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-เค้าโครง- 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. ........ - ........) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............... 
 
บทที่  ๑ บทนำ 
  ๑.๑ กล่าวสรุปโดยย่อเก่ียวกับท่ีมาของ “วิสัยทัศน์” 
  ๑.๒ วิสัยทัศน์ 
  ๑.๓ พันธกิจ 
  ๑.๔ เป้าประสงค์ 
 
บทที่  ๒ ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 
 
บทที่  ๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 
บทที่  ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ........ - ........) ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............... ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
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(รูปแบบ) 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. ........ - ........) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ......................... 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด .........................  
อำเภอ ......................... จังหวัด ......................... 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

บทที ่๑ บทนำ 
 
บทที ่๒ ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 
 
บทที ่๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 
บทที ่๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ........ - ........)  
          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............... ไปสู่การปฏิบัติ 
 
ภาคผนวก 

- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ........ - ........) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด ...............  
                         ฯลฯ 
 
คณะผู้จัดทำ 
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บทท่ี ๑  
บทนำ 

 
กล่าวสรุปโดยย่อเก่ียวกับท่ีมาของ “วิสัยทัศน์”  
 
๑.๑ วิสัยทัศน์ 
 

“ .......................................................................... ” 
 
๑.๒ พันธกิจ 
 ๑) ………………………………………………… 
 ๒) ………………………………………………… 
 ๓) ………………………………………………… 
 ๔) ………………………………………………… 
                        ฯลฯ 
 
๑.๓ เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลปจัจบุัน
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

ปี .... - …. ปี …. ปี …. ปี …. ปี …. ปี …. 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
 

๑. ตัวช้ีวัด : ............................................................................... ............................................................... 
........................................................................................................................................ ...........................   

๒. ขอบเขตความหมาย :  
................................................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

๓. หน่วยวัด :    
.............................................................................................................................................. ..................... 
................................................................................................................... ................................................ 

๔. ค่าเป้าหมาย (ปี .... - ....) : 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................................. ...................... 

๕. วิธีการคำนวณ :  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :    
.............................................................................................................................................. ..................... 
................................................................................................................ ................................................... 

๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :   
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................................. ...................... 

 ๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................... 
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บทท่ี ๒ 
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 

 
 เกริ่นนำว่าในรอบแผนที่ผ่านมาจังหวัดมีการกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าอย่างไร มีการกำหนดยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ไว้ว่าอย่างไร ในรอบแผนที่ผ่านมาได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใดบ้าง ในแต่ละยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์มีโครงการอะไรบ้าง จากนั้น นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวว่าบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายมาก-น้อยเพียงใด เพราะอะไร โดยต้องนำเสนอผลการประเมินการนำแผนพัฒนาการศึกษา
ไปปฏิบัติในรอบแผนที่ผ่านมา ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจนำเสนอในรูปแบบตารางได้ เช่น 
 
 ๑. ยุทธศาสตร์ …………………………….. 
               ๑.๑ กลยุทธ์ .................................................... 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
๑. โครงการ.....................      
๒. โครงการ.....................      
๓. โครงการ.....................      
๔. โครงการ.....................      
5. โครงการ.....................      

ฯลฯ      
 
               ๑.๒ กลยุทธ์ .................................................... 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

๑. โครงการ.....................      
๒. โครงการ.....................      
๓. โครงการ.....................      
๔. โครงการ.....................      
5. โครงการ.....................      

ฯลฯ      
 

 
ฯลฯ 
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 ๒. ยุทธศาสตร์ …………………………….. 
               ๒.๑ กลยุทธ์ .................................................... 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
๑. โครงการ.....................      
๒. โครงการ.....................      
๓. โครงการ.....................      
๔. โครงการ.....................      
5. โครงการ.....................      

ฯลฯ      
 
               ๒.๒ กลยุทธ์ .................................................... 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน

เชิงคุณภาพ 
และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ตั้งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
๑. โครงการ.....................      
๒. โครงการ.....................      
๓. โครงการ.....................      
๔. โครงการ.....................      
5. โครงการ.....................      

ฯลฯ      
 

ฯลฯ 
 
 โดยในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ควรสรุปว่ามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายทีก่ำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ 
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บทท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ........ - ........ จังหวัด ............... มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............... ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑. ................................................. ๑.๑ ................................................. 

๑.๒ ................................................. 
๑.๓ ................................................. 
๑.4 ................................................. 
๑.5 ................................................. 

ฯลฯ 

 

๒. ................................................. 2.๑ ................................................. 
2.๒ ................................................. 
2.๓ ................................................. 
2.4 ................................................. 
2.5 ................................................. 

ฯลฯ 

 

๓. ................................................. 3.๑ ................................................. 
3.๒ ................................................. 
3.๓ ................................................. 
3.4 ................................................. 
3.5 ................................................. 

ฯลฯ 

 

๔. ................................................. 4.๑ ................................................. 
4.๒ ................................................. 
4.๓ ................................................. 
4.4 ................................................. 
4.5 ................................................. 

ฯลฯ 

 

ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
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บทท่ี ๔ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ........ - ........  จังหวัด ............... มีโครงการ/กิจกรรมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............... 
จำแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดศึกษา ดังนี้ 
 
๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

รวม ๕ ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์ 
    ๑.๑ กลยุทธ์ .......................... 
    ๑.๒ กลยุทธ์ .......................... 
    ๑.๓ กลยุทธ์ .......................... 
    ๑.๔ กลยุทธ์ .......................... 
    ๑.๕ กลยุทธ์ .......................... 

ฯลฯ 

   
 
 
 
 

         

รวม             
๒) ยุทธศาสตร์ 
    ๒.๑ กลยุทธ์ .......................... 
    ๒.๒ กลยุทธ์ .......................... 
    ๒.๓ กลยุทธ์ .......................... 
    ๒.๔ กลยุทธ์ .......................... 
    ๒.๕ กลยุทธ์ .......................... 

ฯลฯ 

            

รวม             
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. .... 

รวม ๕ ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์ 
    ๓.๑ กลยุทธ์ .......................... 
    ๓.๒ กลยุทธ์ .......................... 
    ๓.๓ กลยุทธ์ .......................... 
    ๓.๔ กลยุทธ์ .......................... 
    ๓.๕ กลยุทธ์ .......................... 

ฯลฯ 

            

รวม             
๔) ยุทธศาสตร์ 
    ๔.๑ กลยุทธ์ .......................... 
    ๔.๒ กลยุทธ์ .......................... 
    ๔.๓ กลยุทธ์ .......................... 
    ๔.๔ กลยุทธ์ .......................... 
    ๔.๕ กลยุทธ์ .......................... 

ฯลฯ 

            

รวม             
๕) ยุทธศาสตร์ 
    ๕.๑ กลยุทธ์ .......................... 
    ๕.๒ กลยุทธ์ .......................... 
    ๕.๓ กลยุทธ์ .......................... 
    ๕.๔ กลยุทธ์ .......................... 
    ๕.๕ กลยุทธ์ .......................... 

ฯลฯ 

            

รวม             

รวมทั้งสิ้น             
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๔.๒ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

 ๑) ยุทธศาสตร์ ……………………………………….…….. 
  ๑.๑ กลยุทธ์ ……………………………………….…….. 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

           
           
           
           
           

 
      ๑.๒ กลยุทธ์ ……………………………………….…….. 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

           
           
           
           
           

 
ฯลฯ 
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 ๒) ยุทธศาสตร์ ……………………………………….…….. 
     ๒.๑ กลยุทธ์ ……………………………………….…….. 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

           
           
           
           
           

     
  ๒.๒ กลยุทธ์ ……………………………………….…….. 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

           
           
           
           
           

 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 



  
แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒ หน้า 13 
 

 ๓) ยุทธศาสตร์ ……………………………………….…….. 
      ๓.๑ กลยุทธ์ ……………………………………….…….. 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

           
           
           
           
           

 
      ๓.๒ กลยุทธ์ ……………………………………….…….. 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... พ.ศ. .... 

           
           
           
           
           

  
ฯลฯ 
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บทท่ี ๕ 
การติดตามและประเมนิผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ........ - ........) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัด ............... ไปสู่การปฏิบัติ 

 
๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ........ - ........) ขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............... ไปสู่การปฏิบัติ  
 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ........ - ........) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด ............... มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ........ - ........) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............... ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
 ๑. .......................................................... 
 ๒. .......................................................... 
 ๓. .......................................................... 
 ๔. .......................................................... 
 ๕. .......................................................... 
 ๖. .......................................................... 
 ๗. .......................................................... 
 ๘. .......................................................... 
                                      ฯลฯ 

 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ........ - ........) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............... ดำเนินการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ........ - ........) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............... ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  
 ๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ  
 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เพ่ือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

 ๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

๕.๒  วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ........ - ........) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ในเขตจังหวัด ............... ไปสู่การปฏิบัติ 
  เริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. ........ - ........) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............... เพ่ือร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทำการประเมินผลสำเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ ใช้ 
ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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๕.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ........ - ........) ขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด ............... ไปสู่การปฏิบัติ 

 ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ กำหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
 


