-เค้าโครง-

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
(พ.ศ. ........ - ........)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล ...............
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ กล่าวสรุปโดยย่อเกี่ยวกับที่มาของ “วิสัยทัศน์”
๑.๒ วิสัยทัศน์
๑.๓ พันธกิจ
๑.๔ เป้าประสงค์
บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
บทที่ ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
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(รูปแบบ)

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
(พ.ศ. ........ - ........)

ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล .........................
อาเภอ ......................... จังหวัด .........................
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สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
บทที่ ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ฯลฯ
คณะผู้จัดทา
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บทที่ ๑
บทนา
กล่าวสรุปโดยย่อเกี่ยวกับที่มาของ “วิสัยทัศน์”
๑.๑ วิสัยทัศน์
“ .......................................................................... ”
๑.๒ พันธกิจ
๑) …………………………………………………
๒) …………………………………………………
๓) …………………………………………………
๔) …………………………………………………
ฯลฯ
๑.๓ เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)
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ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี ๖๑-๖๔ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชีว้ ัด : ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. ขอบเขตความหมาย :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. หน่วยวัด :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๕. วิธีการคานวณ :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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บทที่ ๒
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
เกริ่นนาว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาสานัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีการกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าอย่างไร มีการกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ไว้ว่าอย่างไร ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ได้ดาเนินการในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใดบ้าง ในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีโครงการอะไรบ้าง จากนั้น
นาเสนอผลการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายมาก-น้อยเพียงใด เพราะอะไร
โดยต้องนาเสนอผลการประเมินการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปปฏิบัติในรอบแผนที่ผ่านมา ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจนาเสนอในรูปแบบตารางได้ เช่น
๑. ยุทธศาสตร์ ……………………………..
๑.๑ กลยุทธ์ ....................................................
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ.....................
๒. โครงการ.....................
๓. โครงการ.....................
๔. โครงการ.....................
5. โครงการ.....................
ฯลฯ
๑.๒ กลยุทธ์ ....................................................
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน

๑. โครงการ.....................
๒. โครงการ.....................
๓. โครงการ.....................
๔. โครงการ.....................
5. โครงการ.....................
ฯลฯ
ฯลฯ
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เป้าหมาย
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์ ……………………………..
๒.๑ กลยุทธ์ ....................................................
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ.....................
๒. โครงการ.....................
๓. โครงการ.....................
๔. โครงการ.....................
5. โครงการ.....................
ฯลฯ
๒.๒ กลยุทธ์ ....................................................
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ.....................
๒. โครงการ.....................
๓. โครงการ.....................
๔. โครงการ.....................
๕. โครงการ.....................
ฯลฯ
ฯลฯ
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ควรสรุปว่ามีผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ
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บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ........ - ........ สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสานัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
ยุทธศาสตร์
๑. .................................................

กลยุทธ์
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
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฯลฯ

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ........ - ........ สานัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีโครงการ/กิจกรรมจาแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดศึกษาของสานัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ

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
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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รวม ๔ ปี
งบประมาณ
(บาท)

๔.๒ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
๑) ยุทธศาสตร์ ……………………………………….……..
๑.๑ กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔

๑.๒ กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

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

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒.๒ กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

ฯลฯ
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๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

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

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔

๓.๒ กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓.3 กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓.4 กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

ฯลฯ
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๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
๑. ..........................................................
๒. ..........................................................
๓. ..........................................................
๔. ..........................................................
๕. ..........................................................
๖. ..........................................................
๗. ..........................................................
๘. ..........................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการติดตามและประเมินผล
การนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลฯ
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ
๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทาการประเมินผล
สาเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ
กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทราบถึงปั ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น สาหรับนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ การกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
๕.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ ปีไปสู่การปฏิบัติ
ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ กาหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน ผลฯ ต่อผู้บริห ารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
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-เค้าโครง-

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
(พ.ศ. ........ - ........)
ของโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ....................
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ กล่าวสรุปโดยย่อเกี่ยวกับที่มาของ “วิสัยทัศน์”
๑.๒ วิสัยทัศน์
๑.๓ พันธกิจ
๑.๔ เป้าประสงค์
บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
บทที่ ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
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(รูปแบบ)

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
(พ.ศ. ........ - ........)

ของ

โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .........................
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล .........................
อาเภอ ......................... จังหวัด .........................
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สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
บทที่ ๓ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
บทที่ ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
- ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
ฯลฯ
คณะผู้จัดทา
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บทที่ ๑
บทนา
กล่าวสรุปโดยย่อเกี่ยวกับที่มาของ “วิสัยทัศน์”
๑.๑ วิสัยทัศน์
“ .......................................................................... ”
๑.๒ พันธกิจ
๑) …………………………………………………
๒) …………………………………………………
๓) …………………………………………………
๔) …………………………………………………
ฯลฯ
๑.๓ เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPIs)

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline Data)
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ค่าเป้าหมาย
(Targets)
ปี ๖๑-๖๔ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชีว้ ัด : ...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๒. ขอบเขตความหมาย :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๓. หน่วยวัด :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๔. ค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔) :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๕. วิธีการคานวณ :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๗. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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บทที่ ๒
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา
เกริ่นนาว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าอย่างไร มีการกาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ไว้ว่าอย่างไร ในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ดาเนินการในยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใดบ้าง ในแต่ละยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์มีโครงการอะไรบ้าง จากนั้น นาเสนอผลการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวว่าบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายมาก-น้อยเพียงใด เพราะอะไร โดยต้องนาเสนอผลการประเมินการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปปฏิบัติ
ในรอบแผนที่ผ่านมา ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจนาเสนอในรูปแบบตารางได้ เช่น
๑. ยุทธศาสตร์ ……………………………..
๑.๑ กลยุทธ์ ....................................................
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
และข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ.....................
๒. โครงการ.....................
๓. โครงการ.....................
๔. โครงการ.....................
5. โครงการ.....................
ฯลฯ
๑.๒ กลยุทธ์ ....................................................
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน

๑. โครงการ.....................
๒. โครงการ.....................
๓. โครงการ.....................
๔. โครงการ.....................
5. โครงการ.....................
ฯลฯ
ฯลฯ
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เป้าหมาย
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๒. ยุทธศาสตร์ ……………………………..
๒.๑ กลยุทธ์ ....................................................
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ.....................
๒. โครงการ.....................
๓. โครงการ.....................
๔. โครงการ.....................
5. โครงการ.....................
ฯลฯ
๒.๒ กลยุทธ์ ....................................................
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน

เป้าหมาย
ผลการประเมิน
เชิงคุณภาพ
ที่ตั้งไว้
ผลการ
ดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ.....................
๒. โครงการ.....................
๓. โครงการ.....................
๔. โครงการ.....................
๕. โครงการ.....................
ฯลฯ
ฯลฯ
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ควรสรุปว่ามีผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร พร้อมเหตุผลประกอบ
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บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ........ - ........ สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (โรงเรียน/
วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ยุทธศาสตร์
๑. .................................................

กลยุทธ์
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
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฯลฯ

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ........ - ........ สถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการ/กิจกรรมจาแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดศึกษา
ของสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๓
พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ

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
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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รวม ๔ ปี
งบประมาณ
(บาท)

๔.๒ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
๑) ยุทธศาสตร์ ……………………………………….……..
๑.๑ กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔

๑.๒ กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

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

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๒.๒ กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

ฯลฯ
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๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

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

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖๔

๓.๒ กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓.3 กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

๓.4 กลยุทธ์ ……………………………………….……..
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและแหล่งที่มา
๒๕๖๑

ฯลฯ
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๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ประกาศโรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงวันที่ .................... โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในคราวประชุมครั้งที่ ..... /..........
เมื่อวันที่ .................... ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย
๑. ..........................................................
๒. ..........................................................
๓. ..........................................................
๔. ..........................................................
๕. ..........................................................
๖. ..........................................................
๗. ..........................................................
๘. ..........................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ ปีไปสู่การปฏิบัติ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผลฯ
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อหัวหน้าสถานศึกษา
เพื่อให้หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
หมายเหตุ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒ นาการศึกษาสี่ ปีไปสู่ การปฏิบัติ
ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คัดเลือก
จานวน ๒ คน
(๒) ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาที่คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คัดเลือก จานวน ๓ คน
(๓) ผู้แทนสถานศึกษาที่หัวหน้าสถานศึกษาคัดเลือก
จานวน ๒ คน
(๔) ผู้แทนสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คัดเลือก
จานวน ๒ คน
(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
จานวน ๑ คน
(๖) ผู้อานวยการสานัก/กองการศึกษา หรือหัวหน้าส่วนการศึกษา
จานวน ๑ คน
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คัดเลือก
จานวน ๒ คน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ ๑ คนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีก ๑ คนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
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๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
เริ่มต้นจากสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลฯ แล้วจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทาการประเมินผล
สาเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ควรประเมินผลทั้งระบบ
กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น สาหรับนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
๕.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาสี่ ปีไปสู่การปฏิบัติ
ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ กาหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา
(โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ
ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา เพื่อให้หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
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