
การวางแผน 
 

1. ความหมายการวางแผน 

 “การวางแผน” (Planning)  มาจากคาํในภาษาละตนิวา่  “แพลนมั” (Planum)  หมายถงึพื�นที�ราบ

หรอืพมิพเ์ขยีว  คําภาษาองักฤษใช ้  “Planning” ( สมบตั ิ ธํารงธญัวงศ์. 2540 : 48 )  ซึ�งหมายถงึ
กระบวนการวเิคราะหแ์ละการตดัสนิใจ ของผูบ้รหิารที�จะกําหนดวธิกีารไวล้่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื�อใชเ้ป็น
แนวทางปฏบิตัใิหบ้รรลุผลตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี�กาํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   โดยนําเอาขอ้มลู
ข่าวสาร (Information)  ในอดตีมากําหนดหรอืพยากรณ์อนาคต ดงันั �นแนวคดิของการวางแผนจงึมลีกัษณะ
เป็น  “ศาสตร”์ ที�ต้องใชข้อ้มลูเชงิประจกัษ์ (Empirical Information)  ที�มคีวามแมน่ตรง และเชื�อถอืได ้และ
จะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบที�ชดัเจน และมคีวามต่อเนื�องกนัตามลาํดบั  ทั �งนี�เพื�อใหผู้ใ้ชแ้ผน  มคีวามรู ้

และความเขา้ใจที�จะสามารถนําแผนไปปฏบิตั ิใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ได ้
 

2. ประโยชน์ของการวางแผน 

 การวางแผนทุกระดบัจะมปีระโยชน์ทั �งตอ่ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบิตัดิงันี� 
 1. ป้องกนัมใิหเ้กดิปญัหาและความผดิพลาด  หรอืลดความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นในการปฏบิตังิาน
ในอนาคต 

 2. ทําใหอ้งคก์ารมกีรอบหรอืทศิทางในการปฏบิตังิานที�ชดัเจนว่าจะทําอะไร ที�ไหน เมื�อไร อยา่งไร 
และใครทาํ ทาํใหน้กับรหิารมคีวามมั �นใจในการปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ไดง้า่ย 
 3. ช่วยใหเ้กดิการประหยดัทรพัยากรทางการบรหิาร  เช่น  คน  เงนิ  วสัดุอุปกรณ์  เวลา ฯลฯ 

 4. ช่วยใหก้ารปฏบิตังิานรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ เพราะมแีผนเป็นแนวทาง “เปรียบเสมือนเรือที�มีหาง

เสือ” 

 5. ช่วยใหก้ารปฏบิตังิานเป็นระบบ นกับรหิารสามารถควบคุม ตดิตามการปฏบิตังิาน   ไดง้า่ย 
 

3. องคป์ระกอบของการวางแผน 

 องคป์ระกอบของการวางแผนที�สาํคญั คอื 

 3.1  การกาํหนดจดุหมายปลายทาง (Ends) ที�ต้องการบรรล ุ  ซึ�งมหีลายระดบั  คอื 

  1) จุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค ์ (Goals)  เป็นการแสดงถงึความคาดหวงัที�ตอ้งการให้

เกดิขึ�นในช่วงระยะเวลาขา้งหน้า ซึ�งมกัจะมองในรูปของผลลพัธ์ (Outcomes )  ในอนาคตกําหนดอยา่ง
กวา้งๆ 

  2) วตัถปุระสงค ์ (Objective)   เป็นองค์ประกอบที�เป็นผลมาจากการแปลงจุดมุ่งหมาย 

(Goal) ใหเ้ป็นรูปธรรมมากขึ�นเพื�องา่ยในการนําไปปฏบิตั ิวตัถุประสงคจ์งึเป็นการกําหนดผลผลติ (Output) 

ที�คาดหวงัใหเ้กดิขึ�นอยา่งกวา้ง ๆ แตช่ดัเจน และสามารถปฏบิตัไิด ้
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  3) เป้าหมาย (Targets) เป็นองค์ประกอบที�เป็นผลมาจากการแปลงวตัถุประสงคใ์หเ้ป็น

รูปธรรมในการปฏบิตัมิากขึ�น เป้าหมายจงึเป็นการกําหนดผลลพัธ์สุดทา้ยที�เกดิขึ�นจากการปฏบิตัติามแผน
โดยจะกําหนดเป็นหน่วยนบัที�วดัผลไดเ้ชงิปรมิาณ และกําหนดระยะเวลาที�จะบรรลุผลสาํเรจ็นั �นดว้ย 
 3.2 วิธีการและกระบวนการ (Means and Process)  เป็นองคป์ระกอบที�เกดิจากการนําขอ้มลู

ต่าง ๆ มาวเิคราะห์และกําหนดเป็นทางเลอืก (Alternative)  สําหรบัเป็นแนวทางปฏบิตั ิ  หรอืกลวธิ ี
(Strategy)  ใหบ้รรลุจดุหมายที�กําหนดไว ้จากนั �นจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนงาน (Programs) และโครงการ 
(Projects) ที�เชื�อมโยงกนั  โดยทั �วไปจะประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั  คอื 

  1) กลวิธีการปฏิบติั หรือมาตรการ (Strategy)  เป็นการกําหนดแนวทางปฏบิตัใิหบ้รรลุ

จุดหมาย (Ends)  ที�กําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

  2) แผนงาน (Programs)  และโครงการ (Projects)  เป็นการกําหนดแนวทางการกระทําที�

เป็นรปูธรรมในการปฏบิตัมิากขึ�น   ซึ�งโดยทั �วไปจะมปีระเดน็ในการเขยีนที�ชดัเจน ครอบคลุม   และเชื�อมโยง

กนัอยา่งเป็นระบบ 
 3.3 ทรพัยากร (Resources)  และค่าใช้จ่าย (Cost)  เป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัอย่างหนึ�งในการ

วางแผนและการนําแผนไปปฏบิตั ิ  ซึ�งไดแ้ก ่ คน  เงนิ  วสัดุอุปกรณ์   ซึ�งผูว้างแผนจะตอ้งระบุใหช้ดัเจนและ

มคีวามเป็นไปไดใ้นการปฏบิตั ิ“มิใช่เขียนแผนแบบวาดวิมานในอากาศ” หรอื “เขียนแผนแบบเพ้อฝัน” 

 3.4 การนําแผนไปปฏิบติั (Implementation)  เป็นองค์ประกอบที�แสดงถึงกรรมวธิใีนการ

ตดัสนิใจเลอืกแผนงานและโครงการไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลสาํเรจ็ตามจุดหมาย (Ends) ที�กําหนดไว ้ ซึ�งขั �นตอนนี�
จะตอ้งอาศยักลยุทธห์ลายอยา่งทั �งกลยุทธภ์ายในองคก์ารและกลยุทธภ์ายนอกองคก์าร 

 3.5 การประเมินผลแผน (Evaluation)  เป็นองคป์ระกอบที�แสดงถงึการตรวจสอบการควบคุม

และการวดัผลการปฏบิตัติามแผนเพื�อใหท้ราบถงึ ความกา้วหน้าหรอืขอ้บกพร่องหรอืขอ้จาํกดัของแผนนั �น ๆ  
เพื�อจะไดป้รบัปรุงแผนใหส้ามารถนําไปปฏบิตัไิดบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี�กาํหนดไว ้

 

4. ระดบัของการวางแผน 

 ถา้จะแบง่ระดบัของการวางแผนตามลกัษณะของการบรหิารงานในองคก์าร สามารถแบ่งออกเป็น 
3 ระดบั คอื 

 1. การวางแผนระดบันโยบาย (Policy Planning)  เป็นแผนระดบัสงูสดุขององคก์าร มกัจะระบุ

แนวทางอย่างกวา้งๆ ซึ�งเป็นพื�นฐานที�จะก่อใหเ้กดิแผนชนิดอื�นๆ สว่นใหญ่จะเป็นแผนระยะยาว (Long - 
Range Plan) เช่น แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที� 9 

 2. การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning)  เป็นการวางแผนหลอมรวมครอบคลุมกจิกรรม

ทั �งหมดขององคก์าร หรอืแผนงานใหญ่ขององคก์าร โดยจะระบุไว ้“อย่างกว้าง” และ “มองไกล” ไปพรอ้มๆ

กนั ซึ�งมกัจะเป็นแผนระยะยาว 5 - 10 ปี ซึ�งจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนระดบันโยบาย 
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 3. แผนปฏิบติัการ หรือแผนดาํเนินงาน (Operation Plan)  เป็นการวางแผนที�กําหนด

จุดมุ่งหมายระยะส ั �น  ระยะเวลา ไม่เกนิ 1 ปี  ซึ�งถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ องคป์ระกอบของแผนปฏบิตัิ
การจะประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย  กจิกรรม ขั �นตอนการปฏบิตั ิงบประมาณ ผูร้บัผดิชอบในการ
ดําเนินงาน แผนปฏบิตักิาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คอื  แผนใชป้ระจํา (Standing Plans)  และแผนใช้

เฉพาะครั �ง (Single - use Plans) 
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การวางแผนยทุธศาสตร ์

(Strategic Planning) 

 

1. ความหมายของการวางแผนกลยทุธ ์

 การวางแผนยุทธศาสตร ์ หรอื  การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการตดัสนิใจ

เพื�อกําหนดทศิทางในอนาคตขององคก์ร  โดยกาํหนดสภาพการณ์ในอนาคตที�ตอ้งบรรลุและกําหนดแนวทาง
ในการบรรลุสภาพการณ์ที�กําหนดบนพื�นฐานขอ้มลูที�รอบดา้นอยา่งเป็นระบบ 

 การกําหนดแนวทางที�จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที�ต้องการใหเ้กดิ  จะตอ้งตั �งอยู่บนพื�นฐาน
ของขอ้มูลที�รอบดา้น  คอื  จะตอ้งคาํนึงถงึสภาพการณ์ที�ตอ้งการให้เกดิศกัยภาพหรอืขดีความสามารถของ
องคก์ร และการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ ทั �งดา้นเศรษฐกจิ สงัคม  การเมอืง  และสิ�งแวดลอ้ม 

 การกําหนดแนวทางที�จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที�ต้องการให้เกิดจะต้องเป็นระบบ  คือ  

แนวทางที�กาํหนดขึ�นจะตอ้งดําเนนิไปอยา่งเป็นขั �นเป็นตอน 

 การวางแผนยทุธศาสตรจ์ะตอ้งตอบคาํถามหลกั  3  ประการ  คอื 
1. องคก์รกาํลงัจะกา้วไปทางไหน (Where are you going?) 

 2. สภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งไร (What is the environment?) 
 3. องคก์รจะไปถงึจุดหมายไดอ้ยา่งไร (How do you get there?) 

 กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร ์(Strategic Planning Processes)  มขี ั �นตอนดงัต่อไปนี� 
 1) กําหนดวสิยัทศัน์ (Vision) 
 2) กําหนดภารกจิหรอืพนัธกจิ (Mission) 
 3) กําหนดเป้าประสงคห์รอืจุดมุง่หมายเพื�อการพฒันา (Goal) 
 4) กําหนดประเดน็ยทุธศาสตรห์รอืยุทธศาสตร ์(Strategy) 

 5) กําหนดกลยุทธห์รอืแนวทางการพฒันา 
 
 นามธรรม วสิยัทศัน์ (Vision)   ตอ้งการเป็นอะไร 

   พนัธกจิ (Mission)   ตอ้งทําอะไร 

   จุดมุง่หมายเพื�อการพฒันา  ทาํเพื�ออะไร 

     ยทุธศาสตร ์  ทาํอยา่งไร 

       แนวทางการพฒันา   ทาํโดยวธิกีารใด 

 รปูธรรม เป้าหมาย ทาํแคไ่หน/เท่าใด/กบัใคร/เมื�อใด 
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คําว่า “ยุทธศาสตร”์ (Strategy)” มีความหมายรวมถึง “จุดหมายปลายทาง (End)” และ 

“วิธีการสู่จุดหมายปลายทาง (Means) เชิงนโยบาย” ซึ�งใช้ในการกําหนดนโยบายจากการวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร (SWOT) ตามหลกัวชิาการ   

ส่วนคําว่า “กลยุทธ”์ (Strategies)” หมายถึง “วิธีการสู่จุดหมายปลายทาง (Means) ระดบั

ปฏิบติัการและเป็นแนวทางเพื�อตอบสนองวิธีการสู่จดุหมายปลายทางระดบันโยบาย” 

 

2. ความแตกต่างระหว่างแผนกลยทุธ ์แผนปฏิบติังานระยะยาวแบบดั �งเดิม  

 และแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ของหน่วยงาน 

หน่วยงานที�ไม่ไดจ้ดัทําแผนกลยุทธ์มาก่อน  มกัจะมคีวามเขา้ใจผดิว่าแผนปฏบิตังิานระยะยาวที�

เคยทาํมาแต่ดั �งเดมิหรอืแผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ตามนโยบายของรฐับาลที�จดัทําขึ�นในปี 2548  คอื แผนกล
ยุทธข์องหน่วยงาน  

 แผนกลยทุธข์องหน่วยงาน  มลีกัษณะสาํคญั  ดงันี�  

  แผนกลยุทธใ์หค้วามสาํคญัตอ่ความสมัพนัธข์องสภาพแวดลอ้มในเชงิโอกาส  และ 

ภยัอุปสรรคที�เปลี�ยนแปลงไปกบัศกัยภาพที�เป็นจุดแขง็และจุดอ่อนของหน่วยงาน เพื�อการกําหนดกลยุทธ์
ของหน่วยงาน หากสภาพแวดลอ้มเปลี�ยนแปลงไป กลยุทธจ์ะตอ้งปรบัไปดว้ย 

  แผนกลยุทธ์เน้นความเชื�อมโยงจากนโยบายลงมาที�ผลลพัธ์  และต่อลงมายงัผลผลติระยะยาว

ซึ�งเป็นตวัเชื�อมไปสูก่ารจดัทําแผนปฏบิตักิารและการกําหนดกจิกรรม  

  แผนกลยุทธใ์หค้วามสาํคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) ในการจดัทํากลยุทธ ์ 

 แผนปฏิบติังานระยะยาวแบบดั �งเดิมของหน่วยงาน  มลีกัษณะสาํคญั ดงันี�  

  แผนปฏบิตังิานระยะยาวใหค้วามสาํคญัตอ่ความสมัพนัธข์องสภาพปญัหากบัสาเหตุของ ปญัหา 
เพื�อกําหนดโครงการและกจิกรรมของหน่วยงาน เพื�อแกไ้ขปญัหา  

  แผนปฏบิตังิานระยะยาวเน้นความเชื�อมโยงระหวา่งกจิกรรมกบังบประมาณ  

  แผนปฏบิตังิานระยะยาวใหค้วามสาํคญักบัการกําหนดกจิกรรมโดยผูป้ฏบิตังิาน  

แผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของหน่วยงาน มลีกัษณะสาํคญั ดงันี�  

  แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี  ให้ความสําคญัต่อความสมัพนัธ์ของกลยุทธ์หลกัของแผนบรหิาร
ราชการแผ่นดนิกบัผลผลติของหน่วยงานที�ของบประมาณแผน่ดนิแต่ไม่แสดงความเชื�อมโยงจากยุทธศาสตร์
ของรฐับาลผา่นผลลพัธล์งมายงัผลผลติระยะยาว  

  แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี  ใหแ้สดงสภาพแวดลอ้มในเชงิโอกาสและภยัอุปสรรค  และ ศกัยภาพที�
เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนแบบแยกส่วน  แต่ไม่ไดแ้สดงความสมัพนัธ์ระหว่างกนั  และไม่ไดแ้สดงว่าแผนการ
จดัทําผลผลติจะสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้มเปลี�ยนแปลงไปหรอืไม ่อยา่งใด  

  แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี  ใหค้วามสาํคญักบัการกําหนดผลผลติโดยผูบ้รหิารของหน่วยงาน  
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3. องคป์ระกอบหลกัในการวางแผนกลยุทธ ์

 องคป์ระกอบหลกัที�ควรกาํหนดอยูใ่นแผนกลยุทธ ์ มดีงันี� 

 1.  พนัธกิจ (Mission)  เป็นสิ�งที�สื�อถงึภารกจิหลกัขององคก์าร  ซึ�งจะสะทอ้นถงึปรชัญาที�จะ

กําหนดการดํารงอยูข่ององคก์าร  เช่น  พนัธกจิของคณะมนุษยศาสตร ์ ฯ  สถาบนัราชภฏัอุตรดติถ ์ คอื “.....

ผลิตบณัฑิตที�มีคณุภาพ  คณุธรรม  สนองความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ�น…” ถอ้ยแถลง

ดงักลา่วถอืวา่เป็นภารกจิหลกัขององคก์ารนั �นเอง 

 2. จุดมุ่งหมาย (Goal)  คอื  ผลลพัธ์ปลายทาง (Outcomes) ที�องค์การตอ้งการใหเ้กดิขึ�นใน

อนาคต โดยไม่ตอ้งระบุช่วงเวลาที�แน่นอนลงไป เช่น จุดมุง่หมาย ของคณะมนุษยศาสตรฯ์สถาบนัราชภฏั

อุตรดติถ ์คอื “...ผลิตบณัฑิตให้นําความรู้ไปพฒันาท้องถิ�น...” 

 3. วตัถปุระสงค ์(Objective)  เป็นผลผลติ (Output)  ที�ตอ้งการใหเ้กดิขึ�น เมื�อไดก้ระทําสิ�งต่างๆ  

ตามที�ไดกํ้าหนดพนัธกจิไว ้ วตัถุประสงคจ์งึตอ้งกําหนดให ้ ชดัเจน วดัได ้  และปฏบิตัไิด ้ เป็นรูปธรรมกว่า

จุดมุ่งหมาย (Goal)  และตอ้งเกดิขึ�นก่อนผลลพัธ์  เช่น วตัถุประสงคข์องคณะมนุษยศาสตรฯ์ “..เพื�อผลิตบณัฑิต

ปริญญาตรีสาขามนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตรห์ลากหลายสาขา..” 

 4. นโยบาย (Policy)  คอื  ขอ้ความหรอืสิ�งที�องคก์ารระบุไวว้่าจะปฏบิตัหิรอืกระทํา เพื�อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงค ์  และจุดมุง่หมายที�กําหนดไว ้ ดงันั �นการกําหนดนโยบายจงึเป็นการกําหนดกรอบ  กําหนด
เกณฑใ์นการจะปฏบิตัใิหก้ระชบัและมปีระสทิธภิาพ 

 5. กลวิธี/มาตรการ (Strategy)  แนวทางปฏบิตัยิอ่ยที�องคก์ารยดึเป็นกรอบสาํหรบัคดัเลอืก แผนงาน / 

งาน / โครงการ ต่างๆ ที�จะดาํเนนิใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ซึ�งกลวธิตี่างๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายขอ้นั �นๆ 

 6. แผนงาน (Program) เป็นการจดัรวมกลุ่มของ งาน หรอื โครงการ หรอือาจกล่าวว่า แผนงาน  

คอื  งาน  หรอืโครงการย่อยๆ  หลายโครงการ ซึ�งมวีตัถุประสงคส์อดคลอ้งกนั  ซึ�งงานหรอืโครงการจะ
ประกอบดว้ยกจิกรรม (Activities) ต่างๆ ที�ดําเนินการภายใตก้รอบของงาน หรอืโครงการหนึ�งๆ  ซึ�งจะมี
เงื�อนไขระยะเวลาเริ�มตน้  และสิ�นสดุในการทาํกจิกรรมตา่งๆ 
 

4. กระบวนการวางแผนกลยทุธ ์

 การวางแผนกลยุทธ์นอกจากจะกําหนดสาระของแผนกลยุทธ ์ อนัไดแ้ก่ พนัธกจิ จุดหมาย

วตัถุประสงค ์นโยบาย และกลวธิหีรอืมาตรการ อนัเป็น . ยุทธศาสตร ์. แลว้ การวางแผนกลยุทธ ์
จะตอ้งมอีงคป์ระกอบและกระบวนการที�สาํคญัดงันี� 

 3.1 การวิเคราะหผ์ูม้ีส่วนได้เสีย (Stakeholders Analysis)  

  การวเิคราะหเ์รื�องผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders  Analysis)  ที�เกี�ยวขอ้งกบัองคก์รมสีว่น
ช่วยในการกําหนดวสิยัทศัน์   พนัธกจิ   และเป้าประสงค์หลกัของหน่วยงานไดถู้กตอ้ง เนื�องจากหน่วยงาน
ไม่เพยีงแต่มคีวามผูกพนัธ์กบักระทรวงเจา้สงักดัและผูร้บับรกิารเท่านั �น แต่ยงัมผีูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอื�นๆ อกี

ดว้ย  
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   ผูม้สีว่นไดเ้สยีต่อองคก์ร (Stakeholder   Influence)  ซึ�งมอีทิธพิลต่อการวางแผนและ 

การดาํเนินงานของหน่วยงาน จาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี� 

  (1) ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร (Internal Stakeholders) ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารทุกระดบัและ 

เจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตังิาน  

   (2) ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในการรบับริการ (Marketplace Stakeholders)  เช่น 

ผูร้บับรกิาร พนัธมติร ผูร้บัจา้ง และขายครุภณัฑแ์ละวสัดุในการจดัซื�อจดัจา้งตามระเบยีบพสัดุ เป็นตน้  

   (3) ผู้มีส่วนได้เสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders)  เช่น 

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  คณะกรรมการอาหารและยา  สถาบันการเงนิ  สภาหอการค้า สภา
อุตสาหกรรม  องคก์รพฒันาเอกชน  และสื�อมวลชน  รวมทั �งกลุ่มการเมอืงที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
ตลอดจนศาลยุตธิรรม  และศาลปกครอง  เป็นตน้  ซึ�งทําหน้าที�ในการกํากบัดูแล  และป้องกนัและแกไ้ขขอ้
ขดัแยง้/ขอ้รอ้งเรยีนระหวา่งผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิาร เพื�อใหเ้กดิความเป็นธรรมทั �งสองฝา่ย  

   ในการจดัทําแผนกลยุทธ์ ฝ่ายที�รบัผดิชอบด้านนโยบายและกลยุทธ์ของหน่วยงานควรให้
ความสาํคญักบัขั �นตอน ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี� 

   ตวัอยา่งขั �นตอนการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีต่อองคก์รในการจดัทาํแผนกลยุทธ ์

 
ขั �นตอน กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1 เตรียมงานโดยหน่วยงานที�รบัผิดชอบดานนโยบายและกลยทุธข์องหน่วยงาน  ฝา่ยนโยบายและกลยุทธ ์

 1.1 รา่งรายชื�อคณะทาํงานรว่มระหวา่งผูบ้รหิารและตวัแทนของผูป้ฏบิตังิาน (Internal 

Stakeholders) เพื�อเสนอขอความเหน็ชอบจากผูบ้รหิาร  
 

 1.2 ร่างรายชื�อผูม้สี่วนไดเ้สยีจากภายนอก ประกอบดว้ย ผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรงในการรบั

บรกิาร (Marketplace Stakeholders) และผู้มสี่วนได้เสยีในสงัคมแต่อยู่นอก
องคก์ร (External Stakeholders) เพื�อเสนอขอความเหน็ชอบจากผูบ้รหิาร 

 

 
1.3 รวบรวมกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับหน่วยงาน  โดยเฉพาะมาตราที�เกี�ยวข้องจาก

รฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา และกฎกระทรวงที�เกี�ยวขอ้ง  
 

 1.4 รวบรวมกฎหมายระหว่างประเทศ     กฎบตัรสหประชาชาติ    สนธิสัญญา 
อนุสญัญา และข้อตกลงระหว่างประเทศ  รวมทั �งมาตรฐานสากลด้านการค้า

ระหวา่งประเทศที� เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงาน  

 

 
1.5 รวบรวมนโยบายของรฐับาล โดยเฉพาะคําแถลงนโยบาย แผนบริหารราชการ

แผน่ดนิและมตคิณะรฐัมนตรทีี�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงาน  
 

 1.6 รวบรวมรายงานผลงานที�หน่วยงานต้องรับผิดชอบ   ต้องรายงานสํานักงาน
เลขาธิการ คณะรฐัมนตรเีพื�อจดัทําผลงานของรฐับาลตามแนวนโยบายพื�นฐาน

แหง่รฐัตามรฐัธรรมนูญ  
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ขั �นตอน กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 
1.7 รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากรายงานสถิติที� เกี�ยวข้องกับการวิเคราะห ์  

สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกของหน่วยงาน  
 

 1.8 รวบรวมขอ้มลูเชงิคุณภาพจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกของหน่วยงาน  
 

2 ประชมุเชิงปฏิบติัการเพื�อวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  

 2.1 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มโดยผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารทุกระดบั 

 2.2 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มโดยตวัแทนของผูป้ฏบิตังิาน 

  

เจา้หน้าที�ระดบัปฏบิตังิาน 

 2.3 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มรว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิารและตวัแทนของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิารทุกระดบั 

และเจา้หน้าที� 

ระดบัปฏบิตังิาน 

3 ประชมุคณะทาํงานเพื�อจดัทาํร่างทิศทางและกลยทุธข์องหน่วยงาน คณะทาํงานฯ 

 3.1  ประเมนิสถานภาพจากผลการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม  

 3.2  จดัทาํรา่งวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าประสงคห์ลกัของหน่วยงาน  

 3.3  จดทาํรางกลยุทธร์ะดบัยุทธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์  

4 ประชมุเชิงปฏิบติัการเพื�อให้ข้อคิดเหน็ในการจดัวางทิศทางและการกาํหนดกล

ยุทธข์องผู้มีส่วนได้เสีย 3 หน่วยงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน 

(Internal Stakeholders) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการรบับริการ 

(Marketplace Stakeholders) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสงัคมแต่อยู่นอก

องคก์ร (External Stakeholders)  

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย       3 

ประเภท 

 4.1  ให้ข้อคดิเห็นเกี�ยวกบัการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพ

ของหน่วยงาน  

 

 4.2  ใหข้อ้คดิเหน็เกี�ยวกบัรา่งวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าประสงคห์ลกั   

 4.3  ใหข้อ้คดิเหน็เกี�ยวกบัรา่งยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ ์  

5 ประชมุคณะทาํงานเพื�อสรปุผลการจดัวางทิศทางและกลยทุธข์องหน่วยงาน คณะทาํงานฯ 

 5.1  จดัทาํสรุปผลการประเมนิสถานภาพจากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอม  

 5.2  จดัทาํสรุปผลการกําหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าประสงคห์ลกัของหน่วยงาน  

 5.3  จดัทาํสรุปผลการกําหนดยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์และผลผลติ   

 5.4  กําหนดตวัชี�วดัระยะยาวระดบัยุทธศาสตร์ และระดบักลยุทธ ์ (และตวัชี�วดัรายปี  

- ถ้าม)ี รวมทั �งตวัชี�วดัระดบัผลผลิตรายปีที�แสดงประสทิธภิาพของผลผลติ 4 มติ ิ
(เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ เชงิเวลา และเชงิตน้ทนุ) 

 

6 เผยแพร่แผนกลยทุธต่์อสาธารณะ  ฝา่ยนโยบายและกลยุทธ ์

 6.1 จดัพมิพแ์ผนกลยุทธแ์จกจา่ยผูม้สีว่นไดเ้สยีทั �ง 3 ประเภท   

 6.2 จดัทํา Website เผยแพร่แผนกลยุทธ ์พรอ้ม E-mail เพื�อใหป้ระชาชนและผูส้นใจ

สามารถใหข้อ้คดิเหน็เพิ�มเตมิกลบัมายงัหน่วยงานได ้
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 3.2 การวิเคราะหส์ถานการณ์ทั �งภายในและภายนอกองคก์าร 

  1) การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองคก์าร   โดยปกตจิะใชห้ลกั “SWOT”  ในการ

วเิคราะห ์  ซึ�งจะเป็นการประเมนิจุดเดน่หรอืจดุแขง็ (Strengths)  หรอืศกัยภาพของการดาํเนนิงานขององคก์ารที�
ผา่นมาทั �งในอดตีและปจัจุบนัวา่ประสบความสาํเรจ็เพยีงใด เช่น ตรวจสอบศกัยภาพดา้นทรพัยากรในการบรหิาร  

อาท ิ คน  เงนิ  วสัดุอุปกรณ์  สื�อการสอน  เทคโนโลยสีมยัใหม ่ วธิกีารจดัการหลกัสตูร   วเิคราะห์จุดอ่อน 
(Weakness)  ขององคก์ารว่ามปีญัหาอะไรบา้ง  ตลอดจนวเิคราะหโ์อกาส (Opportunity)  ที�จะสนบัสนุนใหม้ี
การแก้ไขปญัหาหรอืพฒันาองคก์ารใหเ้ตบิโต หรอืมคีวามเป็นเลศิ และวเิคราะห์ว่ามอีุปสรรค/ขอ้จํากดัหรอื
ภาวะคุกคาม (Threat)  อะไรบา้งที�อาจเกดิขึ�นเมื�อเราดาํเนนิโครงการแลว้  ทั �งนี�เพื�อจะไดใ้ชต้รวจสอบสภาวะ
ความเสี�ยง (Risks)  และใช้ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกในการวางแผนไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ  ตลอดจนทาํใหอ้งคก์ารมคีวามเขม้แขง็ในการปฏบิตังิานใหส้าํเรจ็ลุล่วงตามจุดหมายที�กําหนด

ไวใ้นที�สดุ 

   การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน ควรครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี� 

    ความเหมาะสมของโครงสร้างองคก์ารและความชดัเจนของนโยบายที�หน่วยงาน

กําหนด 

    ประสิทธิผลในระดบัผลลพัธ ์(ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย) ในช่วงเวลาที�ผ่าน

มา และประสทิธภิาพในระดบัผลผลติ (เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพตามมาตรฐานเชงิเวลา และเชงิตน้ทุน) 
ในช่วงเวลาที�ผ่านมา รวมทั �งความคุม้ค่า (B/C Ratio หรอื Cost Effectiveness) ของภารกจิในช่วงเวลาที�
ผา่นมา  

    การบริหารบุคคลและการพฒันาบุคลากร (อตัรากําลงั คุณภาพบุคลากร การ

คดัเลอืกบุคลากร   การใหร้างวลัและการลงโทษ   ขวญัและกําลงัใจ   การฝึกอบรมระหว่างการปฏบิตังิาน
ของเจา้หน้าที�  การฝึกอบรมผูบ้รหิารระดบัต่างๆ การถา่ยทอดภูมคิวามรูก้่อนเกษยีณอาย ุเป็นตน้) 

    ประสิทธิภาพทางการเงินและการระดมทนุ 

    การบริหารพสัด ุ(การจดัซื�อจดัจา้ง ความพรอ้มใชข้องครุภณัฑ ์การใชค้รุภณัฑไ์ด้

อยา่งสมประโยชน์ การบํารงุรกัษาครุภณัฑแ์ละอาคารสถานที� การจดัหาวสัดุสิ�นเปลอืง เป็นตน้) 

    การบริหารจดัการ (การวางแผนปฏบิตักิาร การวจิยัและพฒันา การตดิตามผลการ

ปฏบิตัิงาน  การประเมนิผล  การจดัทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ การสื�อสารภายใน
หน่วยงาน วฒันธรรมองคก์าร และภาวะผูนํ้า เป็นตน้) 

  2) การวิเคราะหส์ถานการณ์ภายนอกองคก์าร เป็นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มต่าง ๆ   ที�อยู่

ภายนอกองค์การ แต่อาจมผีลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การทั �งทางตรงและทางอ้อม เช่น 
สภาพแวดลอ้มทางดา้น เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง กลุ่มผลประโยชน์ คู่แข่งขนั ความกา้วหน้าดา้น
เทคโนโลย ีฯลฯ ปจัจยัต่าง ๆ เหลา่นี�องคก์ารควบคุมไดย้าก ดงันั �นในการวางแผนกลยุทธ์ ผูว้างแผนจะตอ้งให้
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ความสําคญักบัการวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ เพื�อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ให้มี
ประสทิธภิาพ 

    การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก ควรครอบคลุมประเดน็ต่อไปนี�  

     ปัจจยัเอื�อ/ปัจจยัอปุสรรคด้านสงัคมและวฒันธรรม  

     - ปจัจยัเอื�อดา้นสงัคมในประเดน็ที�เกี�ยวกบัความตอ้งการของประชาชน หรอืปญัหา

ของสงัคม หรือข้อเรียกร้องของกลุ่มบุคคลที�มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั �งเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ภาคเอกชน ตลอดจนโครงสรา้งประชากร การศกึษา อนามยั 
อาชพี ความรู ้เจตคต ิพฤตกิรรม แนวคดิ อนุรกัษ์ กระแสวฒันธรรมจากต่างประเทศ  คา่นิ ย ม ค ว า ม

เชื�อ ขนบธรรมเนียม และประเพณ ีเป็นตน้ 

     ปัจจัยเอื�อ/ปัจจัยอุปสรรคด้านเทคโนโลยี (นว ัตกรรม และความมีอยู่ของ

เทคโนโลย ีเป็นตน้)  

     ปัจจยัเอื�อ/ปัจจยัอุปสรรคด้านเศรษฐกิจ (ภาวะทางเศรษฐกจิ ภาวะการจา้งงาน 

อตัราดอกเบี�ย และอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ เป็นตน้)  

     ปัจจยัเอื�อ/ปัจจยัอุปสรรคด้านการเมืองและกฎหมายภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ  

     - แนวนโยบายพื�นฐานแห่งรฐัตามรฐัธรรมนูญ และกฎกระทรวงเกี�ยวกบัการแบ่ง

อาํนาจหน้าที�ของหน่วยงานภายในกระทรวง ปี 2545 และพระราชกฤษฎกีาจดัตั �งหน่วยงาน 

     - นโยบายของรฐับาล 

     - เป้าประสงคท์ี�กาํหนดในแผนยุทธศาสตรก์ระทรวง 

     - อุปสรรคเกี�ยวกบัการประสานงานระหวา่งหน่วยงานภาครฐั 

     - อุปสรรคหรอืขอ้จาํกดัที�เกดิจากกฎหมายหรอืระเบยีบ 

     - อุปสรรคหรอืขอ้จาํกดัที�เกดิจากโครงสรา้งสว่นราชการ 

     - อุปสรรคหรอืขอ้จํากดัที�เกดิจากมาตรฐานการปฏบิตังิานเพื�อใหเ้กดิการยอมรบัใน

ระดบันานาประเทศ  

 3.3  การประเมินสถานภาพของหน่วยงาน ควรครอบคลุมประเดน็ตอ่ไปนี�  

   • ความโน้มเอยีงระหวา่งจุดแขง็และจุดออ่น  

   • ความโน้มเอยีงระหวา่งโอกาสและภยัอปุสรรค  

   • สรุปความเป็นไปไดท้ี�จะมยุีทธศาสตรเ์ชงิรุก  เชงิรกัษาสถานภาพความเชี�ยวชาญ เชงิ
ปรบัปรุงสว่นดอ้ย และเชงิตดัทอนภารกจิ  เป็นตน้  
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การกาํหนดยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์

     

                     

  กลยทุธเ์ชิงรกุ  กลยทุธเ์ชิงพฒันา          ? 

 - ขยาย 

- พฒันา 

- ส่งเสริม 

- สร้าง 

  - ส่งเสริม 

- ปรบัปรงุ 

- เรง่รดั 

- แก้ไข 

- ประสานความร่วมมือ ขอรบัการ

สนับสนุน 

    กลยทุธต์ั �งรบั 

 

            กลยทุธแ์ก้ปัญหา          

 - ชะลอ 

- ปรบัปรงุ 

- ลดต้นทนุ 

- ลดระยะเวลา 

  - ยบุเลิก 

- ถ่ายโอน 

- ควบกิจการ 

- ปรบัเปลี�ยน Re-engineering 

- หลอมรวม 

 

 

 Stars Situation (SO) จะเอาจุดแขง็ไปใชป้ระโยชน์จากโอกาสไดอ้ยา่งไร 

 - สรา้ง  เปิด เพิ�ม บุก รกุ ขยาย 

 Question Marks Situation (WO) แกไ้ขจุดออ่นเพื�อช่วงชงิโอกาส หรอื หาจุดแขง็จากภายนอก

มาเสรมิ 

 - ปรบัปรุง พฒันา แกไ้ข ทบทวน 
 - ประสานความรว่มมอื ขอรบัการสนับสนุน 

 Cash Cows Situation (ST) ใชจุ้ดแขง็เพื�อลดความเสยีหายที�เกดิจากภยัคกุคามหรอืทาํจุดแขง็ให้

ดขีึ�น 
 - ปรบัปรุง พฒันา ลดตน้ทุน ลดระยะเวลา 

 Dogs Situation (WT) เลกิ/ลดภารกจิบางดา้นที�มจีุดออ่นและภยัคุกคาม หรอืคดิใหม ่ทําใหม ่

 - เลกิ ลด ถา่ยโอน 

S 

O 

W 

T 
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 - ปรบั เปลี�ยน Re-engineering 

 3.4 การจดัวางทิศทางของหน่วยงาน 

   การจดัวางทิศทางเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน  มขี้อความที�สําคญัประกอบด้วย “วิสยัทศัน์ 
(Vision)” “พนัธกจิ (Mission)” และ “เป้าประสงคห์ลกัของหน่วยงาน  (Organization’s Objective or Goal)”  

6

ผลลพัธ์
เป้าหมาย+KPI

2Q2TP

แผนกลยุทธ์

วสัิยทัศน์
Vision

พนัธกจิ
Mission

เป้าประสงค์หลกัขององค์กร

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดอ่อน/แข็ง

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส/อุปสรรค

• กลยุทธ์ระดบัสํานัก/กองผลผลติ
เป้าหมาย+KPI

QQCT

• กลยุทธ์ระดับ ส่วน / ฝ่ายกจิกรรม
เป้าหมาย+KPI

QT

แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี
และประจาํปี

SWOT SWOT

ทศิทางข
ององค์กร

กลยุทธ์ระดับกรม

1
1

2

3

4

5

1. ภารกจิหลกั 2. ภารกจิหลกั 3. ภารกจิสนับสนุน

1.1 ภารกจิหลกั 1.2 ภารกจิหลกั 1.3 ภารกจิสนับสนุน

1. 1.1กจิกรรมหลกั 1. 1.2 กจิกรรมหลกั 1.1.3 กจิกรรมสนับสนุน
 

แผนผงั  กระบวนการวางแผนกลยุทธ ์

   1. วิสยัทศัน์ เป็นขอ้ความแสดงภาพที�หน่วยงานอยากจะเป็นในช่วง 4-5 ปีขา้งหน้าและเกดิ

จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกและการวเิคราะหศ์กัยภาพของหน่วยงาน  ซึ�งมขีอ้มูลเชงิปรมิาณ
และขอ้มลูเชงิคุณภาพสนบัสนุนการวเิคราะห์ (มใิช่ขอ้ความที�เป็น “คําขวญั” ของหน่วยงาน หรอืขอ้ความที�
แสดงภาพเพอ้ฝนัที�ไมส่อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม) 

   2. พนัธกิจ เป็นขอ้ความระบุหน้าที�ความรบัผดิชอบหรอืบทบาทซึ�งกําหนดจะทําในช่วง 4-5 

ปีขา้งหน้าที�สอดคลอ้งกบักฎหมายการจดัตั �งหน่วยงาน  

   3. เป้าประสงค์หลกัของหน่วยงาน  เป็นขอ้ความระบุกลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิารที�ชดัเจน 

และผลประโยชน์ที�กลุม่เป้าหมายไดร้บัที�มคีวามสมัพนัธก์บัพนัธกจิโดยตรง  
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 3.5 ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และผลผลิตของหน่วยงาน  

   โครงสรา้งแผนงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร ์กําหนด
ลาํดบัชั �นจากบนลงลา่ง (Cascading) เป็น 4 ระดบั ดงันี�  
   1. ระดบัยุทธศาสตรข์องรฐับาล ที�กําหนดเป้าหมายยุทธศาสตรท์ี�ชัดเจนพรอ้มตวัชี�วดั

ความสําเรจ็ของรฐับาลที�มตี่อการเปลี�ยนแปลงของสงัคมในทางที�พงึปรารถนา เรยีกว่า “National Policy 
Indicator” หรอื “Impact Indicator” ในระดบัรฐับาล 

   2. ระดบัยุทธศาสตรก์ระทรวง   ที�กําหนดเป้าหมายการใหบ้รกิารสาธารณะเฉพาะดา้นที�

ชดัเจน พรอ้มตวัชี�วดัความสาํเรจ็ของกระทรวงที�มตี่อผลประโยชน์ของกลุ่มสงัคมที�เป็นเป้าหมาย เรยีกว่า 
“Ministerial Policy Indicator” หรอื “Impact Indicator”   เช่นกนั แต่อยูใ่นระดบักระทรวง 

  3. ระดบักลยุทธ์ระดบักรม ที�กําหนดเป้าหมายการให้บรกิารระดบักรมที�ชดัเจนพร้อม

ตวัชี�วดัความสําเร็จของหน่วยงานที�มตี่อกลุ่มเป้าหมายผูร้บับรกิาร และลกัษณะผลประโยชน์เฉพาะ หรอื

ผลลพัธ ์“Outcome Indicator”  
  4. ระดบักิจกรรม ที�กําหนดกจิกรรมหลกั นําสง่ผลผลติที�ชดัเจน พรอ้มตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

เมื�อสิ�นสดุกระบวนการจดัทาํกจิกรรมหลกั เรยีกวา่ “Output Indicator”  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 3.5.1 รายละเอียดการกาํหนดยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์

   ยุทธศาสตร ์  ควรประกอบดว้ย 

   • ยุทธศาสตรด์า้นการปฏบิตัภารกจิหลกั 

เป้าประสงค ์
ของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร/์นโยบาย 

1 2 3 4 

ผลลพัธ ์

ของกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทาง/มาตรการ 

1.1 1.2 1.3 1.4 

ผลผลิตของ

หน่วยนําส่ง

ผลผลิต 

กิจกรรมหลกั 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 

แผนผงั  ความเชื�อมโยงระหวา่งยุทธศาสตร ์ผลลพัธ ์ผลผลติ และกจิกรรม 
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   • ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาองคก์าร (ซึ�งเป็นงานสนบัสนุนและงานบรหิารทั �วไป)  
    - การคลงัและการบรหิารสนิทรพัย ์
    - การบรหิารและพฒันาบุคคล 

    - การวจิยัและพฒันา 
    - ระบบฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 
    - ระบบการตดิตามและประเมนิผล 
    - อื�นๆ 

   การกาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์ ม ี4 ลกัษณะ 

   1. Direct Approach  โดยหน่วยงานกําหนดกลยุทธ์จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายในและภายนอกองคก์ร (SWOT) ตามหลกัวชิาการบรหิารเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management) 

   2. Goals Approach  โดยหน่วยงานกําหนดกลยุทธจ์ากการนําเอากลยุทธท์ี�ปรากฏใน

แผนยทุธศาสตรข์องหน่วยงานตน้สงักดัมาดาํเนินการ  เพื�อตอบสนองจุดหมายปลายทางที�กระทรวงกําหนด 
(เช่น การดาํเนนิงานตามกลยุทธ์ที�กําหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงตามที�กระทรวงมอบหมายใหใ้ช้กล
ยุทธน์ั �น ๆ) 

   3. Vision Approach โดยหน่วยงานวาดฝนัวสิยัทศัน์ที�อยากจะเป็น แลว้ตรวจสอบความ

เป็นไปได้โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ แล้วจึงกําหนดกลยุทธ์ตาม
ศกัยภาพของหน่วยงาน 

   4. Indirect Approach โดยหน่วยงานศกึษากลยุทธ์ที�หน่วยงานอื�นที�มภีารกจิคลา้ยคลงึ

กันใช้อยู่ แล้วตรวจสอบความไปไดโ้ดยพจิารณาความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องคก์าร แลว้จงึกาํหนดกลยุทธต์ามศกัยภาพของหน่วยงาน 

   การวเิคราะห์ยุทธศาสตร์ระดบัรฐับาลมกัจะใชล้กัษณะที� 3 และลกัษณะที� 1 เป็นหลกั 
และลกัษณะที� 4 เป็นรอง (เช่น ลอกเลยีนแบบกลยทุธท์ี�ใชใ้นประเทศตะวนัตก) 

   การกําหนดกลยุทธ์ของกระทรวงจะต้องนําเอากลยุทธ์หลกัของรฐับาล (ที�ปรากฏใน

แผนบรหิารราชการแผ่นดนิ) มาดําเนินงาน จงึตอ้งใช้ลกัษณะที� 2 เป็นหลกั และลกัษณะที� 1 เป็นรอง โดย
กําหนดกลยุทธ์เพิ�มเตมิจากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์การ (SWOT) และอาจใช้
ลกัษณะที� 3 และลกัษณะที� 4 ประกอบกนั 

  การกําหนดกลยทุธข์องหน่วยงานระดบักรมซึ�งเป็นองคก์รในสงักระทรวงจะตอ้งนําเอก
กลยุทธข์องกระทรวงมาดาํเนินงาน จงึตอ้งใชล้กัษณะที� 2 เป็นหลกั และลกัษณะที� 1 เป็นรอง โดยกําหนดกล
ยุทธเ์พิ�มเตมิจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร (SWOT) และอาจใชล้กัษณะที� 3 
และลกัษณะที� 4 ไดบ้า้ง 
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  ส่วนหน่วยงานที�ใชล้กัษณะที� 3 และลกัษณะที� 1 เป็นหลกั มกัจะเป็นหน่วยงานภาค
ธุรกจิเอกชนซึ�งแสดงหากําไรที�ใช้การกําหนดวสิยัทศัน์เพื�อขายสว่นแบ่งการตลาดและเปลี�ยนกจิการเดมิไป
ทําอกีกจิการหนึ�งได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครฐับาลที�เข้าข่ายการใช้ลกัษณะที� 1 ผสมลกัษณะที� 3 

ไดแ้ก่รฐัวสิาหกจิเชงิพาณชิยแ์ละองคก์ารมหาชนที�ตอ้งเลี�ยงตนเองจะตอ้งมรีปูแบบที�คลา้ยคลงึกบัภาคเอกชน
ที�แสวงหากําไรมากขึ�น 

  ดังนั �น หน่วยงานระดบักรมซึ�งเป็นองค์กรในสงักัดกระทรวงจะต้องนําเอากลยุทธ์ของ
กระทรวงมาดําเนินงานเป็นหลกั จงึต้องแสดงความเชื�อมโยงกลยุทธ์ของหน่วยงานขึ�นไปยงัยุทธ์ศาสตร์
กระทรวง แผนบรหิารราชการแผน่ดนิ และความเชื�อมโยงกลยุทธข์องหน่วยงานลงมายงัผลลพัธ์และผลผลติ
ของหน่วยงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้ลุ่มผูบ้รหิารทุกระดบั เจา้หน้าที�ผูป้ฏบิตังิาน และผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้ง
จากภายนอกองคก์ารใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน นอกจากนี� หน่วยงานระดบักรมเป็นหน่วยงานใหบ้รกิารสาธารณะซึ�ง
จะต้องคํานึงถึงความเชื�อมโยงภาคกิจของหน่วยงานกับแนวนโยบายพื�นฐานแห่งรฐัตามรฐัธรรมนูญที�
เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงาน จงึตอ้งแสดงความเชื�อมโยงกลยุทธข์องหน่วยงานขึ�นไปยงัรฐัธรรมนูญดว้ย 

   กลยุทธภ์ายใต้ยทุธศาสตร ์

   • แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระบุขอ้ความ “ผลลพัธ”์  และตวัชี�วดัเชงิรูปธรรมเมื�อสิ�นสดุปี

สดุทา้ยของแผน 
   • แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมขีอ้ความ “ผลลพัธ์”  และตวัชี�วดัเชิงรูปธรรม  ที�ระบุ 
“กลุม่เป้าหมายที�ไดร้บัผลประโยชน์” “ปรมิาณ และ/หรอื คุณภาพตามมาตรฐานของ ผลประโยชน์” “เวลาที�
วดัผล” “สถานที�ที�วดัผล”  
   • แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานไดร้ะบุกลยุทธ์การประเมนิผลการปฏบิตังิานที�มคุีณภาพดา้น

ขอบเขตของเนื�อหาที�จําเป็นเพื�อการปรบัปรุงอย่างสมํ�าเสมอ ในช่วง 4 ปีของแผน โดยประเมนิตนเอง และ
โดยผูป้ระเมนิอสิระ  

   ผลผลิตภายใต้กลยทุธ ์ 
    • แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมผีงัที�แสดงว่ากลยุทธ์ระดบัหน่วยงานที�เชื�อมโยง(arcading) 
ลงมายงัผลผลติระดบัหน่วยงาน และกจิกรรมหลกัของหน่วยงาน  

    • แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระบุขอ้ความ “ผลผลติ” และตวัชี�วดัเชงิรูปธรรม เมื�อสิ�นสุดปี
สดุทา้ยของแผน และตวัชี�วดัเชงิรปูธรรม ที�จาํแนกเป็นรายปี ที�ครบ 4 มติ ิ 

    • แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที�แสดงผลผลติเกี�ยวกบัระบบการประสานงานหรอืการสรา้ง
เครอืขา่ย  
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 3.5.2 เทคนิคการเขียนคาํที �ใช้ในยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และกิจกรรม 

จัดทาํ จัดตั�ง จัดสรร  จัดซื�อ จัดจ้าง ก่อสร้าง ดําเนินการ

ปฏิบัติงาน วางระบบ วางแผน ประชุม แลกเปลี�ยน เผยแพร่

ติดตาม/ประเมินผล กาํหนดระเบียบ แก้ไขกฎระเบียบ

กาํหนดมาตรฐาน กาํหนดให้มี ทาํให้มี พฒันาหลกัสูตร

ระดบักลยุทธ์

นามธรรม ขยายเพิ�ม ปรับปรุง คงสภาพ ตดัตอน

กึ�งรูปธรรม เสริมสร้าง สร้างเสริม ส่งเสริม เร่งรัด ทบทวน
สนับสนุน

รูปธรรม

 

  • คาํกริยาที�ใช้เขียนยุทธศาสตร ์(ของรฐับาลและของกระทรวง) ใช้คาํกรยิานามธรรม 

และตอ้งแสดงทศิทางของยุทธศาสตรห์รอืนโยบาย เช่น 
    - “ขยาย/เพิ �ม/พฒันา” เพื�อการรุก 
    - “ปรบัปรุง” เพื�อการแกไ้ขสว่นดอ้ย 
    - “คงสภาพ” เพื�อการประคองตวั และ 

    - “ตดัทอน” เพื�อการยุตสิว่นที�ควรยกเลกิ 

   • คาํกริยาที�ใช้เขียนกลยทุธ ์ใชค้าํกรยิากึ�งรปูธรรม และตอ้งแสดงแนวทางเพื�อตอบสนอง

ยุทธศาสตร ์เช่น 
    - “สง่เสรมิ” หรอื “สนบัสนุน” เพื�อขยายกลุม่ผูร้บัผลประโยชน์ในสงัคม 
    - “เสรมิสร้าง” หรอื “รกัษาความเชี �ยวชาญ” หรอื “รกัษาสถานภาพ” เพื�อคงสภาพของ

องคก์รในยามวกิฤตแิละ “ทบทวน” เพื�อพจิารณาตดัทอนงานที�ควรยกเลกิหรอืถ่ายโอนใหห้น่วยงานอื�น เป็น
ตน้ 

 

   • คาํกริยาที�ใช้เขียนกิจกรรมหลกันําส่งผลผลิต ต้องแสดงวธิีการหลกัที�เป็นรูปธรรม

ใหก้บัแนวทางที�กําหนดในระดบักลยุทธ ์เชน่ 
   - เผยแพรส่ารสนเทศใหแ้ก่ผูบ้รกิาร (เพื�อสง่เสรมิพฤตกิรรมที�ดใีนดา้น.......) 



 17

   - ก่อสรา้งศูนยบ์รกิารในระดบัชุมชน (เพื�อสง่เสรมิพฤตกิรรมที�ดใีนดา้น......) 
   - จดัสรรเงนิอุดหนุนใหแ้ก่เครอืข่าย (เพื�อสนับสนุนเครอืข่ายใหเ้ป็นแกนนําในการป้องกนั

การแพรร่ะบาดของยาเสพตดิในชุมชน) 

   - ฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หน้าที� (เพื�อเสรมิสรา้งสมรรถนะในการใหบ้รกิาร) 
   - จัดทําระบบข้อมูลพื�นฐานให้มีประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที�  ( เพื�อสร้างเสริมขีด

ความสามารถในการวางแผนและประเมนิผล) 
   - กําหนดมาตรฐานการใหบ้รกิารที�มคุีณภาพเพื�อสรา้งความพงึพอใจใหแ้กผู่ร้บับรกิาร 

 3.5.3 ขั �นตอนการเขียนตวัชี� วดัความสาํเรจ็ระดบัยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ และผลผลิตของ

หน่วยงาน 

   ขั �นตอนที�  1.  การกาํหนดประเดน็ของตวัชี�วดั 

    • ระดบัยุทธศาสตรช์าติ  ใหกํ้าหนดประเดน็ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ของรฐับาลที�มตี่อการ

เปลี�ยนแปลงของสงัคมในทางที�พงึปรารถนา เชน่ “GDP” และ “คุณภาพชวีติ” ฯลฯ  

     • ระดบัยุทธศาสตรก์ระทรวง ใหก้ําหนดประเดน็ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ของกระทรวง ที�ม ี

ต่อผลประโยชน์ของกลุม่สงัคมที�เป็นเป้าหมาย เช่น “GDP  ภาคเกษตร”  “GDP ภาคอุตสาหกรรม” “สุขภาพ
ด”ี  “สตปิญัญาด”ี และ “มลภาวะไมเ่กนิมาตรฐาน”  ฯลฯ  

     • ระดบักลยุทธ์ของกรม ให้กําหนดประเด็นตัวชี�วดัความสําเร็จของกรมที�มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายผู้รบับริการและลกัษณะผลประโยชน์เฉพาะ เช่น “ผู้ป่วยที�มารบัการรกัษามอีาการดีขึ�น” 
“เยาวชนไทยอา่นออกเขยีนไดทุ้กคน” และ “มลภาวะ ทางอากาศในเขต...ลดลง”  ฯลฯ  

     • ระดบักิจกรรมนําสงผลผลิต ให้กําหนดตวัชี�วดัความสาเรจ็จากการจดัทํากจิกรรม 

ด้วยการใช้คํากรยิารูปธรรม “รกัษาผูป้่วยตามมาตรฐานโรงพยาบาล” “จดัการเรยีนการสอนให้เด็กวยั
ประถมศกึษาตามเกณฑม์าตรฐาน” และ “ควบคมุการปลอ่ยควนัดาํและควนัขาวของยานพาหนะไมเ่กนิเกณฑ์
มาตรฐานกลาง”  ฯลฯ  

 

ข้อผิดพลาดที�พบเสมอในการเขียนยทุธศาสตร ์ กลยทุธ ์และผลผลิตกิจกรรม 

 เขยีนยุทธศาสตร์หรอืนโยบายดว้ยคํากรยิาในระดบักลยุทธ์หรอืคํากรยิาในระดบักิจกรรม เช่น   
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศกัยภาพบุคลากรของผู้ให้บริการ  (ซึ�งไม่ได้บอกว่าสงัคมไทยจะได้ผลประโยชน์ที�

เปลี�ยนแปลงในทางที�ดขี ึ�นอย่างไร)  ยุทธศาสตร์ใหค้วามรู้เจ้าหน้าที�ในการให้บรกิาร   ยุทธศาสตร์จดัทํา
ระบบสารสนเทศ (ซึ�งไมไ่ดบ้อกวา่ประชาชนจะไดร้บับรกิารที�เปลี�ยนแปลงในทางที�ดขีึ�นอย่างไร)   กรณีนี�มกั
เกดิขึ�นกบัหน่วยงานที�ผูบ้รหิารขาดความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยุทธศาสตร ์
และยดึตดิกบัระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ 
 เขยีนกลยุทธ์หรอืแนวทางตอบสนองยุทธศาสตร์ดว้ยคํากรยิาในระดบักจิกรรม  เช่น  กลยุทธ์



 18

ก่อสรา้งอาคาร (ซึ�งบอกว่าจะผลติอะไร  แต่ไม่ไดบ้อกว่ากลุ่มเป้าหมายผูร้บัผลประโยชน์เป็นใครและจะได้
ผลประโยชน์ในลกัษณะใด)  กลยุทธ์จดัซื�อครุภณัฑ(์ซึ�งบอกว่าจะซื�ออะไร  แต่ไม่ไดบ้อกว่าถา้นําครุภณัฑม์า
ใช้แล้ว  กลุ่มเป้าหมายผู้รบัผลประโยชน์เป็นใครและจะได้ผลประโยชน์ในลกัษณะใด)  กลยุทธ์ฝึกอบรม

เจา้หน้าที� (ซื�งบอกวา่จะฝึกอบรมใคร  แตไ่มไ่ดบ้อกวา่ถา้ฝึกอบรมแลว้  กลุม่เป้าหมายผูร้บัผลประโยชน์ เป็น
ใครและจะไดผ้ลประโยชน์ในลกัษณะใด)  กรณีนี�มกัเกดิขึ�นกบัหน่วยงานที�ผูบ้รหิารเคยชนิกบัการทํางานใน
สถานภาพเจา้หน้าที�ผูป้ฏบิตัแิละขาดความเขา้ใจเกี�ยวกบัความเชื�อมโยงระหวา่งผลลพัธแ์ละผลผลติ 
 เขยีนกิจกรรมหลกันําส่งผลผลติด้วยคํากรยิาที�แสดงขั �นตอนการจดัทํากจิกรรม แทนที�จะแสดง
กจิกรรมหลกั เช่น  ออกแบบอาคาร  (ซึ�งเป็นขั �นตอนหนึ�งของกจิกรรมก่อสรา้งอาคาร)  ประกวดราคา (ซึ�ง

เป็นขั �นตอนหนึ�งของกจิกรรมจดัซื�อครุภณัฑ์)  สรรหาวทิยากรฝึกอบรม (ซึ�งเป็นขั �นตอนหนึ�งของกิจกรรม
ฝึกอบรม)  กรณนีี�มกัเกดิขึ�นกบัหน่วยงานที�ผูบ้รหิารขาดความเขา้ใจในการจดัทําแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
และเขา้ใจว่าการจดัทําแผลกลยุทธ ์(Strategic  Plan) กบัการจดัทําแผนปฏบิตักิาร (Action  Plan) เป็นเร ื�อง
เดยีวกนั 

 

   ขั �นตอนที� 2. หลกัการกาํหนดตวัชี�วดัด้วยสตูร 2Q2T1P และ QQCT  

    • การเขียนตวัชี�วดัในระดบัยทุธศาสตรช์าติ ระดบัยทุธศาสตรก์ระทรวง และระดบั

กลยุทธข์องกรม  ควรมอีงคป์ระกอบ 2Q+2T+1P คอื ปรมิาณ (Quantity) คุณลกัษณะ(Quality) เวลา 

(Time) กลุม่เป้าหมาย (Target Group) และสถานที� (Place) 

 

    • การเขียนตวัชี�วดัในระดบัผลผลิต  ควรมอีงค์ประกอบ  QQCT  คอื  ปรมิาณ 

(Quantity) คุณลกัษณะ (Quality) ตน้ทุน (Cost) และเวลา (Time) 

   ขั �นตอนที� 3. การกาํหนดค่าของตวัชี�วดั  

     คา่ของตวัชี�วดัแสดงเป็นตวัเลขใน 6 ลกัษณะ ไดแ้ก ่
     • จาํนวน (Number)  
     • รอ้ยละ (Percentage)  
     • สดัสว่น (Proportion)  

     • อตัราสว่น (Ratio)  
     • อตัรา (Rate)  
     • คา่เฉลี�ย (Average or Mean)  

   ขั �นตอนที� 4. เทคนิคการเขียนตวัชี�วดัด้วยสตูร 2Q2T1P และ QQCT 

     • การเขียนตวัชี�วดัยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ตามสูตรขา้งตน้  มคีวามแตกต่างกนัในการ

กําหนดเป้าหมาย ดงันี�  
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      - ระดบัยุทธศาสตรช์าต ิกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ สงัคมในภาพรวม หรอืพื�นที�ในภาพรวม  
หรอืรฐับาลในภาพรวม  เช่น  ประชาชน ทรพัยากรธรรมชาต ิประเทศ รฐับาล  
      - ระดบัยุทธศาสตรก์ระทรวง  กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก ่ กลุม่สงัคมที� กระทรวง รบัผดิชอบ 

หรอืพื�นที�เฉพาะที�กระทรวงรบัผดิชอบ หรอืองคก์รบรหิารของกระทรวง เช่น กลุม่วยัแรงงาน ทรพัยากรนํ�า
รายรบัของรฐับาล  
      - ระดบักลยุทธ์ของกรม กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุม่ผูร้บับรกิารที�กรมรบัผดิชอบ หรอื
พื�นที�เฉพาะที�กรมรบัผดิชอบ หรอืองค์กรบรหิารของกรม เช่น กลุ่มวยัแรงงานที�ไม่มงีานทํา เขตชลประทาน 
รายรบัของกรม  

 

     • ในระดบัยุทธศาสตร์และระดบักลยุทธ์ การวดัเชิงปริมาณ (Quantity)และเชิง

คณุลกัษณะ (Quality) ของผลประโยชน์มคีวามแตกต่างกนั โดยขึ�นกบัมาตรวดั (Scale)  

      - การวดัเชงิปรมิาณ (Quantity) ใชต้วัเลขที�เป็น อตัราสว่นมาตรา (Ratio Scale) ช่วง
มาตรา (Interval Scale) และลําดบัมาตรา (Ordinal Scale) เช่น “อตัราสว่นของเยาวชนที�ตดิยาเสพตดิต่อ
เยาวชนทั �งหมดของประเทศ” และ “รายไดเ้ฉลี�ยของเกษตรเพิ�มขึ�นจาก ... บาท  
 
เป็น ... บาท” “สดัสว่นของผูห้ญงิที�เป็นผูบ้รหิารในหน่วยงานภาครฐัเพิ�มขึ�นจาก 1 ใน 4  เป็น 1 ใน 2” เป็น

ตน้ 
      - การวดัเชงิคุณลกัษณะ(Quality) ใชต้วัเลขที�เป็น นามมาตรา (Nominal Scale)  เช่น
 “กฎหมายที�กําหนดให้ภรรยาที�จดทะเบยีนสมรสต้องเปลี�ยนสกุลเป็นของสามไีด้รบัการยกเลกิ”
 “หน่วยงานไดร้บัรางวลัองคก์รยอดเยี�ยมในดา้น........จากองคก์ารระหวา่งประเทศ” 

     • ในระดบัยทุธศาสตรแ์ละระดบักลยทุธ ์การวดัด้านเวลา/การกําหนดTime) กําหนดได ้

2 ลกัษณะ 

      - กรณีที�ตอ้งการวดัเมื�อสิ�นสดุเวลาของแผนระยะยาวหรอืสิ�นสดุโครงการ เช่น “ภายในสิ�น
แผนบรหิารราชการแผ่นดนิ ปี .... ” หรอื “เมื�อสิ�นสุดปี.... ” กรณีนี�มกัจะใช้กบัการวดัความสําเรจ็ของ
ยุทธศาสตร ์และกลยุทธท์ี�กาํหนดขึ�นใหมใ่นแผนนั �นๆ ซึ�งตอ้งใชก้ระบวนการก่อตวัของแผน-การเตรยีมงาน-การ
ปฏิบัติงาน-การแสดงผลจากการปฏิบัติงาน-การสิ�นสุดหรือการคงสภาพการปฏิบตัิงาน โดยที�ผลการ
ปฏบิตังิานมกัจะไมส่ามารถแสดงไดใ้นปีที� 1 แตจ่ะเริ�มมผีลขึ�นบา้งในปีที� 2 และมผีลเพิ�มขึ�นในปีที� 3 และมผีล

เกดิขึ�นเตม็ที�ปีที� 4 ดงันั �น จงึตอ้งกาํหนดวา่ปีใดจะไดผ้ลเทา่ใด  
      - กรณทีี�ตอ้งการวดัเมื�อสิ�นสดุแต่ละรอบเวลาภายในเวลาของแผนระยะยาว เช่น “เพิ�มขึ�นรอ้ย
ละ ... ต่อปี” หรอื “ลดลงรอ้ยละ ... ต่อปี” กรณนีี�มกัจะใชก้บัการวดัความสาํเรจ็ของยุทธศาสตร ์และกลยุทธท์ี�
ดาํเนนิการต่อเนื�องจากแผนที�แลว้ ซึ�งผลการปฏบิตังิานจะต่อเนื�องจากปีที�แลว้และมผลงานเพิ�มขึ�นในปีที� 1 ปี
ที� 2 ปีที� 3 และปีที� 4 ในอตัราเดยีวกนั  
      - สถานที� (Place) ตอ้งระบุในกรณีที�ดําเนินการในพื�นที�เฉพาะ เช่น “ในจงัหวดั ……”
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 “ในเขตโครงการ ……” สว่นกรณ ี“ทั �วประเทศ” ไมจ่าํเป็นตอ้งเขยีนหากเป็นที�เขา้ใจกนัโดยทั �วไป 

     • การเขียนตวัชี�วดัในระดบัผลผลิต 

      - ปรมิาณ (Quantity) ใหร้ะบุจํานวนชิ�นของวตัถุที�ถูกกระทํา เช่น “อาคารก่อสรา้งแลว้
เสรจ็” “ผูผ้า่นการฝึกอบรม” 

      - คุณลกัษณะ (Quality) ใหร้ะบุมาตรฐานของวตัถุที�ถูกกระทําหรอืการเปลี�ยนแปลงของวตัถุที�
ถูกกระทาํ เช่น “อาคารก่อสรา้งตามคณุลกัษณะที�กําหนดตามแบบ”  “ผูผ้า่นการฝึกอบรมตามเกณฑก์ารทดสอบ” 
 
      - ตน้ทุน (Cost)  ใหร้ะบุตน้ทุนของผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  เช่น “ราคาตอ่หน่วยที�ลดลง” 
หรอื “ราคาต่อหน่วยภายในวงเงนิที�กําหนด” 
      - เวลา (Time)ใหร้ะบุความรวดเรว็ในการสง่มอบผลติภณัฑห์รอืบรกิาร เช่น “ไม่เกนิ 30 
นาทตีอ่ราย” หรอื “ภายในระยะเวลาที�กําหนด” 

   ข้อผิดพลาดในการเขียนตวัชี�วดั 

     • การเขียนตวัชี�วดัยทุธศาสตรแ์ละกลยทุธ ์

      - กลุม่เป้าหมายระดบัยุทธศาสตรก์ระทรวงกําหนดไวก้วา้งไป  มเีพยีงบางกระทรวงที�
ใชค้าํวา่ประชาชนได ้ เช่น  กระทรวง สาธารณสุขในภารกจิที�ใหบ้รกิารทางการแพทยท์ุกกลุ่มอายุ  ส่วน
กระทรวงอื�นๆ จะตอ้งพจิารณาว่า มภีารกจิใหบ้รกิารทุกกลุ่มอายุหรอืกลุ่มอาชพี หรอืกลุ่มสงัคมใดบา้ง เช่น 

กระทรวงศกึษาธกิารไมไ่ดม้ภีารกจิต่อกลุม่ผูท้ ี�ยงัไมเ่ขา้วยัเรยีน และกระทรวงแรงงานไม่ไดม้ภีารกจิต่อกลุ่มผู้
ที�ยงัไมเ่ขา้วยัแรงงาน เป็นตน้  
      - กลุม่เป้าหมายระดบักลยุทธข์องกรมกําหนดไวก้วา้งไป หน่วยงานบางหน่วยงานไมไ่ดใ้หบ้รกิารใน
อาณาเขตเตม็พื�นที� แต่กําหนดกลุม่เป้าหมายในอาณาเขตเตม็พื�นที� เช่น “เกษตรกรในจงัหวดั สามารถใช้ นํ� าเพื� อ
การเกษตรไดอ้ยา่งทั �วถงึ” ซึ�งตอ้งเขยีนวา่ “เกษตรกรในเขตโครงการชลประทานที�หน่วยงานรบัผดิชอบ สามารถ

ใชนํ้�าเพื�อการเกษตรไดอ้ย่างทั �วถงึ” มฉิะนั �น การสุม่ตวัอย่างจะครอบคลุมประชากรที�ไมไ่ดร้บัผลประโยชน์
จากการใหบ้รกิารโดยตรงจากหน่วยงานดว้ยอาจทําใหผ้ลจากการประเมนิผลสรุป ไดว้่าหน่วยงานไม่ประสบ
ความสาํเรจ็ในภารกจินั �น  
      - กรณีที�ต้องการวดัเมื�อสิ�นสุดแต่ละรอบเวลาภายในเวลาของแผนระยะยาว เช่น 
“เพิ�มขึ�นรอ้ยละ ... ต่อปี” หรอื “ลดลงรอ้ยละ ... ต่อปี” กรณีนี�มกัจะใชก้บัการวดัความสาํเรจ็ของยุทธศาสตร ์

และกลยุทธ์ที�ดําเนินการต่อเนื�องจากแผนที�แลว้  ซึ�งผลการปฏบิตังิานจะต่อเนื�องจากปีที�แลว้ และมผีลงาน
เพิ�มขึ�นในปีที� 1 ปีที� 2 ปีที� 3 และปีที� 4 ในอตัราเดยีวกนั  

     • การเขียนตวัชี�วดัผลผลิต 

      - การเขยีนตวัชี�วดัในระดบัผลผลติ ที�มกัเขา้ใจว่าการวดั “Quality” เป็นการวดัคุณภาพ
ในลกัษณะที�แสดงความสามารถในการประยุกตใ์ช ้
      - คุณลกัษณะ (Quality) ใหร้ะบุมาตรฐานของวตัถุที�ถกูกระทําหรอืการเปลี�ยนแปลงของ
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วตัถุที�ถูกกระทาํ เชน่ “อาคารก่อสรา้งตามคณุลกัษณะที�กําหนดตามแบบ” “ผูผ้า่นการฝึกอบรมตามเกณฑก์าร
ทดสอบ” 

     • การเขียนตวัชี�วดั “ระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงาน” จะตอ้งระมดัระวงัเรื�อง

 ที�มาของการวดั 

      - ถ้าคะแนนของความสําเร็จเกิดมาจากการวดัความคบืหน้าของกิจกรรมในแต่ละขั �นตอน 
ตวัชี�วดัระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานนั �นเป็น Process Indicator ไม่ใช่ Output Indicator หรอืไม่ใช่ Outcome 
Indicator 
      - ถ้าคะแนนของความสําเร็จเกิดมาจากการวดัความคืบหน้าของปริมาณของผลผลิตซึ�งเป็น
ผลติภณัฑ์ที�เกิดจากกระบวนการสุดท้ายของการผลิตหรือปรมิาณ ผู้รบับริการจากกระบวนการสุดท้ายของการ
ใหบ้รกิาร ตวัชี�วดัระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานนั �นเป็น Output Indicator  
      - ถ้าคะแนนของความสําเรจ็เกดิมาจากการวดัความคบืหน้าของปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย ผูไ้ดร้บั
ผลประโยชน์จากการใชผ้ลผลติตวัชี�วดัระดบัความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานนั �นเป็น Outcome Indicator  

  ตวัอยา่งการเขียนตวัชี�วดัในระดบัผลลพัธ ์และผลผลิต  

  การเขยีนตวัชี�วดัระดบัผลลพัธ์ ต้องแสดงคําสาํคญั (Keywords) เกี�ยวกบั“ปรมิาณ และ/หรอื
คุณภาพตามมาตรฐาน (Quantity and/or Quality)” กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)” และ “เวลาวดัผล 

(Time)” นอกจากนี�ในกรณีที�มกีารกําหนดพื�นที�ดําเนินการเฉพาะ ก็ตอ้งระบุ “พื�นที� (Place)” (ตามสูตร 
2Q2T1P) ดว้ย โดยขอ้ความที�เขยีนนั �นเป็นขอ้ความเดยีวที�ต่อเนื�อง (ไมค่วรแยกขอ้ความเขยีน แต่ละส่วน) 
สว่นการเขยีนตวัชี�วดัระดบัผลผลติ ตอ้งแสดงมติ ิ(Dimensions) เกี�ยวกบั “เชงิปรมิาณ (Quantity)” “เชงิ
คุณภาพตามมาตรฐาน (Quality)” “เชงิเวลา (Time)” และ “เชงิตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่าย (Cost)” (ตามสูตร 
QQTC) ดว้ย โดยขอ้ความที�เขยีนนั �นควรเป็นขอ้ความเดยีวที�ตอ่เนื�อง (หรอือาจเขยีนแยกแต่ละสว่นได)้  

 1. กรณีหน่วยงานด้านการเศรษฐกิจ ตวัอยา่ง เช่น กรมสง่เสรมิการเกษตรผลผลติ “การสง่เสรมิ

และพฒันาเกษตรกรดา้นการเกษตร”  
  • ตัวชี�วดัในระดบัผลลพัธ์  คอื “เกษตรกรที�ได้รบับรกิารจากหน่วยงานของกรมส่งเสริม
การเกษตร (Tg กลุม่เป้าหมาย) ในพื�นที�และคลนิิกเกษตร (P พื�นที�) สามารถผลติสนิคา้เกษตรไดอ้ย่าง
ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐาน (Ql คุณภาพ) เพิ�มขึ�นรอ้ยละ (Qn ปรมิาณ) .....   ต่อปี (Ti เวลา)” 
 

  • ตวัชี�วดัในระดบัผลผลติ คอื “ร้อยละ (Qn ปรมิาณ) ...  ของเกษตรกรที�ได้รบับรกิารจาก
หน่วยงานของกรมส่งเสรมิการเกษตรในพื�นที�และคลนิิกเกษตร ตามคู่มอืคลนิิกเกษตร (Ql คุณภาพ) เมื�อ
เปรยีบเทยีบกบัแผนปฏบิตักิารประจาํปี (T เวลา) ภายในวงเงนิงบประมาณที�กาํหนด (C ตน้ทุน)” 
 2. กรณีหน่วยงานด้านการบริการชุมชนและสงัคม ตวัอย่าง  เช่น  สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั �นพื�นฐาน ผลผลติ “ผูจ้บการศกึษาภาคบงัคบั”  
  • ตวัชี�วดัในระดบัผลลพัธ ์คอื “ผูจ้บการศกึษาภาคบงัคบั (Tg กลุม่เป้าหมาย) ทั �วประเทศ (P พื�นที�) 
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เขา้ศกึษาต่อในระดบัการศกึษาที�สงูขึ�น (Ql คุณภาพ) เพิ�มขึ�นรอ้ยละ (Qn ปรมิาณ) ... ต่อปี (Ti เวลา)” 
  • ตวัชี�วดัในระดบัผลผลติ  คอื “ผูจ้บการศกึษาภาคบงัคบัตามมาตรฐานที�กําหนด (Ql คุณภาพ) 
รอ้ยละ (Qn ปรมิาณ) ... เมื�อเปรยีบเทยีบกบัแผนปฏบิตักิารประจาํปี(T  เวลา)  ภายในวงเงนิงบประมาณที�

กําหนด (C ตน้ทุน)” 
 3. กรณีหน่วยงานด้านความมั �นคง ตวัอยา่ง เช่น กองทพับก ผลผลติ “การเตรยีมกําลงัและการ

ใชก้าํลงัในการป้องกนัประเทศและรกัษาความมั �นคงภายใน โดยกําลงักองทพับก” 
  • ตวัชี�วดัในระดบัผลลพัธ์ คอื “รอ้ยละ 100 (Qn ปรมิาณ) ของพื�นที�ในความดูแลของกองทพับก 
(Tg กลุม่เป้าหมาย) ทั �วประเทศ (P สถานที�) ที�มคีวามพรอ้มในการพทิกัษ์รกัษาเอกราชตามมาตรฐานของ
กองทพั (Ql คุณภาพ) ในแต่ละปี (Ti เวลา)”  
  • ตวัชี�วดัในระดบัผลผลติ  คอื “ระดบั (Qn ปรมิาณ) ความพรอ้มของกองทพับกในการเผชญิภยั
คุกคามตามเกณฑท์ี�กระทรวงกลาโหมกําหนด (Ql คุณภาพ) ตลอดเวลา (T เวลา) ภายในวงเงนิงบประมาณที�
กําหนด (C ตน้ทุน)” 

 4. กรณีหน่วยงานด้านการบริหารทั �วไปของรฐั เช่น กรมสรรพากรผลผลติ “การจดัเกบ็รายได”้ 

  • ตวัชี�วดัในระดบัผลลพัธ ์คอื “รายไดท้ี�ไดร้บัการจดัเกบ็ (Tg กลุ่มเป้าหมาย) จากทั �วประเทศ (P 
สถานที�) เท่ากบัหรอืสงูกวา่ (Ql  คุณภาพ) สดัสว่นที�รฐับาลกาํหนด  (Qn ปรมิาณ) ในแต่ละปี (Ti เวลา)”  

  • ตวัชี�วดัในระดบัผลผลติ คอื “รายไดท้ี�จดัเกบ็ (Qn ปรมิาณ) ไดค้รบถว้น (Ql คุณภาพ) ตาม
แผนปฏบิตักิารประจาํปี (T เวลา) ภายในวงเงนิงบประมาณที�กาํหนด (C ตน้ทุน)”  

 5. กรณีหน่วยงานด้านสิ�งแวดล้อม  เช่น  กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ั �ง ผลผลติ “พื�นที�

ทางทะเลและชายฝ ั �งเพื�อการอนุรกัษ”์  
  • ตัวชี�วดัในระดบัผลลพัธ์ คือ “พื�นที�ทางทะเลและชายฝ ั �งที�ได้รบัการอนุรกัษ์ (Tg 
กลุม่เป้าหมาย+ P สถานที�) มคีวามหลากหลายทาง ชวีภาพเพิ�มขึ�น (Ql คุณภาพ) รอ้ยละ (Qn ปรมิาณ) .... 

ต่อปี (Ti เวลา)” 
  • ตวัชี�วดัในระดบัผลผลติ คอื “พื�นที�ทางทะเลและชายฝ ั �งที�ไดร้บัการอนุรกัษ์ ตามมาตรฐานที�
กําหนด (Ql คุณภาพ) ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย (Qn ปรมิาณ) ตามแผนปฏบิตักิารประจาํปี (T เวลา) ภายใน
วงเงนิงบประมาณที�กําหนด (C ตน้ทุน)”  

  นอกจากนี�  แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานควรมภีาคผนวกเกี�ยวกบักระบวนการจดัทํา SWOT ของ

หน่วยงาน ที�แสดงวา่หน่วยงานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) เขา้ร่วมในการ จดัทําแผนกล
ยุทธ ์ โดยวธิใีดวธิหีนึ�งที�กาหนดในระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน  
รวมทั �งวธิกีารสงเคราะหร์ะหวา่งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื�อการ กําหนดกลยทุธ ์ 
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2. การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของหน่วยงาน 

การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 4 ปีของหน่วยงาน  

 แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ควรมลีกัษณะสาํคญั ดงันี�  

 •  แผนปฏิบตัิราชการ 4 ปี มีผลผลิตที�จําแนกกิจกรรมหลกัและรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละ
ผลผลติ และการคาํนวณงบประมาณที�สมัพนัธ์กบัหน่วยนับของกจิกรรมหลกั (เช่น ต่อคร ั �ง ต่อคน ต่อวน ต่อ
เรื�อง)  

 • แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี กําหนดเป้าหมายผลผลติประจาํปี  ซึ�งแสดงใหเ้หน็ความกา้วหน้าของ
ผลผลติแต่ละปีเปรยีบเทยีบกบัผลผลติสะสมในปีสุดทา้ย  และกรณีที�เกณฑ์หรอืค่าเป้าหมายของตวัชี�วดั
ผลผลติถงึจุดอิ�มตวักใ็ห ้คาํอธบิายไวด้ว้ย  

 • ตวัชี�วดัผลผลติ ควรเขยีนใหค้รบ 4 มติ ิตามตวัอยา่ง ดงันี�  

  - กรณีที�ใหค้วามสาํคญักบัมติเิชงิปรมิาณ ขอ้ความควรเขยีนว่า “รอ้ยละ xx ของปรมิาณ (ชื�อ
ผลผลติ) ที�แลว้เสรจ็เปรยีบเทยีบกบัแผน” (และอาจเขยีนต่อดว้ยว่า “ตามคุณสมบตั ิ(Specification) และ
ภายในวงเงนิคา่ใชจ้า่ยที�กําหนดภายในปีงบประมาณ 2549”)  

  - กรณทีี�ใหค้วามสาํคญักบัมติเิชงิคณุภาพ ขอ้ความควรเขยีนวา่ “ระดบัของตามมาตรฐานที�ทําได ้
(ชื�อมาตรฐานการประกนัหรอืรบัรองคุณภาพ เช่น QA/QC) เปรยีบเทยีบกบัแผน” (และอาจเขยีนต่อดว้ยว่า 
“ภายในวงเงนิคา่ใชจ้า่ยที�กําหนด ภายในปีงบประมาณ 2549”) 

  - กรณทีี�ใหค้วามสาํคญักบัมติเิชงิเวลา  ขอ้ความควรเขยีนวา่ “เวลาที�ให้บรกิารต่อคนโดย
เฉลี�ยลดลงจาก xx นาท ีเป็น xx นาท ีหรอืคดิเป็นรอ้ยละ xx” (และ อาจเขยีนต่อด้วยว่า “ตามมาตรฐาน

การประกนัหรอืรบัรองคณุภาพที�กาํหนด และภายในวงเงนิคา่ใชจ้า่ยที�กําหนด ภายในปีงบประมาณ 2549”) 

  - กรณีที�ใหค้วามสาํคญักบัมติเิชงิตน้ทุน ขอ้ความควรเขยีนวา่ “ตน้ทุนต่อหน่วยโดยเฉลี�ยลดลง
จาก xx บาท เป็น xx บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ xx” (และอาจ เขียนต่อด้วยว่า “ตามมาตรฐานการประกัน
หรอืรบัรองคุณภาพที�กาํหนด ภายในปงบประมาณ 2549”)  

 • แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี  ควรกาํหนดกจิกรรมเสรมิเพื�อควบคมุปจัจยัภายนอกอนัเป็นอุปสรรคใน
การดําเนินกจิกรรมของหน่วยงาน เช่น กจิกรรมการประสานงานกบัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง กจิกรรมสรา้ง
ความรว่มมอืของประชาชนในพื�นที�ปฏบิตักิาร เป็นตน้  

 • แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี กําหนดค่าเป้าหมายระดบัผลผลติที�เกดิจากกจิกรรมการประเมนิตนเอง
และโดยผูป้ระเมนิอสิระ เชน่ จาํนวนเรื�องของรายงานตดิตามผล การปฏบิตังิานที�จดัทําโดยหน่วยงาน
ภายใน จาํนวนเรื�องของรายงานประเมนิผล ผลติที�จดัทําโดยหน่วยงานภายใน   จํานวนเรื�องของรายงาน
ประเมนิผลลพัธ์ที�จดัทําโดยหน่วยงานภายนอก และจํานวนเรื�องของรายงานประเมนิผลกระทบที�จดัทําโดย
หน่วยงานภายนอก 
(จาก http://webhost.cpd.go.th/csb8/download/traning_9_12_52/a14_52.doc และ http://gotoknow.org/blog/newwave1/218563) 


