธศาสตรช์าต ิ
และแผนปฏริปูประเทศเชงิบรูณาการตาม
ภารกจิของระทรวงศกึษาธกิาร

Z

Y2

Y1

X

X



ปจัจยัความส าเร็จทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหเ้กดิการบรรลคุา่เป้าหมายของแผนยอ่ยและหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

แผนการ
ปฏริปู
ประเทศ

มติกิาร
พัฒนาระบบ
ราชการ๔.๐

แนวทางการ
พัฒนาตาม
แผนยอ่ย

แนวทางการพจิารณาหาปจัจยัสูค่วามส าเร็จทีส่ าคญั (Critical Key 
Success Factors)ทีจ่ะท าใหเ้กดิการบรรลคุา่เป้าหมายของแผนยอ่ยและ

หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบด าเนนิการตามปจัจยัความส าเร็จดงักลา่ว

แผนพฒัน
าเศรษฐกจิ
และสงัคม
แหง่ชาติ
ฉบบัที๑่๒

นโยบาย
และแผน
ความ
ม ัน่คง

แผนปฏบิตั ิ
การดา้น
ตา่งๆที่
เกีย่วขอ้ง

ปญัหา/
อุปสรรค
ตอ่การไม่
บรรลุ

เป้าหมาย

ผลการ
วเิคราะห์
ขอ้มูลทีม่ ี
ผลการ
ด าเนนิงาน
ทีผ่า่น

น าปจัจยัความส าเร็จทีส่ าคญัทีจ่ะท าใหเ้กดิการบรรลคุา่เป้าหมายของแผนยอ่ย(Y1) มาจดัท าโครงการที่
ตอบสนองตอ่ปจัจยัความส าเร็จทีส่ าคญั (Critical Key Success Factors) ดงักลา่วทีส่ง่ผลตอ่การบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าตริะดบัประเด็น (Y2) และเป้าหมายยทุธศาสตรช์าต(ิZ) เพือ่
ขบัเคลือ่นเป้าหมายตามยทุธศาสตรช์าตแิละแผนปฏริปูประเทศเชงิบรูณาการตามภารกจิของระทรวง
ศกึษาธกิาร



แนวทางการจดัท า “โครงการทีส่ าคญัในการขบัเคลือ่นเป้าหมาย
ตามแผนแมบ่ทประเด็นและ แผนยอ่ย และการก าหนดผูร้บัผดิชอบ”

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

๑.แผนแมบ่ทประเด็น  ไดก้ าหนดเป้าหมายไวอ้ยา่งไร

๒. แผนแมย่อ่ย  ไดก้ าหนดเป้าหมายไวอ้ยา่งไร

ค าถาม
(๑)ทา่นคดิวา่ตอ้งมปีจัจยัอะไรบา้งทีต่อ้งด าเนนิการเพือ่ใหบ้รรลผุลส าเร็จตามคา่
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้? Key Success Factors / Critical Success Factors
-------------------------------------------------------------------------------
(๒)หนว่ยงานของทา่นซึง่เกีย่วขอ้งกบัขอ้ ๑  ควรจะตอ้งท าอะไร?
(โครงการ/กจิกรรม) และมากนอ้ยแคไ่หน (ผลผลติ) 
จงึจะบรรลผุลตามเป้าหมาย ?

Y2

Y1

X1



แผนแมบ่ทประเด็น... เป้าหมาย...ตวัชีว้ดั...คา่เป้าหมาย...
แผนแมบ่ทยอ่ย...     เป้าหมาย....ตวัชีว้ดั...คา่เป้าหมาย...

หนว่ยงานเจา้ภาพแผนแมบ่ทประเด็น...

หนว่ยงานเจา้ภาพแผนแมบ่ทยอ่ย...

Key Success Factors / Critical Success Factors /
หนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้งตามหว่งโซค่ณุคา่ ตน้น า้ กลางน า้ ปลายน า้ 

โครงการทีท่ าใหเ้กดิการบรรลุ
คา่เป้าหมายของแผนยอ่ยที1่

โครงการทีท่ าใหเ้กดิการบรรลุคา่
เป้าหมายของแผนยอ่ยที3่

โครงการทีท่ าใหเ้กดิการบรรลุคา่
เป้าหมายของแผนยอ่ยที ่2

Y2

Y1

X2 X3
Quick Win

X1
Quick Win Quick Win

แผนปฏบิตักิารดา้น....และ แผนปฏบิตัริาการ (หนว่ยงาน)

Flagship

Big Rock Big RockBig Rock

FlagshipFlagship



เป้าหมาย : ..............
หนว่ยงานเจา้ภาพ: ...........

แผนแมบ่ทประเด็น....

แผนแมบ่ทยอ่ย....
เป้าหมาย : ..............

หนว่ยงานเจา้ภาพ: ...........

โครงการ 
งบประมาณปี (ลา้นบาท) หนว่ยงาน

รบัผดิชอบ ปี 2564 ปี2565

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Y1

Y2

X1

X2

X3

X4

X5

X6



ข ัน้ตอนการจดัท าโครงการส าคญั (X)
เพือ่การบรรลเุป้าหมายแผนยอ่ยของแผนแมบ่ทฯ ตาม

หลกัการเชงิเหตแุละผล (XYZ) 

1. ศกึษา พจิารณาสถานการณ์ปจัจบุนั
และเลอืกเป้าหมาย ประเด็นทีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบับทบทภารกจิ (Y2)

1.1 กรณีมเีป้าหมายประเด็นแผน
แมบ่ทฯ เพยีง  1 เป้าหมาย   สามารถ
ด าเนนิการตามข ัน้ตอนตอ่ไป

1.2 กรณีมเีป้าหมายประเด็นแผน
แมบ่ทฯ มากกวา่ 1  เป้าหมาย ใหพ้จิารณา
จากสถานการณ์การบรรลคุา่เป้าหมาย
ของประเด็นแผนแมบ่ทฯ และพจิารณา 
เป้าหมายทีม่คีวามส าคญัเรง่ดว่นที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่ด าเนนิการตอ่ 

2. พจิารณาเป้าหมายระดบั แผนยอ่ยฯ
ทีส่นบัสนุน (Y1) 
*กรณีมเีป้าหมายแผนยอ่ยฯ มากกวา่
หนึง่เป้าหมาย เลอืก เป้าหมายทีส่ าคญั
และเกีย่วขอ้งทีส่ดุเพือ่ด าเนนิการตอ่

3.พจิารณาหาปจัจยัสูค่วามส าเร็จที่
ส าคญั (Critical Key Success 
Factors) โดยพจิารณาวา่ ปจัจยัใดจะท า
ใหเ้กดิการบรรลตุามเป้าหมายทีเ่ลอืกไว ้

4. ศกึษาแผนงานโครงการที ่ยงัขาดหาย (Missing link หรอื Gap) เพือ่บรรล ุเป้าหมาย 

และพฒันาโครงการทีต่อบสนองตอ่ (Critical Key Success Factors) ดงักลา่ว (X) 
*พจิารณาโครงการทีม่ ีวตัถปุระสงค ์ผลผลติและ ผลลพัธท์ีส่อดคลอ้งกบัปัจจยั 

โดยการทบทวนแผนระดบั 3 ทีเ่ก ีย่วขอ้งวา่หนว่ยงานของรฐั มกีารด าเนนิโครงการใดบา้ง 

เพือ่หาโครงการทีย่งัขาดหาย (Missing Link) 



1.ศกึษาและคดัเลอืกเป้าหมายของแผนแมบ่ทฯ (Y2) 
โดยใชร้ะบบ eMENSCR ในการชีเ้ป้า 

ต า่กวา่คา่เป้าหมายข ัน้วกิฤต 
: สถานการณ์ต า่กวา่ 50% ของคา่เป้าหมาย

ต า่กวา่คา่เป้าหมายระดบัเสีย่ง
: สถานการณ์อยูใ่นชว่ง 51–75%ของคา่เป้าหมาย    

ต า่กวา่คา่เป้าหมาย
: สถานการณ์อยูใ่นชว่ง 76–99%ของคา่เป้าหมาย

บรรลคุา่เป้าหมาย 
: สามารถบรรลคุา่เป้าหมาย 100%  

อยูร่ะหวา่งจดัท าขอ้มลู 



2. เลอืกเป้าหมายแผนยอ่ยทีส่ าคญั (Y1) หลกัการพจิารณาเป้าหมายทีม่ ี

ความส าคญัเรง่ดว่น 

พจิารณาจาก
ระยะหา่งระหวา่ง 
สถานการณ์ กบั 
คา่เป้าหมายทีถ่กู
ก าหนด ในแผน
แมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

ผลกระทบตอ่เป้าหมาย
ยทุธศาสตรช์าติ

ผลกระทบสงู ผลกระทบต า่

ระยะหา่งสงู

ระยะหา่งต า่

ยงัไมม่ ี
ขอ้มลู

เป้าหมายทีค่วร
ใหค้วามส าคัญ พจิารณาเป้าหมาย

ของแผนแมบ่ทฯทีม่ ี
ผลกระทบตอ่การ
บรรลเุป้าหมายของ
ยทุธศาสตรช์าตสิงู

คา่เป้าหมายทีอ่ยู่
ระหวา่งการท าจดั

ขอ้มลู
เป้าหมายทีส่ามารถ
บรรลไุดโ้ดยเร็ว
(Quick Win)

Q1 Q2

Q4 Q3

Q5 Q6

Q1 ระยะหา่งจากคา่เป้าหมายสงู - ผลกระทบตอ่
เป้าหมายยทุธศาสตรส์งู

Q2 ระยะหา่งจากคา่เป้าหมายสงู - ผลกระทบตอ่
เป้าหมายยทุธศาสตรต์ า่ 

Q3

Q4

ระยะหา่งจากคา่เป้าหมายต า่ - ผลกระทบตอ่
เป้าหมายยทุธศาสตรต์ า่ 

ระยะหา่งจากคา่เป้าหมายต า่ - ผลกระทบตอ่
เป้าหมายยทุธศาสตรส์งู 



3. การพจิารณาปจัจยัสูค่วามส าเร็จทีส่ าคญั 
(Critical Key Success Factors) 

เป้าหมายY2 

เป้าหมายY1 

Y

1.

2. Q5

3 .

วเิคราะหห์าปจัจยัสู่

ความส าเร็จ  (Critical Key 
Success Factors) ทีท่ าให้
สามารถบรรลตุามเป้าหมาย 
ทีเ่ลอืกไว ้ ปจัจยั ปจัจยัปจัจยั

น าไปสูก่ารจดัท าโครงการส าคญัทีย่งัไมไ่ดม้กีารด าเนนิการ (Missing Link) 
ทีส่ง่ผลตอ่ การบรรลคุา่เป้าหมายท ัง้ในระดบัแผนยอ่ยและระดบัประเด็น



4. ศกึษาแผนงานโครงการทีย่งัขาดหาย 
(Missing link หรอื Gap)

1.พจิารณาจากโครงการเดมิทีม่อียู ่
2. พจิารณาหาโครงการส าคญัทีย่งัขาดหาย (Missing link หรอื Gap) และสง่ผลให ้การ
ด าเนนิงานไมบ่รรลเุป้าหมายตามที ่ก าหนดไว ้
3. จดัท าโครงการส าคญัเพือ่ใหส้ามารถ ขบัเคลือ่นการด าเนนิงานใหบ้รรล ุเป้าหมายแผน
แมบ่ทฯทีก่ าหนดไว ้

1.พจิารณาระยะหา่ง
ระหวา่ง สถานการณ์กบัคา่
เป้าหมายทีถ่กูก าหนดใน
แผนแมบ่ทภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

2. ทบทวนแผนระดบั 3
ทีเ่ก ีย่วขอ้งเพือ่หา 
โครงการทีย่งัขาดหาย 

3. วเิคราะหห์าปจัจยัสูค่วามส าเร็จ  (Critical 
Key Success Factors) ทีท่ าใหส้ามารถบรรลุ
ตามเป้าหมาย ทีเ่ลอืกไว ้

4. จดัท าหรอืพฒันาโครงการ (X) 
ทีต่อบสนองตอ่ (Critical Key 
Success Factors) ดงักลา่ว 

Y

แผน
ระดบั3

Missing link

โครง
การ(X)

กจิกรรมที ่1
กจิกรรมที2่
กจิกรรมที่ n

เป้าหมาย/
ผลลพัธ์

คา่เป้าหมาย
(ถา้ม)ี



โครงการส าคญั (X) เป็นกลไกเชงิปฏบิตัใิน
การขบัเคลือ่นเป้าหมายแผนยอ่ยของแผน
แมบ่ทฯ (Y1) ซึง่จะสง่ผลตอ่การเป้าลุ

เป้าหมาย แผนแมบ่ทฯ ระดบัประเด็น (Y2) 
และเป้าหมายยทุธศาสตรช์าต ิ(Z) ตามล าดบั



แบบฟอรม์การจดัท าโครงการส าคญั (X) เพือ่
บรรลเุป้าหมายแผนแมบ่ทฯ (เบือ้งตน้)

*โครงการส าคญั (X) หมายถงึ โครงการทีส่ามารถสง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมาย

แผนแมบ่ทฯ โดยไมข่ ึน้กบัวงเงนิประมาณ 

สว่นที ่2 รายละเอยีดโครงการ
• วตัถปุระสงค์
• เป้าหมาย 
• แนวทางการด าเนนิการ 
• ผลลพัธ ์(Outcome) 

สว่นที ่1 ความเชือ่มโยง ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตแิละแผน
แมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ

• ความเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรช์าต ิ
• ความเชือ่มโยงกบัแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ      
(โปรดระบ ุปจัจยัสูค่วามส าเร็จทีส่ าคญั)  



กระบวนการในการน ายทุธศาสตรช์าตไิปสูก่ารปฏบิตั ิ
ดว้ย: การบรหิารโครงการผา่นระบบการตดิตาม

eMENSCR

การคิดโครงการท่ี
เช่ือมโยงกบั
ยทุธศาสตร์

การวเิคราะห์และ
จดัท าขอ้เสนอ

โครงการ(Project 
Proposal)

การคดัเลือก
โครงการ (Project 

Screening)

การด าเนินงานตาม
โครงการ (Project 

Execution)

การติดตามความ
คืบหนา้ของ

โครงการ (Project 
Monitoring)

การประเมินผล
โครงการ (Project 

Evaluation

ยทุธศาสตร์/เป้าประสงค/์
ตวัช้ีวดั/เป้าหมาย/กลยทุธ์



สาระส าคญัโดยสรปุ
(NS)

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็
(OVI)

แหล่งข้อมลูและวิธีพิสจูน์ (MOV) เง่ือนไขแห่งความส าเรจ็
(IA)

จดุมุ่งหมายของแผน ( Program 

Goal ) ก าหนดเป็นข้อ ๆ
ตวัชีว้ดัทีจ่ะบ่งบอกถงึความ สาํเรจ็ตาม
จุดหมายของ แผน หรอืแผนงาน

แหล่งขอ้มลูทีจ่ะวดัไดถ้งึการ บรรลุ
ความสาํเรจ็ของแผน หรอืแผนงาน

เงือ่นไขทีจ่ะช่วยใหจุ้ดมุง่ หมายของแผน
บรรลุผล สาํเรจ็ตามทีต่ ัง้ไว้

วตัถปุระสงค ์( Purpose ) ของ
โครงการ น าวตัถปุระสงคม์าแตกเป็น
ข้อๆ

ตวัชีว้ดัทีจ่ะวดัความสาํเรจ็ ตาม
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้เมือ่โครงการสิ้นสุด

แหล่งขอ้มลูทีจ่ะวดัความ สาํเรจ็ตาม
วตัถุประสงค์

เงือ่นไขทีจ่ะช่วยใหว้ตัถุ ประสงคข์อง
โครงการ บรรลุผลสาํเรจ็

ผลงาน (Outputs) หรือ ผลผลิตของ
โครงการ

ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็ของงาน หรอืผลผลติ
เพือ่ความสาํเรจ็ ตามวตัถุประสงค์

แหล่งขอ้มลูทีจ่ะตรวจวดั ผลผลติหรอื
ผลงาน

ขอ้สมมตฐิานสาํคญัที ่ผลงานจะบรรลุตาม 
Purpose ทีว่างไว้

กิจกรรม (Activities) ท่ีจะ
ด าเนินงานตามโครงการ

- รายละเอยีดปัจจยัแต่ละตวั ทีต่อ้งใชท้าํ
กจิกรรม
- ระบุกจิกรรมทีจ่ะตอ้ง ทาํว่ามอีะไรบา้ง
- ระบุช่วงเวลาทีท่าํกจิกรรม

- แหล่งแสดงรายการทีย่นืยนั วาาไดม้กีาร
จดักจิกรรม ตามที ่กาํหนดจรงิ

- เงือ่นไขจากปัจจยัภาย นอกทีจ่ะทาํใหเ้กดิ 
กจิกรรมของโครงการ

ปัจจยัน าเข้า ( Input ) หรือ ทรพัยากร 
( Resources ) ในโครงการ

- ระบุรายละเอยีดของ ทรพัยากรทีใ่ชจ้รงิ - แหล่งขอ้มลูทีแ่สดงรายการ การใช้
ทรพัยากรในแต่ละ กจิกรรมจรงิ

- ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการไดม้าซึง่ทรพัยากร
ในการ ดาํเนินโครงการ

การเขยีนโครงการแบบเหตผุลสมัพนัธ์

ทีม่า: สมพศิ  สขุแสน :การเขยีนโครงการแบบเหตผุลสมัพันธ์







การวเิคราะหน์โยบายการจดัการศกึษาของไทย
---------------------------------------
พจิารณาวา่มแีนวทางใดทีจ่ะพฒันาการศกึษาของไทยใน

ปจัจบุนั และวางแผนเกีย่วกบัการศกึษาในอนาคตของไทย

แหลง่ทีม่าการวเิคราะหน์โยบายการศกึษาไทย คอื 
(๑)รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย               
(๒) ยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี และแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ
(๓)การปฏริปูดา้นการศกึษา
(๔)แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตกิารศกึษาแหง่ชาติ
และนโยบายของรฐับาล
(๕)พ.ร.บ.การศกึษา และกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง
(๖)แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ๒๐ ปี ฯลฯ               

นโยบายศกึษาธกิารไทย  ตอบโจทยเ์ทรนดก์ารศกึษาโลก 
หมายถงึ ทศิทาง แนวโนม้ หรอื ส ิง่ทีก่ าลงัเป็นทีน่ยิม ณ เวลาน ัน้ ๆ 

หากเราก าลงันกึถงึเวลานี ้(พ.ศ. ๒๕๖๓) เทรนดเ์ป็นอยา่งไร เชน่
การบรกิารดแูลผูส้งูอาย ุอาหารเพือ่สขุภาพ การประกนัชวีติ น ัน้เทรนด์
สขุภาพ การท าบรรจภุณัฑจ์ากวสัดธุรรมชาต ิพลงังานทางเลอืก เกษตร
หรอือาหารอนิทรยี ์



การก าหนด
นโยบาย

(Policy Formulation)

การน านโยบาย
ไปปฏบิตั ิ

(Policy Implementation)

การประเมนิ
นโยบาย

(Policy Evaluation)

การปรบัปรงุนโยบาย
(Policy Improvement)

กระบวนการนโยบาย (Policy Process)

ผูช้ว่ยศาสตราจารยฉ์ตัรมงคล  แนน่หนา

ภาควชิารฐัประศาสนศาสตร ์

คณะรฐัศาสตรจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

นโยบาย คอื หลักและวธิกีารปฏบิัตซิ ึง่
ถอืเป็นแนวทางด าเนนิการทีผู่บ้รหิาร
ใชใ้นการตัดสนิใจเพือ่ใหก้ารปฏบิัตงิาน
เป็นไปโดยถกูตอ้งและบรรลตุาม
วตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไว ้
นโยบาย เป็น กลยทุธท์ีเ่ลอืกสรรแลว้
น าไปสูก่ารแกปั้ญหาและพัฒนา

หมายถงึ “การแปลงวตัถปุระสงคท์ี่
ก าหนดไวใ้นนโยบายซึง่อาจเป็น
กฎหมาย หรอื ค าสัง่ของรัฐบาล หรอื
คณะรัฐมนตร ีใหเ้ป็นแนวทาง แผนงาน
โครงการ กจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรม
ประกอบดว้ยการจัดหาทรัพยากรตา่งๆ 
เพือ่ด าเนนิการส าเร็จลลุว่งตาม
วตัถปุระสงคก์ารวางแผนโครงการเพือ่
ตอบสนองวตัถปุระสงคท์ีก่ าาหนดไว ้



การน านโยบายสาธารณะไปปฏบิตัดิว้ยเทคนคิ
การเชือ่มโยง สอดคลอ้ง ถา่ยทอดและแปลง

นโยบาย (Policy)

แผน (Plan)

แผนงาน (Program)

กิจกรรม (Activity)

งาน (Activity)

ความสมัพนัธร์ะหวา่งนโยบาย 
แผนงาน และโครงการ

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

ในการ   แปลง นโยบาย ใหเ้ป็น
แผนงานและโครงการ

---------------------------------------
(๑)ตอ้งศกึษาเนือ้หาสาระและ

วัตถปุระสงคข์องนโยบายนัน้ๆ ใหเ้ขา้ใจ
อยา่งถอ่งแทเ้สยีกอ่น 
(๒)วเิคราะหว์า่เพือ่ใหบ้รรลุ

วัตถปุระสงคข์องนโยบายจะตอ้งมี
แผนงานและโครงการใดมารองรับบา้ง 
(๓) เมือ่ก าหนดแผนงานและโครงการ

มารองรับแลว้ แตล่ะแผนงานและ
โครงการก็ตอ้งก าหนดวตัถปุระสงค/์
เป้าหมาย ตลอดจนเครือ่งชีว้ัด
ความส าเร็จใหส้อดคลอ้งกบั
วัตถปุระสงคข์องนโยบายดว้ย



ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการพฒันาตามยทุธศาสตรช์าต ิ:
๒.๑ คนไทยเป็นคนด ีคนเกง่ มคีณุภาพ พรอ้มส าหรบัวถิชีวีติในศตวรรษที ่๒๑
๒.๒ สงัคมไทยมสีภาพแวดลอ้มทีเ่อ ือ้และสนบัสนนุตอ่การพฒันาคนตลอดชว่งชวีติ

ประเด็นภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ
๔.๓ ปฏริปูกระบวนการเรยีนรูท้ ีต่อบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่๒๑

๔.๓.๑ การปรบัเปลีย่นระบบการเรยีนรูใ้หเ้อ ือ้ตอ่การพฒันาทกัษะส าหรบัศตวรรษที ่๒๑
๔.๓.๒ การเปลีย่นโฉมบทบาท “คร”ู ใหเ้ป็นครยูคุใหม่
๔.๓.๓ การเพิม่ประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการศกึษาในทกุระดบั ทกุประเภท
๔.๓.๔ การพฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
๔.๓.๕ การสรา้งความตืน่ตวัใหค้นไทยตระหนกัถงึบทบาท ความรบัผดิชอบ 

และการวางต าแหนง่ของประเทศไทยในภมูภิาคเอเชยีอาคเนยแ์ละประชาคมโลก
๔.๓.๖ การวางพืน้ฐานระบบรองรบัการเรยีนรูโ้ดยใชด้จิทิลัแพลตฟอรม์
๔.๓.๗    การสรา้งระบบการศกึษาเพือ่เป็นเลศิทางวชิาการระดบันานาชาติ

๔.๔ การตระหนกัถงึพหปุญัญาของมนษุยท์ีห่ลากหลาย
๔.๔.๑ การพฒันาและสง่เสรมิพหปุญัญาผา่นครอบครวั ระบบสถานศกึษา 

สภาพแวดลอ้มรวมท ัง้ส ือ่
๔.๔.๒ การสรา้งเสน้ทางอาชพี สภาพแวดลอ้มการท างาน และระบบสนบัสนนุทีเ่หมาะสม

ส าหรบัผูม้คีวามสามารถพเิศษผา่นกลไกตา่ง ๆ

กรอบแนวคดิการออกแบบความเชือ่มโยงโครงการ(X)ทีจ่ะท าใหเ้กดิการคา่บรรลเุป้าหมาย
ของแผนยอ่ย(Y1) ทีส่ง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายตามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ
ระดบัประเด็น (Y2) และเป้าหมายยทุธศาสตรช์าตภิายใตห้ลกัการเชงิเหตแุละผล (XYZ)

ตวัอยา่ง



แผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าติ

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

แผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต(ิ๑๒) ประเด็น การพฒันาการเรยีนรู ้
เป้าหมาย ๑............................................................... :
ตวัชีว้ดั (๑)................................................................
คา่เป้าหมาย :…………………………………………………
แผนยอ่ยที๑่ :………………………………………………… 
เป้าหมาย ๑ :…………………………………………………..
ตวัชีว้ดั (๑) …………………………………………………… 
คา่เป้าหมาย:……………………………………………………

แผนยอ่ยที ่ เป้าหมาย/
ตวัชีว้ดั/คา่
เป้าหมาย

ปจัจยัสูค่วามส าเร็จทีส่ าคญั 
(Critical Key Success 
Factors)ทีจ่ะท าใหเ้กดิการบรรลุ
คา่เป้าหมายของแผนยอ่ย

โครงการทีส่ าคญั(X)ทีจ่ะท าใหเ้กดิการ
บรรลคุา่เป้าหมายของแผนยอ่ย(Y1)ที่
สง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายตามแผน
แมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าตริะดบั
ประเด็น (Y2) และเป้าหมายยทุธศาสตร์
ชาต(ิZ)

๑................. เป้าหมาย:……………..
ตวัชีว้ดั:……………….
คา่เป้าหมาย:………….

๒.............. เป้าหมาย:……………..
ตวัชีว้ดั:……………….
คา่เป้าหมาย:………….

ยทุธศาสตรช์าต:ิประเด็น :เป้าหมาย :ตวัชีว้ดั



ประเภทที๑่:
โครงการ(X)ทีจ่ะท า
ใหเ้กดิการบรรลคุา่
เป้าหมายของแผน
ยอ่ย(Y1)

ชนดิ ชว่งเวลาด าเนนิการ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

Flagship Quick Win Big Rock ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

โครงการที ่๑...........

โครงการที ่๒……….

โครงการที ่๓……….

โครงการที ่๔………

โครงการที ่๕……..

ประเภทที๒่:
โครงการ(X)ขบั
เคลือ่นทีจ่ะท าให้
เกดิการบรรลุ
เป้าหมายของแผน
ยอ่ย(Y1)

ชนดิ ชว่งเวลาด าเนนิการ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

Flagship Quick Win Big Rock ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

โครงการที ่๑...........

โครงการที ่๒……..

โครงการที ่๓………

โครงการที ่๔………

โครงการที ่๕……..



การน าความคดิรเิร ิม่ในBSC 
มาก าหนดเป็นแผนปฏบิตักิาร(Action Plan)

(แผนงาน/โครงการ/ชว่งเวลาด าเนนิการ/งบประมาณ/หนว่ยงานรบัผดิชอบ)

โครงการประเภทที ่
๑:กลไก(X)ทีจ่ะท า
ใหเ้กดิการบรรลคุา่
เป้าหมายของแผน
ยอ่ย(Y1)

ชนดิ
ของโครงการ

แผนงาน/โครงการ ชว่งเวลาด าเนนิการ

Flagship Quick Win Big Rock Flagship Quick Win Big Rock ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

๑..............

๒…………

๓…………

๔..............

งบประมาณประจ าปี หนว่ยงานรบัผดิชอบ

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕



การตอบสนองวตัถปุระสงค์
มมุมองตาม BSC

วตัถปุระสงค์ ตวัชีว้ดั ขอ้มลู
ปีฐาน

คา่เป้าหมาย ความคดิรเิร ิม่
(วธิกีาร/
กลยทุธ)์

มติปิระสทิธผิลตามพนัธกจิและ
ยทุธศาสตร์

มติคิณุภาพการใหบ้รกิาร

มติปิระสทิธภิาพในการปฏบิตั ิ
ราชการ

มติพิฒันาองคก์ร

เครือ่งมอืการก าหนดวธิกีาร/กลยทุธ์



ความคดิรเิร ิม่(วธิกีาร/กลยทุธ)์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

กลยทุธ ์๑.............................. แผนงาน
๑.๑.................................

โครงการ
๑.๑.๑..............................

กลยทุธ ์๒.............................. แผนงาน
๒.๑.................................

โครงการ
๒.๑.๑..............................

การน าความคดิรเิร ิม่ในBSC 
มาก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ



กระบวนการบรหิารเชงิยทุธศาสตร์

การก าหนด/
พฒันา

ยทุธศาสตร์

จากยทุธศาสตรส์ู่
การปฏบิตั ิ

การน าไปปฏบิตั ิ
การตดิตามและ

เรยีนรู ้

การปรบัเปลีย่นแผน

• แผนปฏบิตักิารประจ าปี
• แผนทีย่ทุธศาสตร ์
• Balanced Scorecard
• การบรหิารโครงการ
• งบประมาณ  

• SWOT
• เครือ่งมอืวเิคราะห์

• ยทุธศาสตรด์า้นตา่งๆ

การบรหิารความเสีย่ง

• การประชุม 
• Dashboard
• Management 

Cockpit 

• การบรหิารโครงการ 
• การปรบัปรงุกระบวนการ
ท างาน

• การบรหิารการ
เปลีย่นแปลง

• โครงสรา้ง
• เทคโนโลย/ีองคค์วามรู ้
• ทรพัยากรบคุคล
• การจดัสรรแรงจงูใจ

น าโครงการทีส่ าคญั
ทีจ่ะท าใหเ้กดิการ
บรรลคุา่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ยไป
แปลงเป็น   
-Flagship Projects
- Quick Win Projects
- Big Rock Projects



การบรหิารยทุธศาสตร์
คอื การท าความเขา้ใจกบั

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

๑. เราอยูท่ ีไ่หน (Where are we now ?) 

: วเิคราะห ์ SWOT

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

๒. เราจะไปไหนในอนาคต (Where do we want to be ?) 

: การก าหนดVision / Mission(เป้าหมาย)

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

๓. เราจะไปอยา่งไร (How do we get there ?) 

:การก าหนดกลยทุธ ์แนวทางพฒันา กลไก คอืส ิง่ทีต่อ้งท าเพือ่
น าไปสคูวามส าเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนด

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

๔. เราตอ้งปรบัเปลีย่นอะไรเพือ่ไปถงึจดุหมาย (What do we 

have to do or change in order to get there?)

กระบวนการในการเปลีย่นแปลง การแปลงยทุธศาสตรไ์ป

สูก่ารปฏบิตั ิ

ยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี



เราอยูท่ ีไ่หน (Where are we now ?) 
: ตอ้งวเิคราะหจ์ดุออ่นจดุแข็งขององคก์าร

โดยใช ้SWOT Analysis : 
เป็นเครือ่งมอืในการวนิจิฉยัการศกึษา
ไทยทีส่ามารถท าการวเิคราะหส์ภาวะ
สภาพแวดลอ้มท ัง้ภายในและภายนอก

SWOT Analysis
:เป็นการมอง ๔ เรือ่งส าคญั คอื

: STRENGTHS : เป็นจดุแข็งดา้นทรพัยากรทีม่ศีกัยภาพและ

ความสามารถทางการแข็งขนั เชน่ทกัษะและความเชีย่วชาญขององคก์าร 
โครงสรา้งขององคก์าร เป็นตน้

: WEAKNESSES : เป็นจดุออ่นดา้นทรพัยากรทีม่ศีกัยภาพและความ
เสยีเปรยีบทางการแขง่ขนั เชน่ทศิทางยทุธศาสตรไ์มช่ดัเจน บคุลากรขาด
ทกัษะและความช านาญ
เปลีย่นผูบ้รหิารบอ่ย เป็นตน้

S

W

:OPPORTUNITIES
:เป็นโอกาสขององคก์าร
ทีม่ศีกัยภาพจากสภาพ
ภายนอกทีเ่อ ือ้อ านวย
เชน่ ความสามารถในการ
ระดมทนุ นโยบายรฐับาล
สนบัสนนุ เป็นตน้

: THREATS:
อปุสรรคภายนอกทีท่ าให้
องคก์ารตอ้งปรบัตวั เชน่
กฎหมายตา่งๆทีท่ าให้
องคก์ารลา่ชา้ในการ
ใหบ้รกิาร

O

T



WHERE ARE WE NOW?

SWOT - ANALYSIS

= STRENGTHS  - จดุเดน่S ด

W ด= WEAKNESSES - จดุดอ้ย

อO = OPPORTUNITIES - โอกาส

อT = THREATS - อปุสรรค

INTERNAL

ANALYSIS

ENVIRONMENTAL

ANALYSIS



: STRENGTHSS

: THREATS

: WEAKNESSES

:OPPORTUNITIES

W

O T

SWOT Analysis

C – PEST
C - Costomer , Competitors
P - Politics
E - Environment ,Economics
S – Society
T = Technology

7Ss.
S-STRATEGY
S-STRUCTURE
S-SYSTEMS
S-SKILL

S-SHARED VALUES
S-STAFF
S-STYLE

ปจัจยัทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหจ์ดุออ่นจดุ

แข็ง
(SWOT Analysis)



กลุม่ทีเ่ป็นรปูธรรม

S-STRATEGY :ยทุธศาสตร ์ทศิทางและ
ขอบเขตทีอ่งคก์ารจะด าเนนิไปในระยะยาวน ัน้เป็น
อยา่งไร หลงัจากน ัน้การศกึษาวา่องคก์ารของเรา
น ัน้อยูท่ ีใ่ดในขณะนี ้พนัธกจิของเราคอือะไร และ
ใครคอืผูร้บับรกิารของเรา

S-STRUCTURE: โครงสรา้งองคก์าร เป็น
โครงสรา้งทีไ่ดต้ ัง้ข ึน้ตามกระบวนการหรอืหนา้ที่
ของงานโดยมกีารรบับคุคลใหเ้ขา้มาปฏบิตังิาน
รว่มกนัในฝ่ายตา่งๆเพือ่ใหบ้รรลเุป้าประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
การแบง่หนว่ยงาน หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และสาย
บงัคบับญัชา ในองคก์ารน ัน้เป็นอยา่งไร 

S-SYSTEMS : ระบบงานทีเ่ป็นทางการและ
ไมเ่ป็นทางการในการด าเนนิงานขององคก์ารน ัน้
เป็นอยา่งไร เชน่ ระบบบญัช ีระบบพสัด ุระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบตดิตามและประเมนิผล 
ฯลฯ ระบบงานทกุสว่นควรปฏบิตังิานตอบสนอง
ยทุธศาสตรอ์งคก์าร

กลุม่ทีเ่ป็นรปูธรรมนอ้ยกวา่
S-SKILL :ทกัษะ ความสามารถที่
เรยีกวา่ สมรรถนะ ของบคุลากรในองคก์าร
น ัน้เป็นอยา่งไร 

S-SHARED VALUES : คา่นยิม
รว่ม หมายถงึ ส ิง่ท ีบ่คุคลสว่นใหญใ่น
องคก์ารเห็นวา่เป็นสิง่ท ีด่ ีพงึปฏบิตัจิน
กลายเป็นวฒันธรรมในการปฏบิตังิาน ท าให้
เกดิปทสัถานขององคก์าร 

S-STAFF: บคุลากรในองคก์ารเป็น
อยา่งไร มจี านวนเพยีงพอและเหมาะสมกบั
ความตอ้งการหรอืไม ่และมบีคุลากรทีจ่ะ
ตอบสนองการเตบิโตขององคก์ารในอนาคต
หรอืไม่

S-STYLE : รปูแบบการบรหิารจดัการ
องคก์ารของผูบ้รหิารเป็นอยา่งไร ภาวะผูน้ า
ของผูบ้รหิารจะมบีทบาททีส่ าคญัตอ่
ความส าเร็จหรอืลม้เหลวขององคก์าร

ประเด็นพจิารณา7Ss.

จะเนน้ประเด็นใดประเด็นหนึง่ไมไ่ด้
และเมือ่ประเด็นใดประเด็นหนึง่
เปลีย่นแปลงก็จะสง่ผลกระทบตอ่

ประเด็นอืน่ๆดว้ย



STRUCTURE

SYSTEMS

STYLE

SHARED

VALUES

STAFF

(SPECIALIST)

STRATEGY

SKILL

MC KINSEY’S 7-S



วเิคราะหโ์อกาส/ขอ้จ ากดัโดยใช:้

C - PEST  Analysis
C = Costomer , Competitors คอืผูร้บับรกิาร คูแ่ขง่เป็นอยา่งไร
P = Politics คอื สถานการณ์ทางการเมอืง การปรบัเปลีย่น

กฎหมาย  นโยบาย ระเบยีบราชการเป็นอยา่งไร
E =  Environment ,Economics คอื สภาพแวดลอ้ม

สภาพเศรษฐกจิเป็นอยา่งไร
S = Society คอื สภาพสงัคม วฒันธรรม คา่นยิม

ของประชาชนเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งไร
T = Technology คอื เทคโนโลย ีระบบสารสนเทศ เทคโนโลยี

ทางการบรหิาร  และวทิยาการแขนงตา่ง ๆใหม่ๆ เป็นอยา่งไร

สภาพแวดลอ้มท ัว่ไป



จดุแข็ง - S จดุออ่น - W

โอกาส - O

๑.
๒.
๓.
๔.

อปุสรรค - T

กลยทุธ ์ SO

ใชจ้ดุแข็งเกาะ
กมุโอกาส

กลยทุธ ์ ST

ใชจ้ดุแข็งหลกีเลีย่ง
อปุสรรค

กลยทุธ ์ WO

เอาชนะจดุออ่นโดย
อาศยัโอกาส

กลยทุธ ์ WT

ลดจดุออ่นและหลกีเลีย่ง
อปุสรรค

๑.
๒.
๓.
๔.

๑.
๒.
๓.
๔.

๑.
๒.
๓.
๔.

SWOT  MATRIX



การจดัท าดชันชีีว้ดัและ
การก าหนดคา่เป้าหมาย
ผลสมัฤทธิข์องงาน



นยิาม

ตวัชีว้ดั (KPIs) เป็นดชันหีรอืหนว่ยวดัความส าเร็จ
ของการปฏบิตังิานทีก่ าหนดขึน้ โดยเป็นหนว่ยวดัที่
แสดงผลสมัฤทธิข์องงานและสามารถแยกแยะความ
แตกตา่งของผลการปฏบิตังิานได้



ล าดบัข ัน้ในการจดัท าตวัชีว้ดั

งาน/โครงการ

ผลสมัฤทธิ์
หลกั/
KRAs

ดชันชีีว้ดั/KPIs
-เชงิประสทิธภิาพ
-เชงิประสทิธผิล

คา่เป้าหมาย
๕ ระดบั

บคุคล/ทมีงาน

๑.งานในความรบัผดิชอบ
คอือะไร

๒.ผลสมัฤทธิข์องงานคอื
อะไร

๓.จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่
งานน ัน้เกดิผลสมัฤทธิ์

๔.จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่
ผลงานน ัน้ บรรลเุป้าหมาย
ทีก่ าหนดมากนอ้ยเพยีงใด

๕. ใครคอืผูร้บัผดิชอบ
งานน ัน้



ประเภทตวัชีว้ดั

ดา้นคณุภาพ

• ขอ้รอ้งเรยีน

• ค าชม

• ความพงึพอใจของลกูคา้

ดา้นปรมิาณ

• จ านวนโทรศพัท/์ช ัว่โมง

• จ านวนหนว่ยทีผ่ลติ

• ปรมิาณการใหบ้รกิาร

• จ านวนโครงการทีส่ าเร็จ

• จ านวนชิน้งานทีผ่ลติได้

ดา้นความคุม้คา่ของตน้ทนุ

• จ านวนเงนิทีใ่ชจ้า่ย

• จ านวนค าแนะน าทีม่กีารปฏบิตัติาม

• คา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืงบประมาณ

• รอ้ยละของเงนิงบประมาณที่
สามารถเบกิจา่ยไดต้ามเวลาที่
ก าหนด

ดา้นเวลา

• ตารางการท างานส าเร็จตาม
แผน

• งานเสร็จตามวนัครบก าหนด

• สง่งานตามก าหนดการ

• งานเสร็จภายในเวลาทีก่ าหนด



เลอืกใชเ้ทคนคิวธิกีารวดัวธิใีดวธิหีนึง่ หรอื หลายวธิผีสมกนั

- การถา่ยทอดตวัชีว้ดัผลส าเร็จของงานจากบนลงลา่ง (Goal 
Cascading Method)

-การสอบถามความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร (Customer-Focused 
Method)

-การไลเ่รยีงตามผงัการเคลือ่นของงาน (Work Flow Charting 
Method)

-การพจิารณาจากประเด็นส าคญัทีต่อ้งปรบัปรงุ (Issue- Driven)

-สรปุตวัชีว้ดัลงในแบบสรปุการประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน

-ระบคุา่เป้าหมาย โดยแยกออกเป็น ๕ ระดบัลงในแบบสรปุฯ

-ก าหนดน า้หนกัของแตล่ะตวัชีว้ดั

การก าหนดตวัชีว้ดัและคา่เป้าหมายผลสมัฤทธิข์องงาน



คา่เป้าหมาย (Targets) หมายถงึ เป้าหมายใน
เชงิปรมิาณหรอืคณุภาพ หรอืท ัง้สองสว่น ทีท่ าใหแ้ยกแยะได้
วา่ การปฏบิตังิานประสบความส าเร็จตามตวัชีว้ดั (KPIs)
ทีก่ าหนดไวห้รอืไม ่มากนอ้ยเพยีงใดภายในระยะเวลาทีร่ะบไุว้
อยา่งชดัเจน

ก าหนดคา่เป้าหมายผลสมัฤทธิข์องงาน (Targets)



๑ ๒ ๓ ๔ ๕

คา่เป้าหมายต า่สดุทีร่บัได้

คา่เป้าหมายในระดบั
ต า่กวา่มาตรฐาน

คา่เป้าหมายทีเ่ป็น
คา่มาตรฐาน
โดยท ัว่ไป

คา่เป้าหมายทีม่คีวาม
ยากปานกลาง

คา่เป้าหมาย
ในระดบัทา้ทาย 

มคีวามยากคอ่นขา้งมาก 
โอกาสส าเร็จ <50%

Start

แนวทางการก าหนดคา่เป้าหมาย (๕ ระดบั)



โครงสรา้งของระบบการตดิตาม
eMENSCR

แผนระดบั1 (ยทุธศาสตรช์าต)ิ 
แผนระดบั 2 (แผนปฏริปู
แผนแมบ่ท แผนความม ัน่คง)
แผนระดบั 3 (นโยบายรฐับาล
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

M1

ความเชือ่โยง
ระดบัแผน
เป้าหมาย

M2

ขอ้มลูท ัว่ไป

-ชือ่โครงการ/การด าเนนิงาน
-ลกัษณะของโครงการ(ใช/้ไมใ่ช้

งบประมาณ)
-วธิกีารด าเนนิงาน(ด าเนนิการเอง/
จดัจา้ง)
-สถานะการด าเนนิโครงการ

M5

งบประมาณ

M6

ผลการ
ด าเนนิงาน

M7

ผูอ้นุมตั ิ

M3

รายละเอยีด
-โครงการ

-การด าเนนิงาน

M4

แผนการ
ด าเนนิงาน/
กจิกรรม

-หลกัการและเหตผุล
-วตัถปุระสงค์
-เป้าหมายเชงิผลผลติและผลลพัธ์
-ตวัชีว้ดั
-ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั
-กลุม่เป้าหมาย

-กจิกรรม/วธิกีารด าเนนิการ
(ระบรุายไตรมาส)
-ระยะเวลาการด าเนนิการของแต่
ละกจิกรรม

-วงเงนิงบประมาณ
(วงเงนิงบประมาณ
ท ัง้หมดและแหลง่เงนิ)
-แผนการใชจ้า่ยเงนิ
งบประมาณรายไตรมาส

-การด าเนนิงานรายไตรมาส
(การเบกิจา่ยงบประมาณและ
ผลการด าเนนิงาน)
-ปญัหา/อปุสรรคในการ
ด าเนนิงาน
-ขอ้เสนอแนะ

ผูอ้นมุตั ิM7



การก าหนดชว่งเวลาตามระเบยีบวา่ดว้ยการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 
การด าเนนิการตามยทุธศาสตรช์าต ิและแผนการปฏริปูประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒

การเพิม่โครงการใหม(่M๑-M๕ และM๗)
-----------------------------------------
- ตอ้งเพิม่โครงการใหมท่ ัง้หมดใน
ปีงบประมาณเขา้ในระบบใหเ้สร็จสิน้
ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ
และหากเป็นโครงการทีเ่ร ิม่ตน้ในไตรมาส
อืน่ใหน้ าเขา้ขอ้มลูภายใน ๓๐ วนั หลงัสิน้
ไตรมาส ประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้

-ความสอดคลอ้งกบัการด าเนนิการ
ตามยทุธศาสตรช์าตแิละแผนการปฏริปู
ประเทศ

-ขอ้มลูเกีย่วกบัรายละเอยีดแผนงาน 
โครงการ หรอืการด าเนนิงาน

ผูอ้ านวยการหรอื
เทยีบเทา่รบัผดิชอบใน
การน าเขา้ขอ้มลูและ
มกีารอนมุตัขิอ้มลู
ตามล าดบัช ัน้ (M๗)

การรายงานผลการ
ด าเนนิงาน (M๖ และM๗)
-------------------------

- รายงานผลการ
ด าเนนิงานเขา้ในระบบ
ภายใน ๓๐ วนั หลงัสิน้ไตร
มาส ประกอบดว้ย
*ความกา้วหนา้และ
ผลสมัฤทธิข์องการ
ด าเนนิการ
*ปญัหาหรอือปุสรรค
*ขอ้เสนอแนะหรอืแนวทาง
แกป้ญัหา

กรณีทีม่กีาร
ประกาศใชแ้ผนระดบั 
๓ให ้Upload แผน
ระดบั ๓ และกรอก
ขอ้มลูตามtemplate
ไดต้ลอดเวลาโดย
มอบหมายกอง

นโยบายและแผนหรอื
กองทีเ่ก ีย่วขอ้งใน
การน าเขา้ขอ้มลูโดย
ตอ้งผา่นการอนมุตั ิ
ตามล าดบั(M๗)



การตดิตาม ตรวจสอบ และประมวลผลตาม
*พ.ร.บ.การจดัท ายทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. ๒๕๖๐

๑.การตรวจสอบของฝ่ายนติบิญัญตั ิ

กรณีตรวจสอบรายงานประจ าปีแลว้ พบวา่:หนว่ยงานไมด่ าเนนิการโดยไมม่เีหตอุนัสมควร 
สามารถสง่เรือ่งให ้ป.ป.ช.เพือ่พจิารณาด าเนนิการกบัหวัหนา้หนว่ยงานของรฐั

สภาผูแ้ทนราษฎร

วฒุสิภา

พจิารณารายงาน
ประจ าปีไมม่เีหตอุนัควร
ทีห่นว่ยงาน
*ไมแ่กไ้ขปรบัปรงุ
*ไมแ่จง้ผลการ
ด าเนนิงาน
*ไมป่ฏบิตัติามมตคิรม.

รายงาน
ป.ป.ช.

พจิารณาภายใน๑ ปี 
จากรบัเรือ่ง หากมมีลูส ัง่
ราชการใหอ้อกหรอื
พน้จากต าแหนง่



การตดิตาม ตรวจสอบ และประมวลผลตาม
*พ.ร.บ.การจดัท ายทุธศาสตรช์าต ิพ.ศ. ๒๕๖๐

๒.การตรวจสอบของคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตรช์าติ

กรณี : ทีค่วามปรากฎวา่การด าเนนิการของหนว่ยงานไมส่อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าต ิและแผนแมบ่ท
ตามมาตรา ๒๖       

หมายเหต ุ: พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ สอดคลอ้ง หมายถงึ พอ้ง ประสาน 
ไมข่ดักนั เชน่ มคีวามเห็นสอดคลอ้งกนั ท างานสอดคลอ้งกนั ความคดิกบัการกระท าสอดคลอ้งกนั.

คณะกรรมการ
จดัท า

ยทุธศาสตรช์าติ

หนว่ยงาน ด าเนนิการแลว้

ไมด่ าเนนิการ
คณะกรรมการ

จดัท า
ยทุธศาสตรช์าติ

คณะกรรมการ
ยทุธศาสตรช์าต ิ ครม.

หนว่ยงาน

คณะกรรมการจดัท า
ยทุธศาสตรช์าติ ป.ป.ช

ด าเนนิการแลว้

ด าเนนิการแลว้

ไมด่ าเนนิการ



----------------------------------------------------------------------
๑.วเิคราะหอ์งคป์ระกอบและปจัจยัในหว่งโซค่ณุคา่ (Value Chain)   
รวมท ัง้โครงการทีส่ าคญัสูค่วามส าเร็จทีส่ าคญั (Critical Key Success 
Factors)ทีจ่ะท าใหเ้กดิการบรรลคุา่เป้าหมายตามแผนแมบ่ทภายใต้
ยทุธศาสตรช์าตติามทีก่ าหนด แผนพฒันาจงัหวดั และก าหนดหนว่ยงาน
รบัผดิชอบ
------------------------------------------------------------------------
๒.วเิคราะหโ์ครงการทีส่ าคญัตามหลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนส าหรบัการ
พจิารณาคดัเลอืกโครงการส าคญัทีส่ง่ผลตอ่การบรรลเุป้าหมายแผนแมบ่ท
ยอ่ย:และแผนพฒันาจงัหวดั รวมท ัง้จดัล าดบัความส าคญัของขอ้เสนอ
โครงการประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕
-----------------------------------------------------------------------

ฝึกปฏบิตั ิ



-----------------------------------------------------------------------
๓.ออกแบบกระบวนการท างานดา้นการพฒันาคนทกุชว่งวยัแบบรว่มมอื
และบรูณาการของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการพฒันาคนทกุชว่งวยัใน
จงัหวดัตามหว่งโซค่ณุคา่ ตน้น า้ กลางน า้ ปลายน า้ 
----------------------------------------------------------------------
๔.การเขยีนโครงการแบบเหตผุลสมัพนัธต์ามแนวทางของของสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
----------------------------------------------------------------------
๕. การเชือ่มโยงของแผนงาน/โครงการตามแผนพฒันาการศกึษาของ
สถานศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๓- ๒๕๖๕ ตอ่แผนพฒันาการศกึษาจงัหวดั 
แผนพฒันาจงัหวดั และแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตรช์าตแิละยทุธศาสตร์
ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕



ฝึกปฏบิตักิารทบทวน
--------------------------------------------------------------
(๑)แผนปฏบิตักิารดา้นการศกึษาระดบัภมูภิาค
(แผนระดบัที๓่)ตามแนวคดิ XYZ Model
--------------------------------------------------------------
(๒)แผนปฏบิตักิารดา้นการศกึษาระดบัภาค (กลุม่จงัหวดั)
-------------------------------------------------------------
(๓)แผนพฒันาการศกึษาจงัหวดั
--------------------------------------------------------------
(๔)แผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษาในจงัหวดั


