
ผูชวยศาสตราจารย ฉัตรมงคล  แนนหนา

อาจารยพิเศษภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

นักวิจัยสถาบันการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร.

การแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ



ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธในภาครัฐ 

• Strategic management is an approach to strategizing by public organizations or other entities which integrates strategy 
formulation and implementation, and typically includes strategic planning to formulate strategies, ways of implementing 

strategies, and continuous strategic learning.การจัดการเชิงกลยุทธในองคกรภาครัฐ เปนแนวคิดเชิงกลยุทธสําหรับ
องคกรภาครัฐ  ท่ีมีการบูรณาการการกําหนดกลยุทธและการนํากลยุทธสูการปฏิบัติ และครอบคลุมการวางแผนกล
ยุทธ แนวทางการนํากลยุทธไปปฏิบัติ และการเรียนรูเชิงกลยุทธ

• Strategic management provides overall direction by developing plans and policies designed to achieve objectives 
and then allocating resources to implement the plans. Ultimately, strategic management is for organizations to gain a 

competitive edge over their competitors การจัดการเชิงกลยุทธ เปนการแสดงถึงทิศทางในภาพรวม โดยการพัฒนา
แผนและนโยบายตางๆ ท่ีถูกออกแบบมาใหบรรลุวัตถุประสงค และการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหแผนถูกนําไปปฏิบัติ 
เปาหมายสูงสุดของการจัดการเชิงกลยุทธก็คือชวยใหองคกรไดรับประโยชนเหนือคูแขง

• Strategic management will help an organization in the public sector to experience growth and expansion. Since it 
helps and organization to realize its strengths, they are able to invest more in their valued competencies. By applying the 

right kind of activities, the organization is bound to grow greater.การจัดการเชิงกลยุทธชวยใหองคกรภาครัฐ ไดรับ
ประสบการณในการเติบโตและขยายตัว เนื่องจากการจัดการเชิงกลยทุธชวยใหองคกรรูจุดแข็งของตน สามารถลงทุนกับ
สมรรถนะที่มีคุณคา ไปใชกับกิจกรรมที่เหมาะสม ก็จะทําใหองคกรเติบโตยิ่งขึ้น 



การวิเคราะหส์ถานการณ์

(SWOT Analysis)

วิสยัทศัน์ (ไปท่ีไหน)
พนัธกิจ(ทาํอะไร)

ประเด็นยทุธศาสตรห์รอืยทุธศาสตร์

(จดุเนน้คืออะไร)

เปา้ประสงค(์ความมุง่หวงัของประเด็นฯ)

กลยทุธ(์ทาํอย่างไร)

รุก ปอ้งกนั

ลดทอนฟ้ืนฟู

ตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์

วิเคราะหน์โยบาย

แผนงาน/โครงการ/มาตรการ

งบประมาณ ระยะเวลา กิจกรรม
เปา้หมาย

ผลผลิต ผลลพัธแ์ละตวัชีว้ดั
กาํลงัคน

กาํกบัติดตาม

กิจกรรม

เวลา งบประมาณ  ผลสาํเรจ็

ประเมินผล

ความคุม้ค่า:ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ผลกระทบ

ปรบัแผนงาน/โครงการ/ 

บรหิารจดัการ

กรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรและการ

แปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

วิเคราะหภ์าระกิจ

วิธีการ
เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์

End

Ways

Means
Research

Model

Best
Practice

Principal



วิสัยทัศน (Vision)

สรางเสริมวัฒนธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน โดยพลังความรวมมือจากทุกภาคสวน

เปาหมาย

แผนที่ยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2566-2570

พัฒนาใหมีดัชนีสิทธิมนุษยชนจํานวนองคการที่มีแนวปฏิบัติ
ดานสิทธิมนุษยชนเพ่ิมขึ้น

ความเขาใจดานสิทธมินุษยชน
ของประชาชนเพ่ิมขึ้น

อัตราการดําเนินการคุมครองผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามระยะเวลามาตรฐานเพ่ิมขึ้น

1. เพิ่มจํานวนหนวยงานที่มกีารกําหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิทธมินุษยชน

2. เสริมสรางความเขาใจดานสิทธมินษุยชน
กับประชาชนกลุมเส่ียง

3. สงเสริมและพัฒนาผูนํา
ดานสิทธิมนุษยชน
ในชุมชน โดยรวมมือกับ
ภาคประชาสังคม

4. ยกระดับความ
รวมมือกับกลุม 
Social Movement

5. ยกระดับ
ความสัมพันธกับ
หนวยงานดาน
สิทธิมนุษยชนใน
ตางประเทศ

1. พัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ และแนวปฏิบัติของสํานกังานรัฐบาลดิจิทัล

2. สรางกระบวนการส่ือสารเชิงรุกตอพันธกจิ กสม. 3. ยกระดับความสามารถการสงเสริมวัฒนธรรมดานสิทธิมนษุยชน เฝาระวังสถานการณ และ
ดําเนินการดานการคุมครองและเยียวยาผูที่ถกูละเมดิสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาดัชนีสิทธิมนุษยชนในการยกระดับ
ความสามารถการเฝาระวังสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนครอบคลุมประเด็น
และกลุมเปาหมายตามที่ กสม.กําหนด

2. พัฒนากลไกการประเมินผลกระทบ
ดานสิทธิมนุษยชนสําหรับรับรอง
การดําเนินงานองคการทั้งภาครัฐ 
และเอกชน

ยุทธศาสตรที่ 2: ยกระดับความสามารถ
การเฝาระวังสถานการณดานสิทธิมนุษยชน

1. ยกระดับกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
และการประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2. พัฒนาและผลักดันใหหนวยงานของรัฐและเอกชน
นําขอเสนอแนะของ กสม. ไปสูการปฏิบัติเพื่อแกไข
และปองกันการละเมดิสิทธิมนุษยชน

3. พัฒนากระบวนการจดัทําขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ  
ใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของอยางมีสวนรวมของประชาชนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย

ยุทธศาสตรท่ี 1: สรางพลังความรวมมือสงเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
ยุทธศาสตรที่ 3: เพ่ิมประสิทธิภาพ

การคุมครองและการเสนอแนะมาตรการ
ดานสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาสํานักงาน กสม. ใหเปนองคการสมรรถนะสูง



Base อดตี

(Best Practice)

ปัจจุบัน

(Quick Win)

อนาคต

(Flagship)

นวตักรรมท่ี

คิดคน้ข้ึนมา

สามารถ

แกปั้ญหา

สังคมได้

นวตักรรม

เป็นท่ี

ยอมรับ

นวตักรรม

สามารถ

นาํไปใชเ้ป็น

แบบอยา่งได้

ต่อยอด

ท่ีมีอยู่

เดิม

เห็นผล

เป็น

รูปธรรม

สนอง

นโยบาย

รัฐบาล

สนอง

ยทุธศาสตร์

กระทรวง

สนอง

กลยทุธ์กรมฯ

Area ตาํบล

นิคม

ชาติพนัธ์

Issue คา้มนุษย์

S.T.M

ความรุนแรง

Target เดก็/เยาวชน

สตรี

คนชรา

คนพิการ

ไร้ท่ีพึ่ง

ผูด้อ้ยโอกาส



แนวคิดในการแปลงแผนยทุธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติสู่การปฏิบติั

• การแปลงแผนยทุธศาสตร ์คาํนงึถงึ Key Result Area ตามประเด็นสิทธิมนษุยชน และอยูภ่ายใต้
กรอบยทุธศาสตรค์ณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ ๕ ปี ดงัแสดงตามผงั

22/09/65

ประเดน็สิทธิ

ยุทธศาสตร์

๑........................ ๒.............................. ๓.............................

๑.......................... แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ

แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ

แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ

๒.............................. แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ

แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ

แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ

๓............................ แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ

แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ

แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ

๔........................... แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ

แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ

แนวทางการดาํเนินงาน/

มาตรการ/โครงการ



แนวคิด/ตัวแบบ/เทคนิค ในการริเร่ิมโครงการ

• Theory 
• Best Practice
• Experience
• Problem base : Cause & Effect Approach
• Balanced Scorecard
• Supply Chain
• Value Chain
• SIPOC Model
• Etc.

Balanced Scorecard

Value Chain



มิติ ปจจัยแหง

ความสําเร็จ

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ

ประสิทธิผลตาม

พันธกิจ

Goal Attainment

คุณภาพใน

การใหบริการ

Quality Service

ประสิทธิภาพใน

การใหบริการ

Process Improvement

การพัฒนาบุคลากร/

เทคโนโลยี

Reskill  Upskill  New Skill

การใชเทคนิค Balance Scored Card ในการคิดริเริ่มโครงการ



ตวัอยา่งการนาํ Supply Chain ไปคิดรเิริม่โครงการ



Value Chain

ลกูคา้เขา้ถงึ
บรกิารไดด้ว้ย

ความ
เป็นธรรม

ตามความจาํเป็น

คณุภาพและ
ประสทิธภิาพ

ใน
การใหบ้รกิาร

ลกูคา้

ลกูคา้นํา
บรกิาร

ไปใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์
ตรงตาม

วตัถปุระสงค์

การสง่เสรมิ
ใหล้กูคา้
ปฏบิตั ิ

ตามเงอืนไข/
ระเบยีบ/สญัญา

การสง่เสรมิ
ใหล้กูคา้ลด
การพึง่พา

ภาครฐั

ระบบการจดัซือ้จดัจา้ง: ระเบยีบ แนวทางปฏบิตั ิการปฏบิตัอิยา่งถกูตอ้ง

PRIMARY  ACTIVITIES

เทคโนโลย ี: ทนัสมยั ใชง้านไดง้า่ย อํานวยความสะดวกแกผู่ใ้ชแ้ละลกูคา้

การจดัการบคุลากร: ปรมิาณและคณุภาพกําลงัคน (ทศันคต ิความชํานาญ)  

รปูแบบระเบยีบการเงนิ บญัช ีฯลฯ : เป็นระบบ ขดัเจน เขา้ใจงา่ย สะดวกตอ่การใช้

SUPPORT  
ACTIVITIES

เป้าหมาย
กลยทุธ์

Value Chain : Michael E. Porter 

การใช้ Value Chain ในการคิดริเร่ิมโครงการ



การเขาถึงผู
ประสบปญหา/
ผูดอยโอกาส

การจัดสวัสดิการ
และการพัฒนา

สังคม

ผูไดรับการแกไข
กลับสูครอบครัว/ 

ชุมชน

การสงเสริมให
ครอบครัว/ชุมชน

เขมแข็ง

ครอบครัว/ชุมชน
ไดรับพัฒนาสูสังคม

สวัสดิการ

การชวยเหลือผูประสบปญ
หา/ผูดอยโอกาสไดทันเวลา มีคุณ

ภาพ
 อยูในสังคมอยางสมศักดิ์

ศรีความเปนมนุษย
ตัวอยางValue Chainของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ
• พส. 1300
• 191
• ภาครัฐ(กลาง )
• ภาครัฐ(ทองถ่ิน)
• เอกชน
• ตางประเทศ
• สถาบันการศึกษา

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

• พส.

• ภาครัฐอ่ืน

• สถาบันการศึกษา

• สื่อมวลชน ,เครือขาย

• ประชาชน/ชุมชน/พ้ืนท่ี

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

• พส.

• ภาครัฐ(ภูมิภาค)

• ภาครัฐ(ทองถิ่น)

• ประชาชน/ชุมชน/พ้ืนท่ี

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

• พส.

• ประชาชน/ชุมชน/พ้ืนท่ี

• ภาครัฐ(ทองถิ่น)

• ภาครัฐ(ภูมิภาค)

• เอกชน

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

พส.

• ภาครัฐ(ทองถิ่น)

• ประชาชน /ชุ มชน /

พ้ืนท่ี

1. รับรูเหตุกอนหรือทัน

เหตุการณ 

-War Room

-ระบบสารสนเทศ

-ตัวบุคคล

-กลุม/ชุมชน           

2. ระบบขอมูลขาวสาร

ครบถวน ถูกตอง เปน

ปจจุ บัน  ใช ในการ

บริหาร จัดการไดทัน

ความตองการ 

-งานวิจัยสภาพสังคม

(Issue) และ Poll

-ตัวชี้วัด GDH GPH 

GUH GTH

1.คุ มครอง /ชวย เหลื อ ผู
ประสบปญหา/ดอยโอกาส
ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
ประทับใจ

-การดํารงชีวิต
-การทํามาหากิน
-รั ก แ ล ะ ผู ก พั น กั บ  

สถาบัน

2.ปองกัน/สงเสริมใหตรง
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย  แ ล ะ
ผูเกี่ยวของ 

-สื่อสารมวลชน
-บุคคล
-สื่ออิเล็กทรอนิกส
-กิจกรรม
-ศูนยเรียนรู

1.ครอบครัว/ชุมชน/
สังคมพรอม/เต็มใจรับ
ผูไดรับการแกไขใหอยู
รวมกับผูอื่น
2.ผู เ สี่ ยง มี ภู มิ คุ มกัน
จากปญหา สามารถ
ปองกันตนเองไดเ ม่ือ
ประสบปญหา
3.ผูไดรับการสงเสริม
เปนเครือขายท่ีมีความ
เขมแข็งในการเขารวม
การจัดสวัสดิการและ
การพัฒนาสังคม 

1.สงเสริม สนับสนุน

ใหผูไดรับการแกไขอยู

ในชุมชน/สังคมไดโดย

ไม ส ร า งปญหา /ถู ก

กระทํ า  และไม เปน

ภาระแกชุมชน/สังคม

2.เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว าม

เขมแข็งใหครอบครัว/ 

ชุมชนในการพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ

1.ปรับบทบาทหนวยงาน

ของกรมฯ เปน ผู คิดคน

น วัตกรรม  ส ง เ ส ริ ม ให

นํ า ไปใช  ให คํ าป รึกษา 

พัฒนา มาตรฐาน  

2.โ อ น ถ า ย ใ ห ภ า ค

ประชาชน ภาคเอกชน 

องคกรทองถิ่น ท่ีมีความ

พรอมไปดําเนินภารกิจ

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ

3.ประชาชนต่ืนตัวในการ

ร ว ม คิ ด  ร ว ม ทํ า  ร ว ม

ตรวจสอบ รวมแกไข



การเขาถึงผูประสบ
ปญหา/
ผูดอยโอกาส

การจัดสวัสดิการ
และการพัฒนา

สังคม

ผูไดรับการแกไข
กลับสูครอบครัว/ 

ชุมชน

การสงเสริมให
ครอบครัว/ชุมชน

เขมแข็ง

ครอบครัว/ชุมชน
ไดรับพัฒนาสูสังคม

สวัสดิการ

การชวยเหลือผูประสบปญ
หา/ผูดอยโอกาสไดทันเวลา มีคุณ

ภาพ
 อยูในสังคมอยางสมศักดิ์

ศรีความเปนมนุษย
Value Chain DDSW  

โครงการ

• ห น ว ย เ ค ลื่ อ น ท่ี เ ร็ ว

ประชาบดี1300 (สังคมอุนใจ

เรียกใชประชาบดี 1300) 

• อาสาประชาบดี 

• GPS (แผนท่ีสังคม) 

• ระบบเตือนภัยสังคม

โครงการ

• บานพักหาดาว

• Open House 

• จากกอนดินสูดวงดาว

• แมชีวิตเลือกเกิดไมได แต

เลือกเปนคนดีได

• เปนคนดีตองไมทอแท

• ธุรกิจไทยใสใจสังคม

โครงการ

• Give a Second 

Chance

• Community  Social 

Clinic

• บทเรียนชีวิต

• คลังคนดีมีฝมือ

• เณรน อยตามรอยพระ

ศาสดา

โครงการ

• สังคมไทยใสสะอาด

• ครอบครัวตัวอยาง

• ถั กทอสาย ใยบ าน  วั ด 

โรงเรียน

• มหกรรมแสดงผลงาน/

กิจกรรมเดนในรอบป

โครงการ

• องคกรสมรรถนะสูง

• DDWS in Local

• DDSW Club

1. รับรู เหตุไดกอนหรือ

ทันเหตุการณ 

-War Room

-ระบบสารสนเทศ

-ตัวบุคคล

-กลุม/ชุมชน            

2. ระบบขอมูลขาวสารมี

ค ว า ม ค ร บ ถ ว น 

ถูกตอง เปนปจจุบัน 

-งานวิจัยสภาพสังคม

(Issue)

-ตัวชี้วัด GDH GPH 

GUH GTH

1.คุ มครอง /ชวย เหลื อ ผู
ประสบปญหา/ดอยโอกาส
ใ ห มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ไ ด
มาตรฐาน สรางความรูสึกท่ี
ดี

-การดํารงชีวิต
-การทํามาหากิน
-รั ก แ ล ะ ผู ก พั น กั บ  

สถาบัน

2.ปองกัน/สงเสริมใหตรง
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย  แ ล ะ
ผูเกี่ยวของ 

-สื่อสารมวลชน
-บุคคล
-สื่ออิเล็กทรอนิกส
-กิจกรรม
-ศูนยเรียนรู

1.ครอบครัว/ชุมชน/
สังคมพรอม/เต็มใจรับ
ผูไดรับการแกไขใหอยู
รวมกับผูอื่น
2.ผู เ สี่ ยง มี ภู มิ คุ มกัน
จากปญหา สามารถ
ปองกันตนเองไดเ ม่ือ
ประสบปญหา
3.ผูไดรับการสงเสริม
เปนเครือขายท่ีมีความ
เขมแข็งในการเขารวม
การจัดสวัสดิการและ
การพัฒนาสังคม 

1.สงเสริม สนับสนุน

ใหผูไดรับการแกไขอยู

ในชุมชน/สังคมไดโดย

ไม ส ร า งปญหา /ถู ก

กระทํ า  และไม เปน

ภาระแกชุมชน/สังคม

2.เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว าม

เขมแข็งใหครอบครัว/ 

ชุมชนในการพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ

1.ปรับบทบาทหนวยงาน

ของกรมฯ เปน ผู คิดคน

น วัตกรรม  ส ง เ ส ริ ม ให

นํ า ไปใช  ให คํ าป รึกษา 

พัฒนาและกํากับมาตรฐาน  

2.โ อ น ถ า ย ใ ห ภ า ค

ประชาชน ภาคเอกชน 

องคกรทองถิ่น ท่ีมีความ

พรอมไปดําเนินภารกิจ

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ

3.ประชาชนต่ืนตัวในการ

ร ว ม คิ ด  ร ว ม ทํ า  ร ว ม

ตรวจสอบ รวมแกไข













ตารางแนวคิดและวธีิการแปลงยทุธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบติั

ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชีวั้ดระดับยุทธศาสตร์ ข้อมูลพืน้ฐาน ค่าเป้าหมาย

พ.ศ.

๒๕๖๖

พ.ศ.

๒๕๖๗

พ.ศ.

๒๕๖๘

พ.ศ.

๒๕๖๙

พ.ศ.

๒๕๗๐

๑........... ๑.๑........ .............. ..............

ประเดน็สทิธิมนษุยชน.................................................................

กลยุทธ/์แนว

ทางการพัฒนา

แนวทางการ

ดาํเนินการ/

แผนงาน 

โครงการ

มาตรการ

สาระสาํคัญ ค่าเป้าหมาย

เหตผุล/ความ

จาํเป็น

วตัถปุระสงค์ กิจกรรมหลกั อ่ืนๆ พ.ศ.

๒๕๖๖

พ.ศ.

๒๕๖๗

พ.ศ.

๒๕๖๘

พ.ศ.

๒๕๖๙

พ.ศ.

๒๕๗๐

๑...............

.......

๑...............

....

๒...............

.......
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ปงบประมาณ

๒๕๖๖

ปงบประมาณ

๒๕๖๖๗

ปงบประมาณ

๒๕๖๘

ปงบประมาณ

๒๕๖๙

ปงบประมาณ

๒๕๗๐

๑.โครงการ...................

๒.โครงการ..................

๓.โครงการ..................

๑.โครงการ...................

๒.โครงการ..................

๓.โครงการ..................

๑.โครงการ...................

๒.โครงการ..................

๓.โครงการ..................

๑.โครงการ...................

๒.โครงการ..................

๓.โครงการ..................

๑.โครงการ...................

๒.โครงการ..................

๓.โครงการ.................

หมายเหตุ

-เหตุผล ความจําเปน 

หรือหลักการ/แนวคิด

-ผลทีก่ลุมเปาหมาย

ไดรับทันที(ผลผลิต) 

และผลที่เกิดข้ึนตามมา

(ผลลัพธ)

-กิจกรรมหลัก

-ระยะเวลา

หมายเหตุ

-เหตุผล ความจําเปน 

หรือหลักการ/แนวคิด

-ผลที่กลุมเปาหมาย

ไดรับทันที(ผลผลิต) และ

ผลที่เกิดข้ึนตามมา

(ผลลัพธ)

-กิจกรรมหลัก

-ระยะเวลา

หมายเหตุ

-เหตุผล ความจําเปน 

หรือหลักการ/แนวคิด

-ผลที่กลุมเปาหมาย

ไดรับทันที(ผลผลิต) 

และผลที่เกิดข้ึนตามมา

(ผลลัพธ)

-กิจกรรมหลัก

-ระยะเวลา

หมายเหตุ

-เหตุผล ความจําเปน 

หรือหลักการ/แนวคิด

-ผลที่กลุมเปาหมาย

ไดรับทันที(ผลผลิต) และ

ผลที่เกิดข้ึนตามมา

(ผลลัพธ)

-กิจกรรมหลัก

-ระยะเวลา

หมายเหตุ

-เหตุผล ความจําเปน 

หรือหลักการ/แนวคิด

-ผลที่กลุมเปาหมายไดรับ

ทันท(ีผลผลิต) และผลที่

เกิดข้ึนตามมา(ผลลัพธ)

-กิจกรรมหลัก

-ระยะเวลา

แผนปฏิบัติราชการ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
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ช่ือโครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คา

เปาหมาย

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรับผิดชอบ

สาระสําคัญของโครงการ
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