สรุปข้ อมูลเชิงวิชาการ
หัวข้ อ “ศาสตร์ และศิลป์ ในการวางแผน”
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การวางแผน
1. ความหมายการวางแผน

“การวางแผน” (Planning) มาจากคําในภาษาละตินว่า “แพลนัม” (Planum) หมายถึงพื้นที่ราบ
หรื อพิมพ์เขียว คําภาษาอังกฤษใช้ “Planning” ( สมบัติ ธํารงธัญวงศ์. 2540 : 48 ) ซึ่ งหมายถึง
กระบวนการวิเคราะห์และการตัดสิ นใจ ของผูบ้ ริ หารที่จะกําหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็ นระบบเพื่อใช้
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิให้บรรลุผลตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
นําเอาข้อมูลข่าวสาร (Information) ในอดีตมากําหนดหรื อพยากรณ์อนาคต ดังนั้นแนวคิดของการ
วางแผนจึงมีลกั ษณะเป็ น “ศาสตร์ ” ที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ (Empirical Information) ที่มีความแม่น
ตรง และเชื่อถือได้ และจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ชดั เจน และมีความต่อเนื่องกันตามลําดับ ทั้งนี้
เพื่อให้ผใู ้ ช้แผน มีความรู ้ และความเข้าใจที่จะสามารถนําแผนไปปฏิบตั ิ ให้บรรลุผลสําเร็ จได้

2. ประโยชน์ ของการวางแผน

การวางแผนทุกระดับจะมีประโยชน์ท้งั ต่อผูบ้ ริ หาร
และผูป้ ฏิบตั ิดงั นี้
1. ป้ องกันมิให้เกิดปั ญหาและความผิดพลาด
หรื อลดความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ปฏิบตั ิงานในอนาคต
2. ทําให้องค์การมีกรอบหรื อทิศทาง
ในการปฏิบตั ิงาน
ท่ีชดั เจนว่าจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร
อย่างไร และใครทํา ทําให้นกั บริ หารมีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุผลสําเร็ จได้ง่าย
3. ช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริ หาร เช่น
คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ
4. ช่วยให้การปฏิบตั ิงานรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพเพราะมีแผนเป็ นแนวทาง “เปรียบเสมือนเรือทีม่ ีหาง
เสื อ”
5. ช่วยให้การปฏิบตั ิงานเป็ นระบบ นักบริ หารสามารถควบคุม ติดตามการปฏิบตั ิงาน ได้ง่าย

3. องค์ ประกอบของการวางแผน

องค์ประกอบของการวางแผนที่สาํ คัญ
คือ
3.1 การกําหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ทีต่ ้ องการบรรลุ ซึ่ งมีหลายระดับ คือ
1) จุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ (Goals) เป็ นการแสดงถึงความคาดหวังที่ตอ้ งการให้
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาข้างหน้า ซึ่ งมักจะมองในรู ปของผลลัพธ์ (Outcomes ) ในอนาคตกําหนดอย่าง
กว้างๆ
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2) วัตถุประสงค์ (Objective) เป็ นองค์ประกอบที่เป็ นผลมาจากการแปลงจุดมุง่ หมาย
(Goal) ให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้นเพื่อง่ายในการนําไปปฏิบตั ิ วัตถุประสงค์จึงเป็ นการกําหนดผลผลิต (Output)
ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นอย่างกว้าง ๆ แต่ชดั เจน และสามารถปฏิบตั ิได้
3) เป้าหมาย (Targets) เป็ นองค์ประกอบที่เป็ นผลมาจากการแปลงวัตถุประสงค์ให้เป็ น
รู ปธรรมในการปฏิบตั ิมากขึ้น เป้ าหมายจึงเป็ นการกําหนดผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามแผน
โดยจะกําหนดเป็ นหน่วยนับที่วดั ผลได้เชิงปริ มาณ และกําหนดระยะเวลาที่จะบรรลุผลสําเร็ จนั้นด้วย
3.2 วิธีการและกระบวนการ (Means and Process) เป็ นองค์ประกอบที่เกิดจากการนําข้อมูล
ต่าง ๆ มาวิเคราะห์และกําหนดเป็ นทางเลือก (Alternative) สําหรับเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ หรื อกลวิธี
(Strategy) ให้บรรลุจุดหมายที่กาํ หนดไว้ จากนั้นจะถ่ายทอดออกมาเป็ นแผนงาน (Programs) และ
โครงการ (Projects) ที่เชื่อมโยงกัน โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ
1) กลวิธีการปฏิบัติ หรือมาตรการ (Strategy) เป็ นการกําหนดแนวทางปฏิบตั ิให้บรรลุ
จุดหมาย (Ends) ที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) แผนงาน (Programs) และโครงการ (Projects) เป็ นการกําหนดแนวทางการกระทําที่
เป็ นรู ปธรรมในการปฏิบตั ิมากขึ้น ซึ่งโดยทัว่ ไปจะมีประเด็นในการเขียนที่ชดั เจน ครอบคลุม และ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ
3.3 ทรัพยากร (Resources) และค่ าใช้ จ่าย (Cost) เป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญอย่างหนึ่งในการ
วางแผนและการนําแผนไปปฏิบตั ิ ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งผูว้ างแผนจะต้องระบุให้ชดั เจน
และมีความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิ “มิใช่ เขียนแผนแบบวาดวิมานในอากาศ” หรื อ “เขียนแผนแบบเพ้ อ
ฝัน”
3.4 การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) เป็ นองค์ประกอบที่แสดงถึงกรรมวิธีในการ
ตัดสิ นใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบตั ิให้เกิดผลสําเร็ จตามจุดหมาย (Ends) ที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งขั้น
ตอนนี้จะต้องอาศัยกลยุทธ์หลายอย่างทั้งกลยุทธ์ภายในองค์การและกลยุทธ์ภายนอกองค์การ
3.5 การประเมินผลแผน (Evaluation) เป็ นองค์ประกอบที่แสดงถึงการตรวจสอบการควบคุม
และการวัดผลการปฏิบตั ิตามแผนเพื่อให้ทราบถึง ความก้าวหน้าหรื อข้อบกพร่ องหรื อข้อจํากัดของแผน
นั้น ๆ เพื่อจะได้ปรับปรุ งแผนให้สามารถนําไปปฏิบตั ิได้บรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด
ไว้
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4. ระดับของการวางแผน

ถ้าจะแบ่งระดับของการวางแผนตามลักษณะของการบริ หารงานในองค์การ สามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. การวางแผนระดับนโยบาย (Policy Planning) เป็ นแผนระดับสู งสุ ดขององค์การ มักจะระบุ
แนวทางอย่างกว้างๆ ซึ่งเป็ นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดแผนชนิดอื่นๆ ส่ วนใหญ่จะเป็ นแผนระยะยาว (Long Range Plan) เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็ นการวางแผนหลอมรวมครอบคลุมกิจกรรม
ทั้งหมดขององค์การ หรื อแผนงานใหญ่ขององค์การ โดยจะระบุไว้ “อย่างกว้าง” และ “มองไกล” ไป
พร้อมๆกัน ซึ่งมักจะเป็ นแผนระยะยาว 5 - 10 ปี ซึ่ งจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับนโยบาย
3. แผนปฏิบัติการ หรือแผนดําเนินงาน (Operation Plan) เป็ นการวางแผนที่กาํ หนด
จุดมุ่งหมายระยะสั้น ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ซึ่ งถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบของแผนปฏิบตั ิ
การจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบตั ิ งบประมาณ ผูร้ ับผิดชอบในการ
ดําเนินงาน แผนปฏิบตั ิการ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ แผนใช้ประจํา (Standing Plans) และแผนใช้
เฉพาะครั้ง (Single - use Plans)
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การวางแผนยุทธศาสตร์
(Strategic Planning)
1. ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์

การวางแผน
ยทุ ธศาสตร์ หรื อ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็ นกระบวนการ
ตัดสิ นใจ
เพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกําหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ตอ้ งบรรลุและกําหนด
แนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่กาํ หนดบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็ นระบบ
การกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ตอ้ งการให้เกิด จะต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน
ของข้อมูลที่รอบด้าน คือ จะต้องคํานึงถึงสภาพการณ์ที่ตอ้ งการให้เกิดศักยภาพหรื อขีดความสามารถของ
องค์กร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่ งแวดล้อม
การกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ตอ้ งการให้เกิดจะต้องเป็ นระบบ คือ
แนวทางที่กาํ หนดขึ้นจะต้องดําเนินไปอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอน
การวางแผนยุทธศาสตร์ จะต้องตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ
1. องค์กรกําลังจะก้าวไปทางไหน (Where are you going?)
2. สภาพแวดล้อมเป็ นอย่างไร (
What is the environment?)
3. องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (
How do you get there?)
กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ (
Strategic Planning Processes) มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1) กําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision)
2) กําหนดภารกิจหรื อพันธกิจ (
Mission)
3) กําหนดเป้ าประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (
Goal)
4) กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ หรื อยุทธศาสตร์ (
Strategy)
5) กําหนดกลยุทธ์หรื อแนวทางการพัฒนา
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นามธรรม วิสัยทัศน์ (
พันธกิจ (

Vision) ต้องการเป็ นอะไร
Mission) ต้องทําอะไร

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ทําเพือ่ อะไร

ยุทธศาสตร์

ทําอย่างไร

แนวทางการพัฒนา ทําโดยวิธีการใด
รู ปธรรม เป้ าหมาย

ทําแค่ไหน/เท่าใด/กับใคร/เมื่อใด

คําว่า “ยุทธศาสตร์ ” (Strategy)” มีความหมายรวมถึง “จุดหมายปลายทาง (End)” และ
“วิธีการสู่ จุดหมายปลายทาง (Means) เชิงนโยบาย” ซึ่ งใช้ในการกําหนดนโยบายจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) ตามหลักวิชาการ
ส่ วนคําว่า “กลยุทธ์ ” (Strategies)” หมายถึง “วิธีการสู่ จุดหมายปลายทาง (Means) ระดับ
ปฏิบัติการและเป็ นแนวทางเพือ่ ตอบสนองวิธีการสู่ จุดหมายปลายทางระดับนโยบาย”

2. ความแตกต่ างระหว่ างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานระยะยาวแบบดั้งเดิม
และแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี ของหน่ วยงาน

หน่วยงานที่ไม่ได้จดั ทําแผนกลยุทธ์มาก่อน มักจะมีความเข้าใจผิดว่าแผนปฏิบตั ิงานระยะยาวที่
เคยทํามาแต่ด้ งั เดิมหรื อแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลที่จดั ทําขึ้นในปี 2548 คือ แผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน
แผนกลยุทธ์ ของหน่ วยงาน มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี้
 แผนกลยุทธ์ให้ความสําคัญต่อความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมในเชิงโอกาส และ
ภัยอุปสรรคที่เปลี่ยนแปลงไปกับศักยภาพที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน เพื่อการกําหนดกลยุทธ์
ของหน่วยงาน หากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป กลยุทธ์จะต้องปรับไปด้วย
 แผนกลยุทธ์เน้นความเชื่อมโยงจากนโยบายลงมาที่ผลลัพธ์ และต่อลงมายังผลผลิตระยะยาว
ซึ่ งเป็ นตัวเชื่อมไปสู่ การจัดทําแผนปฏิบตั ิการและการกําหนดกิจกรรม
 แผนกลยุทธ์ให้ความสําคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) ในการจัดทํากลยุทธ์
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แผนปฏิบตั งิ านระยะยาวแบบดั้งเดิมของหน่ วยงาน มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี้
 แผนปฏิบตั ิงานระยะยาวให้ความสําคัญต่อความสัมพันธ์ของสภาพปั ญหากับสาเหตุของ
ปั ญหา เพื่อกําหนดโครงการและกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปั ญหา
 แผนปฏิบตั ิงานระยะยาวเน้นความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมกับงบประมาณ
 แผนปฏิบตั ิงานระยะยาวให้ความสําคัญกับการกําหนดกิจกรรมโดยผูป้ ฏิบตั ิงาน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่ วยงาน มีลกั ษณะสําคัญ ดังนี้
 แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ให้ความสําคัญต่อความสัมพันธ์ของกลยุทธ์หลักของแผนบริ หาร
ราชการแผ่นดินกับผลผลิตของหน่วยงานที่ของบประมาณแผ่นดินแต่ไม่แสดงความเชื่อมโยงจาก
ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลผ่านผลลัพธ์ลงมายังผลผลิตระยะยาว
 แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ให้แสดงสภาพแวดล้อมในเชิงโอกาสและภัยอุปสรรค และ ศักยภาพ
ที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่อนแบบแยกส่ วน แต่ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกัน และไม่ได้แสดงว่า
แผนการจัดทําผลผลิตจะสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปหรื อไม่ อย่างใด
 แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ให้ความสําคัญกับการกําหนดผลผลิตโดยผูบ้ ริ หารของหน่วยงาน

3. องค์ ประกอบหลักในการวางแผนกลยุทธ์

องค์ประกอบหลักที่ควรกําหนดอยูใ่ นแผนกลยุทธ์
มีดงั นี้
1. พันธกิจ (Mission) เป็ นสิ่ งที่สื่อถึงภารกิจหลักขององค์การ ซึ่ งจะสะท้อนถึงปรัชญาที่จะ
กําหนดการดํารงอยูข่ ององค์การ
2. จุดมุ่งหมาย (Goal) คือ ผลลัพธ์ปลายทาง (Outcomes) ที่องค์การต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคต โดยไม่ตอ้ งระบุช่วงเวลาที่แน่นอนลงไป
3. วัตถุประสงค์ (Objective) เป็ นผลผลิต (Output) ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น เมื่อได้กระทําสิ่ งต่างๆ
ตามที่ได้กาํ หนดพันธกิจไว้ วัตถุประสงค์จึงต้องกําหนดให้ ชัดเจน วัดได้ และปฏิบตั ิได้เป็ นรู ปธรรมกว่า
จุดมุ่งหมาย(Goal) และต้องเกิดขึ้นก่อนผลลัพธ์
4. นโยบาย (Policy) คือ ข้อความหรื อสิ่ งที่องค์การระบุไว้วา่ จะปฏิบตั ิหรื อกระทํา เพือ่ ให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้ ดังนั้นการกําหนดนโยบายจึงเป็ นการกําหนดกรอบ
กําหนดเกณฑ์ในการจะปฏิบตั ิให้กระชับและมีประสิ ทธิ ภาพ
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5. กลวิธี/มาตรการ (Strategy) แนวทางปฏิบตั ิยอ่ ยที่องค์การยึดเป็ นกรอบสําคัหรั
ดเลืบอก แผนงาน /
งาน / โครงการ ต่างๆ ที่จะดําเนินให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่ งกลวิธีต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับนโยบายข้อ
นั้นๆ
6. แผนงาน (Program) เป็ นการจัดรวมกลุ่มของ งาน หรื อ โครงการ หรื ออาจกล่าวว่า แผนงาน
คือ งาน หรื อโครงการย่อยๆ หลายโครงการ ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์สอดคล้องกัน ซึ่ งงานหรื อโครงการจะ
ประกอบด้วยกิจกรรม (Activities) ต่างๆ ที่ดาํ เนินการภายใต้กรอบของงาน หรื อโครงการหนึ่งๆ ซึ่ งจะมี
เงื่อนไขระยะเวลาเริ่ มต้น และสิ้ นสุ ดในการทํากิจกรรมต่างๆ

4. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์นอกจากจะกําหนดสาระของแผนกลยุทธ์ อันได้แก่ พันธกิจ จุดหมาย
วัตถุประสงค์ นโยบาย และกลวิธีหรื อมาตรการ อันเป็ น . ยุทธศาสตร์ . แล้ว การวางแผนกลยุทธ์
จะต้องมีองค์ประกอบและกระบวนการที่สาํ คัญดังนี้
3.1
การวิเคราะห์ ผ้มู สี ่ วนได้เสีย ( Stakeholders Analysis)
การวิเคราะห์เรื่ องผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders Analysis) ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมี
ส่ วนช่วยในการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์หลักของหน่วยงานได้ถูกต้อง เนื่องจาก
หน่วยงานไม่เพียงแต่มีความผูกพันกับกระทรวงเจ้าสังกัดและผูร้ ับบริ การเท่านั้น แต่ยงั มีผมู ้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยอื่นๆ อีกด้วย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่อองค์กร (

Stakeholder Influence) ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการวางแผนและ

การดําเนินงานของหน่วยงาน จําแนกได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
(1) ผู้มสี ่ วนได้ เสี ยภายในองค์ กร (Internal Stakeholders) ได้แก่ ผูบ้ ริ หารทุกระดัแบละ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิงาน
(2) ผู้มีส่วนได้ เสี ยโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) เช่น ผูร้ ับบริ การ
พันธมิตร ผูร้ ับจ้าง และขายครุ ภณั ฑ์และวัสดุในการจัดซื้ อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เป็ นต้น
(3) ผู้มสี ่ วนได้ เสี ยในสั งคมแต่ อยู่นอกองค์ กร (External Stakeholders) เช่น
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค คณะกรรมการอาหารและยา สถาบันการเงิน สภาหอการค้า สภา
อุตสาหกรรม องค์กรพัฒนาเอกชน และสื่ อมวลชน รวมทั้งกลุ่มการเมืองที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ ตลอดจนศาลยุติธรรม และศาลปกครอง เป็ นต้น ซึ่ งทําหน้าที่ในการกํากับดูแล และป้ องกัน
และแก้ไขข้อขัดแย้ง/ข้อร้องเรี ยนระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมทั้งสอง
ฝ่ าย
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3.2 การวิเคราะห์ สถานการณ์ ท้งั ภายในและภายนอกองค์ การ
1) การวิเคราะห์ สถานการณ์ ภายในองค์ การ โดยปกติจะใช้หลัก “SWOT” ในการ
วิเคราะห์ ซึ่งจะเป็ นการประเมินจุดเด่นหรื อจุดแข็ง (Strengths) หรื อศักยภาพของการดําเนินงาน
ขององค์การ
ที่ผา่ นมาทั้งในอดีตและปั จจุบนั ว่าประสบความสําเร็ จเพียงใด เช่น ตรวจสอบศักยภาพด้ทรั
านพยากรในการ
บริ หาร อาทิ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ วิธีการจัดการ วิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)
ขององค์การว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ตลอดจนวิเคราะห์
โอกาส (Opportunity) ที่จะสนับสนุนให้มีการแก้ไข
ปั ญหาหรื อพัฒนาองค์การให้เติบโต หรื อมีความเป็ นเลิศและวิเคราะห์วา่ มีอุปสรรค/ข้อจํากัดหรื อภาวะ
คุกคาม (Threat) อะไรบ้างที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเราดําเนินโครงการแล้ว ทั้งนี้เพือ่ จะได้ใช้ตรวจสอบสภาวะ
ความเสี่ ยง (Risks) และใช้ประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจเลือกทางเลือกในการวางแผนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนทําให้องค์การมีความเข้มแข็งในการปฏิบตั ิงานให้สาํ เร็ จลุล่วงตามจุดหมายที่
กําหนดไว้ในที่สุด
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
กําหนด

 ความเหมาะสมของโครงสร้ างองค์ การและความชัดเจนของนโยบายที่หน่วยงาน

 ประสิ ทธิผลในระดับผลลัพธ์ (ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้ าหมาย) ในช่วงเวลาที่ผา่ น
มา และประสิ ทธิ ภาพในระดับผลผลิต (เชิงปริ มาณ เชิงคุณภาพตามมาตรฐานเชิงเวลา และเชิง
ต้นทุน) ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา รวมทั้งความคุม้ ค่า (B/C Ratio หรื อ Cost Effectiveness) ของภารกิจใน
ช่วงเวลาที่ผา่ นมา
 การบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากร (อัตรากําลัง คุณภาพบุคลากร การ
คัดเลือกบุคลากร การให้รางวัลและการลงโทษ ขวัญและกําลังใจ การฝึ กอบรมระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ การฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ การถ่ายทอดภูมิความรู ้ก่อนเกษียณอายุ เป็ นต้น)
 ประสิ ทธิภาพทางการเงินและการระดมทุน
 การบริหารพัสดุ (การจัดซื้ อจัดจ้าง ความพร้อมใช้ของครุ ภณั ฑ์ การใช้ครุ ภณั ฑ์ได้
อย่างสมประโยชน์ การบํารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์และอาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง เป็ นต้น)
 การบริหารจัดการ (การวางแผนปฏิบตั ิการ การวิจยั และพัฒนา การติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน การประเมินผล การจัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การสื่ อสารภายใน
หน่วยงาน วัฒนธรรมองค์การ และภาวะผูน้ าํ เป็ นต้น)
2) การวิเคราะห์ สถานการณ์ ภายนอกองค์เป็กนารการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่อยู่
ภายนอกองค์การ แต่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
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สภาพแวดล้อมทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ คู่แข่งขัน ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยี ฯลฯ ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้องค์การควบคุมได้ยาก ดังนั้นในการวางแผนกลยุทธ์ ผูว้ างแผนจะต้อง
ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์
เพื่อกนํารามาใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 ปัจจัยเอือ้ /ปัจจัยอุปสรรคด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
- ปั จจัยเอื้อด้านสังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับความต้องการของประชาชน หรื อ
ปั ญหาของสังคม หรื อข้อเรี ยกร้องของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย รวมทั้งเครื อข่ายความร่ วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ตลอดจนโครงสร้างประชากร การศึกษา
อนามัย อาชีพ ความรู ้ เจตคติ พฤติกรรม แนวคิด อนุรักษ์ กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ค่านิยมความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียม และประเพณี เป็ นต้น
เทคโนโลยี เป็ นต้น)

ปัจจัยเอือ้ /ปัจจัยอุปสรรคด้ านเทคโนโลยี (นวัตกรรม และความมีอยูข่ อง

 ปัจจัยเอือ้ /ปัจจัยอุปสรรคด้ านเศรษฐกิจ (ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะการจ้างงาน
อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็ นต้น)
 ปัจจัยเอือ้ /ปัจจัยอุปสรรคด้ านการเมืองและกฎหมายภายในประเทศและระหว่ าง

ประเทศ
- แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแบ่ง
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวง ปี 2545 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงาน
- นโยบายของรัฐบาล
- เป้ าประสงค์ที่กาํ หนดในแผนยุทธศาสตร์ กระทรวง
- อุปสรรคเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
- อุปสรรคหรื อข้อจํากัดที่เกิดจากกฎหมายหรื อระเบียบ
- อุปสรรคหรื อข้อจํากัดที่เกิดจากโครงสร้างส่ วนราชการ
- อุปสรรคหรื อข้อจํากัดที่เกิดจากมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดการยอมรับ
ในระดับนานาประเทศ
3.3 การประเมินสถานภาพของหน่ วยงาน ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
• ความโน้มเอียงระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน
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• ความโน้มเอียงระหว่างโอกาสและภัยอุปสรรค
• สรุ ปความเป็ นไปได้ที่จะมียทุ ธศาสตร์ เชิงรุ ก เชิงรักษาสถานภาพความเชี่ยวชาญ เชิง
ปรับปรุ งส่ วนด้อย และเชิงตัดทอนภารกิจ เป็ นต้น
การกําหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์

O
 กลยุทธ์ เชิ งรุ ก
- ขยาย
- พัฒนา
- ส่ งเสริม
- สร้ าง

กลยุทธ์ เชิงพัฒนา
?
- ส่ งเสริม
- ปรับปรุง
- เร่ งรัด
- แก้ ไข
- ประสานความร่ วมมือ ขอรับการ
สนับสนุน

S
กลยุทธ์ ต้ งั รับ
- ชะลอ
- ปรับปรุ ง
- ลดต้ นทุน
- ลดระยะเวลา

W

กลยุทธ์ แก้ปัญหา
- ยุบเลิก
- ถ่ ายโอน
- ควบกิจการ
- ปรับเปลีย่ น Re-engineering
- หลอมรวม

T
- สร้
มาเสริ ม

Stars Situation (SO) จะเอาจุดแข็งไปใช้ประโยชน์จากโอกาสได้อย่างไร
าง เปิ ด เพิ่ม บุก รุ ก ขยาย
Question Marks Situation (WO) แก้ไขจุดอ่อนเพือ่ ช่วงชิงโอกาส หรื อ หาจุดแข็งจากภายนอก
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- ปรับปรุ ง พัฒนา แก้ไข ทบทวน
- ประสานความร่ วมมือ ขอรับการสนับสนุน
Cash Cows Situation (ST) ใช้จุดแข็งเพื่อลดความเสี ยหายที่เกิดจากภัยคุกคามหรื อทําจุดแข็ง
ให้ดีข้ ึน
- ปรับปรุ ง พัฒนา ลดต้นทุน ลดระยะเวลา
Dogs Situation (WT) เลิก/ลดภารกิจบางด้านที่มีจุดอ่อนและภัยคุกคาม หรื อคิดใหม่ ทําใหม่
- เลิก ลด ถ่ายโอน
- ปรับ เปลี่ยน
Re-engineering
3.4 การจัดวางทิศทางของหน่ วยงาน
การจัดวางทิศทางเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีขอ้ ความที่สาํ คัญประกอบด้วย
“วิสยั ทัศน์
(Vision)” “พันธกิจ (Mission)” และ “เป้ าประสงค์หลักของหน่วยงาน O( rganization’s Objective or Goal)”

SWOT

สภาพแวดล้อมภายใน
จุดอ่อน/แข็ง 1

์กร

ค
ง
อ
อง

างข

ผลลัพธ์

เป้าหมาย+KPI
2Q2TP

ผลผลิต

เป้าหมาย+KPI
QQCT

กิจกรรม

เป้าหมาย+KPI
QT

ิทศท

SWOT

วิสัยทัศน์

สภาพแวดล้อมภายนอก
1
โอกาส/อุปสรรค

Vision

2

พันธกิจ

แผนกลยุทธ์

Mission

เป้าประสงค์หลักขององค์กร

กลยุทธ์ระดับกรม

3
1. ภารกิจหลัก

2. ภารกิจหลัก

3. ภารกิจสนับสนุน

4 • กลยุทธ์ระดับสํานัก/กอง
1.1 ภารกิจหลัก

1.2 ภารกิจหลัก

1.3 ภารกิจสนับสนุน

แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี
และประจําปี

5 • กลยุทธ์ระดับ ส่วน / ฝ่าย
1. 1.1กิจกรรมหลัก 1. 1.2 กิจกรรมหลัก

1.1.3 กิจกรรมสนับสนุน

แผนผัง กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

6
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1. วิสัยทัศน์ เป็ นข้อความแสดงภาพที่หน่วยงานอยากจะเป็ นในช่วง 4-5 ปี ข้างหน้าและเกิด
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์ศกั ยภาพของหน่วยงาน ซึ่ งมีขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
และข้อมูลเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิเคราะห์ (มิใช่ขอ้ ความที่เป็ น “คําขวัญ” ของหน่วยงาน หรื อข้อความ
ที่แสดงภาพเพ้อฝันที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม)
2. พันธกิจ เป็ นข้อความระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหรื อบทบาทซึ่ งกําหนดจะทําในช่วง 45 ปี ข้างหน้าที่สอดคล้องกับกฎหมายการจัดตั้งหน่วยงาน
3. เป้าประสงค์ หลักของหน่ วยงาน เป็ นข้อความระบุกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับบริ การที่ชดั เจน
และผลประโยชน์ที่กลุ่มเป้ าหมายได้รับที่มีความสัมพันธ์กบั พันธกิจโดยตรง
3.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิตของหน่ วยงาน
โครงสร้างแผนงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
กําหนดลําดับชั้นจากบนลงล่าง (Cascading) เป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1. ระดับยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล ที่กาํ หนดเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ที่ชดั เจนพร้อมตัวชี้วดั
ความสําเร็ จของรัฐบาลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่พึงปรารถนา เรี ยกว่า “National Policy
Indicator” หรื อ “Impact Indicator” ในระดับรัฐบาล
2. ระดับยุทธศาสตร์ กระทรวง ที่กาํ หนดเป้ าหมายการให้บริ การสาธารณะเฉพาะด้านที่
ชัดเจน พร้อมตัวชี้วดั ความสําเร็ จของกระทรวงที่มีต่อผลประโยชน์ของกลุ่มสังคมที่เป็ นเป้ าหมาย เรี ยกว่า
“Ministerial Policy Indicator” หรื อ “Impact Indicator” เช่นกัน แต่อยูใ่ นระดับกระทรวง
3. ระดับกลยุทธ์ ระดับกรม ที่กาํ หนดเป้ าหมายการให้บริ การระดับกรมที่ชดั เจนพร้อม
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จของหน่วยงานที่มีต่อกลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับบริ การ และลักษณะผลประโยชน์เฉพาะ หรื อ
ผลลัพธ์ “Outcome Indicator”
4. ระดับกิจกรรม ที่กาํ หนดกิจกรรมหลัก นําส่ งผลผลิตที่ชดั เจน พร้อมตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
เมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการจัดทํากิจกรรมหลัก เรี ยกว่า “Output Indicator”
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เป้าประสงค์
ของหน่วยงาน
ผลลัพธ์
ของกลยุทธ์
ผลผลิตของ
หน่วยนําส่ง
ผลผลิต

ยุทธศาสตร์/นโยบาย
1

2

3

4

กลยุทธ์/แนวทาง/มาตรการ
1.1

1.2

1.3

1.4

กิจกรรมหลัก
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

แผนผัง ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ ผลผลิต และกิจกรรม

3.5.1 รายละเอียดการกําหนดยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วย
• ยุทธศาสตร์ ดา้ นการปฏิบตั ิภารกิจหลัก
• ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาองค์การ (ซึ่ งเป็ นงานสนับสนุนและงานบริ หารทัว่ ไป)
- การคลังและการบริ หารสิ นทรัพย์
- การบริ หารและพัฒนาบุคคล
- การวิจยั และพัฒนา
- ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
- ระบบการติดตามและประเมินผล
- อื่นๆ
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ มี 4 ลักษณะ
1. Direct Approach โดยหน่วยงานกําหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) ตามหลักวิชาการบริ หารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
2. Goals Approach โดยหน่วยงานกําหนดกลยุทธ์จากการนําเอากลยุทธ์ที่ปรากฏใน
แผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานต้นสังกัดมาดําเนินการ เพื่อตอบสนองจุดหมายปลายทางที่กระทรวง
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กําหนด (เช่น การดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่กาํ หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงตามที่กระทรวง
มอบหมายให้ใช้กลยุทธ์น้ นั ๆ)
3. Vision Approach โดยหน่วยงานวาดฝันวิสยั ทัศน์ท่ีอยากจะเป็ น แล้วตรวจสอบ
ความเป็ นไปได้โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ แล้วจึงกําหนดกลยุทธ์ตาม
ศักยภาพของหน่วยงาน
4. Indirect Approach โดยหน่วยงานศึกษากลยุทธ์ที่หน่วยงานอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึง
กันใช้อยู่ แล้วตรวจสอบความไปได้โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์การ แล้วจึงกําหนดกลยุทธ์ตามศักยภาพของหน่วยงาน
การวิเคราะห์ ยทุ ธศาสตร์ ระดับรั ฐบาลมักจะใช้ลกั ษณะที่ 3 และลักษณะที่ 1 เป็ น
หลัก และลักษณะที่ 4 เป็ นรอง (เช่น ลอกเลียนแบบกลยุทธ์ที่ใช้ในประเทศตะวันตก)
การกําหนดกลยุทธ์ ของกระทรวง จะต้องนําเอากลยุทธ์หลักของรัฐบาล (ที่ปรากฏใน
แผนบริ หารราชการแผ่นดิน) มาดําเนินงาน จึงต้องใช้ลกั ษณะที่ 2 เป็ นหลัก และลักษณะที่ 1 เป็ นรอง โดย
กําหนดกลยุทธ์เพิ่มเติมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ (SWOT) และอาจใช้
ลักษณะที่ 3 และลักษณะที่ 4 ประกอบกัน
การกําหนดกลยุทธ์ ของหน่ วยงานระดับกรมซึ่ งเป็ นองค์กรในสังกระทรวงจะต้องนํา
เอกกลยุทธ์ของกระทรวงมาดําเนินงาน จึงต้องใช้ลกั ษณะที่ 2 เป็ นหลัก และลักษณะที่ 1 เป็ นรอง โดย
กําหนดกลยุทธ์เพิ่มเติมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ (SWOT) และอาจใช้
ลักษณะที่ 3 และลักษณะที่ 4 ได้บา้ ง
ส่ วนหน่ วยงานที่ใช้ลกั ษณะที่ 3 และลักษณะที่ 1 เป็ นหลัก มักจะเป็ นหน่วยงานภาค
ธุ รกิจเอกชนซึ่ งแสดงหากําไรที่ใช้การกําหนดวิสัยทัศน์เพื่อขายส่ วนแบ่งการตลาดและเปลี่ยนกิจการเดิม
ไปทําอีกกิจการหนึ่งได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐบาลที่เข้าข่ายการใช้ลกั ษณะที่ 1 ผสมลักษณะที่ 3
ได้แก่รัฐวิสาหกิจเชิงพาณิ ชย์และองค์การมหาชนที่ตอ้ งเลี้ยงตนเองจะต้องมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ
ภาคเอกชนที่แสวงหากําไรมากขึ้น
ดังนั้น
หน่วยงานระดักบรมซึ่ งเป็ นองค์กรในสังกัดกระทรวงจะต้องนําเอากลยุทธ์ของ
กระทรวงมาดําเนินงานเป็ นหลัก จึงต้องแสดงความเชื่อมโยงกลยุทธ์ของหน่วยงานขึ้นไปยังยุทธ์ศาสตร์
กระทรวง แผนบริ หารราชการแผ่นดิน และความเชื่อมโยงกลยุทธ์ของหน่วยงานลงมายังผลลัพธ์และ
ผลผลิตของหน่วยงาน เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้กลุ่มผูบ้ ริ หารทุกระดับ เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้องจากภายนอกองค์การให้เข้าใจได้ชดั เจน นอกจากนี้ หน่วยงานระดับกรมเป็ นหน่วยงานให้บริ การ
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สาธารณะซึ่ งจะต้องคํานึงถึงความเชื่อมโยงภาคกิจของหน่วยงานกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน จึงต้องแสดงความเชื่อมโยงกลยุทธ์ของหน่วยงานขึ้นไปยัง
รัฐธรรมนูญด้วย
กลยุทธ์ ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์
• แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระบุขอ้ ความ “ผลลัพธ์” และตัวชี้วดั เชิงรู ปธรรมเมื่อสิ้ นสุ ด
ปี สุ ดท้ายของแผน
• แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมีขอ้ ความ “ผลลัพธ์” และตัวชี้วดั เชิงรู ปธรรม ที่ระบุ
“กลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับผลประโยชน์” “ปริ มาณ และ/หรื อ คุณภาพตามมาตรฐานของ ผลประโยชน์ ” “เวลา
ที่วดั ผล” “สถานที่ที่วดั ผล”
• แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ระบุกลยุทธ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ
ด้านขอบเขตของเนื้อหาที่จาํ เป็ นเพื่อการปรับปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ ในช่วง 4 ปี ของแผน โดยประเมินตนเอง
และโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ผลผลิตภายใต้ กลยุทธ์
• แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมีผงั ที่แสดงว่ากลยุทธ์ระดับหน่วยงานที่เชื่อมโยง(arcading)
ลงมายังผลผลิตระดับหน่วยงาน และกิจกรรมหลักของหน่วยงาน
• แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานระบุขอ้ ความ “ผลผลิต” และตัวชี้วดั เชิงรู ปธรรม เมื่อสิ้ นสุ ด
ปี สุ ดท้ายของแผน และตัวชี้วดั เชิงรู ปธรรม ที่จาํ แนกเป็ นรายปี ที่ครบ 4 มิติ
• แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่แสดงผลผลิตเกี่ยวกับระบบการประสานงานหรื อการ
สร้างเครื อข่าย
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3.5.2 เทคนิคการเขียนคําทีใ่ ช้ ในยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรม

ระดับกลยุทธ์
นามธรรม
กึ่งรูปธรรม
รูปธรรม

ขยายเพิ่ม ปรับปรุง

คงสภาพ ตัดตอน

เสริมสร้าง สร้างเสริม ส่งเสริม เร่งรัด ทบทวน
สนับสนุน
จัดทํา จัดตั้ง จัดสรร จัดซื้อ จัดจ้าง ก่อสร้าง ดําเนินการ
ปฏิบัติงาน วางระบบ วางแผน ประชุม แลกเปลี่ยน เผยแพร่
ติดตาม/ประเมินผล กําหนดระเบียบ แก้ไขกฎระเบียบ
กําหนดมาตรฐาน กําหนดให้มี ทําให้มี พัฒนาหลักสูตร

• คํากริยาทีใ่ ช้ เขียนยุทธศาสตร์ (ของรัฐบาลและของกระทรวง) ใช้คาํ กริ ยานามธรรม
และต้องแสดงทิศทางของยุทธศาสตร์ หรื อนโยบาย เช่น
“ขยาย/เพิ่ม/พัฒนา” เพือ่ การรุ ก
“ปรั บปรุ ง” เพือ่ การแก้ไขส่ วนด้อย
“คงสภาพ” เพื่อการประคองตัว และ
“ตัดทอน” เพื่อการยุติส่วนที่ควรยกเลิก
• คํากริยาทีใ่ ช้ เขียนกลยุทธ์ ใช้คาํ กริ ยากึ่งรู ปธรรม และต้องแสดงแนวทางเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ เช่น
- “ส่ งเสริ ม” หรื อ “สนับสนุน” เพื่อขยายกลุ่มผูร้ ับผลประโยชน์ในสังคม
“เสริ มสร้ าง” หรื อ “รั กษาความเชี่ ยวชาญ” หรื อ “รั กษาสถานภาพ” เพื่อคงสภาพ
ขององค์กรในยามวิกฤติและ “ทบทวน” เพื่อพิจารณาตัดทอนงานที่ควรยกเลิกหรื อถ่ายโอนให้หน่วยงาน
อื่น เป็ นต้น
• คํากริยาทีใ่ ช้ เขียนกิจกรรมหลักนําส่ งผลผลิต ต้องแสดงวิธีการหลักที่เป็ นรู ปธรรม
ให้กบั แนวทางที่กาํ หนดในระดับกลยุทธ์ เช่น
- เผยแพร่ สารสนเทศให้แก่ผบู ้ ริ การ (เพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมที่ดีในด้าน.......)
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- ก่อสร้างศูนย์บริ การในระดับชุมชน (เพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมที่ดีในด้าน......)
- จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เครื อข่าย (เพือ่ สนับสนุนเครื อข่ายให้เป็ นแกนนําในการ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในชุมชน)
- ฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ (เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการให้บริ การ)
- จัดทําระบบข้อมูลพื้นฐานให้มีประสิ ทธิ ภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ (เพือ่ สร้างเสริ มขีด
ความสามารถในการวางแผนและประเมินผล)
- กําหนดมาตรฐานการให้บริ การที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
3.5.3ขั้นตอนการเขียนตัวชี้ วัดความสําเร็จระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลิตของหน่ วยงาน
ขั้นตอนที่ 1. การกําหนดประเด็นของตัวชี้วดั
• ระดับยุทธศาสตร์ ชาติ ให้กาํ หนดประเด็นตัวชี้วดั ความสําเร็ จของรัฐบาลที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่พึงปรารถนา เช่น “GDP” และ “คุณภาพชีวติ ” ฯลฯ
• ระดับยุทธศาสตร์ กระทรวง ให้กาํ หนดประเด็นตัวชี้วดั ความสําเร็ จของกระทรวง ที่มี
ต่อผลประโยชน์ของกลุ่มสังคมที่เป็ นเป้ าหมาย เช่น “GDP ภาคเกษตร” “GDP ภาคอุตสาหกรรม”
“สุ ขภาพดี” “สติปัญญาดี” และ “มลภาวะไม่เกินมาตรฐาน” ฯลฯ
• ระดับกลยุทธ์ ของกรม ให้กาํ หนดประเด็นตัวชี้วดั ความสําเร็ จของกรมที่มีต่อ
กลุ่มเป้ าหมายผูร้ ับบริ การและลักษณะผลประโยชน์เฉพาะ เช่น “ผูป้ ่ วยที่มารับการรักษามีอาการดีข้ ึน”
“เยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน” และ “มลภาวะ ทางอากาศในเขต...ลดลง” ฯลฯ
• ระดับกิจกรรมนําสงผลผลิต ให้กาํ หนดตัวชี้วดั ความสาเร็ จจากการจัดทํากิจกรรม
ด้วยการใช้คาํ กริ ยารู ปธรรม “รักษาผูป้ ่ วยตามมาตรฐานโรงพยาบาล” “จัดการเรี ยนการสอนให้เด็กวัย
ประถมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน” และ “ควบคุมการปล่อยควันดําและควันขาวของยานพาหนะไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานกลาง” ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2. หลักการกําหนดตัวชี้วดั ด้ วยสู ตร 2Q2T1P และ QQCT
• การเขียนตัวชี้วดั ในระดับยุทธศาสตร์ ชาติ ระดับยุทธศาสตร์ กระทรวง และระดับกล
ยุทธ์ ของกรม ควรมีองค์ประกอบ 2Q+2T+1P คือ ปริ มาณ (Quantity) คุณลักษณะ(Quality) เวลา (Time)
กลุ่มเป้ าหมาย (Target Group) และสถานที่ (Place)
• การเขียนตัวชี้วดั ในระดับผลผลิต ควรมีองค์ประกอบ QQCT คือ ปริ มาณ
(Quantity) คุณลักษณะ (Quality) ต้นทุน (Cost) และเวลา (Time)
ขั้นตอนที่ 3. การกําหนดค่ าของตัวชี้วดั
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ค่าของตัวชี้วดั แสดงเป็ นตัวเลขใน 6 ลักษณะ ได้แก่
• จํานวน (Number)
• ร้อยละ (Percentage)
• สัดส่ วน (Proportion)
• อัตราส่ วน (Ratio)
• อัตรา (Rate)
• ค่าเฉลี่ย (Average or Mean)
ขั้นตอนที่ 4. เทคนิคการเขียนตัวชี้วดั ด้ วยสู ตร 2Q2T1P และ QQCT
• การเขียนตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ตามสู ตรข้างต้น มีความ
แตกต่างกันในการ
กําหนดเป้ าหมาย ดังนี้
- ระดับยุทธศาสตร์ ชาติ กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ สังคมในภาพรวม
หรื อพื้นที่ในภาพรวม
หรื อรัฐบาลในภาพรวม เช่น ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศ รัฐบาล
- ระดับยุทธศาสตร์ กระทรวง กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ กลุ่มสังคมที่
กระทรวง
รับผิดชอบ หรื อพื้นที่เฉพาะที่กระทรวงรับผิดชอบ หรื อองค์กรบริ หารของกระทรวง เช่น กลุ่ม
วัยแรงงาน ทรัพยากรนํ้ารายรับของรัฐบาล
- ระดับกลยุทธ์ของกรม กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ กลุ่มผูร้ ับบริ การที่กรมรับผิดชอบ หรื อ
พื้นที่เฉพาะที่กรมรับผิดชอบ หรื อองค์กรบริ หารของกรม เช่น กลุ่มวัย แรงงานทีไม่่ มีงานทํา เขตชลประทาน
รายรับของกรม
• ในระดับยุทธศาสตร์ และระดับกลยุทธ์ การวัดเชิงปริมาณ (Quantity)และเชิง
คุณลักษณะ (Quality) ของผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน โดยขึ้นกับมาตรวัด (Scale)
- การวัดเชิงปริ มาณ (Quantity) ใช้ตวั เลขที่เป็ น อัตราส่ วนมาตรา (Ratio Scale) ช่วง
มาตรา (Interval Scale) และลําดับมาตรา (Ordinal Scale) เช่น “อัตราส่ วนของเยาวชนที่ติดยาเสพติดต่อ
เยาวชนทั้งหมดของประเทศ” และ “รายได้เฉลี่ยของเกษตรเพิม่ ขึ้นจาก ... บาท
เป็ น ... บาท” “สัดส่ วนของผูห้ ญิงที่เป็ นผูบ้ ริ หารในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก 1 ใน 4 เป็ น 1 ใน 2” เป็ น
ต้น
- การวัดเชิงคุณลักษณะ(
Quality) ใช้ตวั เลขที่เป็ น นามมาตรา (Nominal Scale) เช่น
“กฎหมายที่กาํ หนดให้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสต้องเปลี่ยนสกุลเป็ นของสามีได้รับการยกเลิก ”
“หน่วยงานได้รับรางวัลองค์กรยอดเยีย่ มในด้าน........จากองค์การระหว่างประเทศ”
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ลักษณะ

• ในระดับยุทธศาสตร์
และระดับกลยุทธ์ การวัดด้ านเวลา/การกําหนดTime) กําหนดได้ 2

- กรณี ท่ีตอ้ งการวัดเมื่อสิ้ นสุ ดเวลาของ
แผนระยะยาวหรื อสิ้ นสุ ดโครงการ เช่น “ภายใน
สิ้ นแผนบริ หารราชการแผ่นดิน ปี .... ” หรื อ “เมื่อสิ้ นสุ ดปี .... ” กรณี น้ ีมกั จะใช้กบั การวัดความสําเร็ จของ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ท่ีกาํ หนดขึ้นใหม่ในแผนนั้นๆ ซึ่งต้องใช้กระบวนการก่อตัวของ
แผน-การเตรี ยมงานการปฏิบตั ิงาน-การแสดงผลจากการปฏิบตั ิงาน-การสิ้ นสุ ดหรื อการคงสภาพการปฏิบตั ิงาน โดยที่ผลการ
ปฏิบตั ิงานมักจะไม่สามารถแสดงได้ในปี ที่ 1 แต่จะเริ่ มมีผลขึ้นบ้างในปี ที่ 2 และมีผลเพิ่มขึ้นในปี ที่ 3 และ
มีผลเกิดขึ้นเต็มที่ปีที่ 4 ดังนั้น จึงต้องกําหนดว่าปี ใดจะได้ผลเท่าใด
กรณี ท่ีตอ้ งการวัดเมื่อสิ้ นสุแต่ด ละรอบเวลาภายในเวลาของ
แผนระยะยาว เช่น “เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ... ต่อปี ” หรื อ “ลดลงร้อยละ ... ต่อปี ” กรณี น้ ีมกั จะใช้กบั การวัดความสําเร็ จของยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ที่ดาํ เนินการต่อเนื่องจากแผนที่แล้ว ซึ่ งผลการปฏิบตั ิงานจะต่อเนื่องจากปี ที่แล้วและมผลงาน
เพิ่มขึ้นในปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 และปี ที่ 4 ในอัตราเดียวกัน
- สถานที่ (Place) ต้องระบุในกรณี ท่ีดาํ เนินการในพื้นที่เฉพาะ เช่น “ใน
จังหวัด ……” “ในเขตโครงการ ……” ส่ วนกรณี “ทัว่ ประเทศ” ไม่จาํ เป็ นต้องเขียนหากเป็ นที่เข้าใจกัน
โดยทัว่ ไป
• การเขียนตัวชี้วดั ในระดับผลผลิต
- ปริ มาณ (
Quantity) ให้ระบุจาํ นวนชิ้นของวัตถุท่ีถูกกระทํา เช่น “อาคารก่อสร้าง
แล้วเสร็ จ” “ผูผ้ า่ นการฝึ กอบรม”
- คุณลักษณะ (
Quality) ให้ระบุมาตรฐานของวัตถุที่ถูกกระทําหรื อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
ที่ถูกกระทํา เช่น “อาคารก่อสร้างตามคุณลักษณะที่กาํ หนดตามแบบ
” “ผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมตามเกณฑ์การ
ทดสอบ”
- ต้นทุน (Cost) ให้ระบุตน้ ทุนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เช่น “ราคาต่อหน่วยที่
ลดลง” หรื อ “ราคาต่อหน่วยภายในวงเงินที่กาํ หนด”
- เวลา ( Time)ให้ระบุความรวดเร็ วในการส่ งมอบผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เช่น “ไม่เกิน
30 นาทีต่อราย” หรื อ “ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด”
ข้ อผิดพลาดในการเขียนตัวชี้วดั
• การเขียนตัวชี้วดั ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
- กลุ่มเป้ าหมายระดับยุทธศาสตร์ กระทรวงกําหนดไว้กว้างไป มีเพียงบางกระทรวง
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ที่ใช้คาํ ว่าประชาชนได้ เช่น กระทรวง สาธารณสุ ขใน ภารกิจที่ให้บริ การ
ทางการแพทย์ทุกกลุ่มอายุ
ส่ วนกระทรวงอื่นๆ จะต้องพิจารณาว่า มีภารกิจให้บริ การทุกกลุ่มอายุหรื อกลุ่มอาชีพ หรื อกลุ่มสังคม
ใดบ้าง เช่น กระทรวงศึกษาธิ การไม่ได้มีภารกิจต่อกลุ่มผูท้ ี่ยงั ไม่เข้าวัยเรี ยน และกระทรวงแรงงานไม่ได้มี
ภารกิจต่อกลุ่มผูท้ ี่ยงั ไม่เข้าวัยแรงงาน เป็ นต้น
กลุ่มเป้ าหมายระดับกลยุทธ์ของกรมกําหนดไว้กว้างไป หน่วยงานบางหน่วยงานไม่ได้
ให้บริ การในอาณาเขตเต็มพื้นแต่ทีก่ าํ หนดกลุ่มเป้ าหมายในอาณาเขตเต็มพื้นที“เกษตรกรในจั
่ เช่น
งหวัด สามารถใช้
นํ้าเพือ่ การเกษตรได้อย่างทัว”่ ถึซึง่ งต้องเขียนว่า “เกษตรกรในเขตโครงการชลประทานที่หน่วยงานรับผิดชอบ
สามารถใช้น้ าํ เพื่อการเกษตรได้อย่างทัว่ ถึง” มิฉะนั้น การสุ่ มตัวอย่างจะครอบคลุมประชากรที่ไม่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการให้บริ การโดยตรงจากหน่วยงานด้วยอาจทําให้ผลจากการประเมินผลสรุ ป ได้วา่
หน่วยงานไม่ประสบความสําเร็ จในภารกิจนั้น
- กรณี ท่ีตอ้ งการวัดเมื่อสิ้ นสุ ดแต่ละรอบเวลาภายในเวลาของแผนระยะยาว เช่น
“เพิ่มขึ้นร้อยละ ... ต่อปี ” หรื อ “ลดลงร้อยละ ... ต่อปี ” กรณี น้ ีมกั จะใช้กบั การวัดความสําเร็ จของ
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ดาํ เนินการต่อเนื่องจากแผนที่แล้ว ซึ่ งผลการปฏิบตั ิงานจะต่อเนื่องจากปี ที่แล้ว
และมีผลงานเพิ่มขึ้นในปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 และปี ที่ 4 ในอัตราเดียวกัน
• การเขียนตัวชี้วดั ผลผลิต
- การเขียนตัวชี้วดั ในระดับผลผลิต ที่มกั เข้าใจว่าการวัด
“Quality” เป็ นการวัด
คุณภาพในลักษณะที่แสดงความสามารถในการประยุกต์ใช้
- คุณลักษณะ (
Quality) ให้ระบุมาตรฐานของวัตถุที่ถูกกระทําหรื อการเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุที่ถูกกระทํา เช่น “อาคารก่อสร้างตามคุณลักษณะที่กาํ หนดตามแบบ” “ผูผ้ า่ นการฝึ กอบรมตาม
เกณฑ์การทดสอบ”
• การเขียนตัวชี้วดั “ระดับความสํ าเร็จในการดําเนินงาน” จะต้องระมัดระวังเรื่ อง
ที่มาของการวัด
- ถ้าคะแนนของความสําเร็ จเกิดมาจากการวัดความคืบหน้าของกิจในแต่
กรรมละขั้นตอน
ตัวชี้วดั ระดับความสําเร็ จในการดําเนินงานนั้นProcess
เป็ น Indicator ไม่ใช่ Output Indicator หรื อไม่ใช่
Outcome Indicator
ถ้าคะแนนของความสําเร็ จเกิดมาจากการวัดความคืบหน้าของปริ
ของผลผลิ
มาณ ตซึ่ งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกระบวนการสุ ดท้ายของการผลิตหรื อปริ
ผูร้ มับาณ
บริ การจากกระบวนการสุ ดท้ายของการ
ให้บริ การ ตัวชี้วดั ระดับความสําเร็ จในการดําเนินงานนั้นเป็ น Output Indicator
- ถ้าคะแนนของความสําเร็ จเกิดมาจากการวัดความคืบหน้าของปริเป้มาณกลุ
าหมาย่มผูไ้ ด้รับ
ผลประโยชน์จากการใช้ผลผลิตตัวชี้วดั ระดับความสําเร็ จในการดําเนินงานนั้นเป็ น Outcome Indicator
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ตัวอย่ างการเขียนตัวชี้วดั ในระดับผลลัพธ์ และผลผลิต

การเขียนตัวชี้วดั ระดับผลลัพธ์ ต้องแสดงคําสําคัญ (Keywords) เกี่ยวกับ“ปริ มาณ และ/หรื อ
คุณภาพตามมาตรฐาน (Quantity and/or Quality)” กลุ่มเป้ าหมาย (Target Group)” และ “เวลาวัดผล
(Time)” นอกจากนี้ในกรณี ที่มีการกําหนดพื้นที่ดาํ เนินการเฉพาะ ก็ตอ้ งระบุ “พื้นที่ (Place)” (ตามสู ตร
2Q2T1P) ด้วย โดยข้อความที่เขียนนั้นเป็ นข้อความเดียวที่ต่อเนื่อง (ไม่ควรแยกข้อความเขียน แต่ละ
ส่ วน) ส่ วนการเขียนตัวชี้วดั ระดับผลผลิต ต้องแสดงมิติ (Dimensions) เกี่ยวกับ “เชิงปริ มาณ (Quantity)”
“เชิงคุณภาพตามมาตรฐาน (Quality)” “เชิงเวลา (Time)” และ “เชิงต้นทุนหรื อค่าใช้จ่าย (Cost)” (ตามสู ตร
QQTC) ด้วย โดยข้อความที่เขียนนั้นควรเป็ นข้อความเดียวที่ต่อเนื่อง (หรื ออาจเขียนแยกแต่ละส่ วนได้)
1. กรณีหน่ วยงานด้ านการเศรษฐกิจ ตัวอย่าง เช่น กรมส่ งเสริ มการเกษตรผลผลิต “การส่ งเสริ ม
และพัฒนาเกษตรกรด้านการเกษตร”
• ตัวชี้วดั ในระดับผลลัพธ์ คือ “เกษตรกรที่ได้รับบริ การจากหน่วยงานของกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร (Tg กลุ่มเป้ าหมาย) ในพื้นที่และคลินิกเกษตร (P พื้นที่) สามารถผลิตสิ นค้าเกษตรได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐาน (Ql คุณภาพ) เพิ่มขึ้นร้อยละ (Qn ปริ มาณ) ..... ต่อปี (Ti
เวลา)”
• ตัวชี้วดั ในระดับผลผลิต คือ “ร้อยละ (Qn ปริ มาณ) ... ของเกษตรกรที่ได้รับบริ การจาก
หน่วยงานของกรมส่ งเสริ มการเกษตรในพื้นที่และคลินิกเกษตร ตามคู่มือคลินิกเกษตร (Ql คุณภาพ) เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับแผนปฏิบตั ิการประจําปี (T เวลา) ภายในวงเงินงบประมาณที่กาํ หนด (C ต้นทุน)”
2. กรณีหน่ วยงานด้ านการบริการชุ มชนและสั งคม ตัวอย่าง เช่นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานผลผลิต “ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ”
• ตัวชี้วดั ในระดับผลลัพธ์ คือ “ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคัTg
บ (กลุ่มเป้ าหมาย) ทัว่ ประเทศ (P พื้นที่)
เข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (Ql คุณภาพ) เพิ่มขึ้นร้อยละ (Qn ปริ มาณ) ... ต่อปี (Ti เวลา)”
• ตัวชี้วดั ในระดับผลผลิต คือ “ผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับตามมาตรฐานที่กาํ หนด (Ql
คุณภาพ) ร้อยละ (Qn ปริ มาณ) ... เมื่อเปรี ยบเทียบกับแผนปฏิบตั ิการประจําปี (T เวลา) ภายในวงเงิน
งบประมาณที่กาํ หนด (C ต้นทุน)”
3. กรณีหน่ วยงานด้ านความมั่นคง ตัวอย่าง เช่น กองทัพบก ผลผลิต “การเตรี ยมกําลังและการใช้
กําลังในการป้ องกันประเทศและรักษาความมัน่ คงภายใน โดยกําลังกองทัพบก
”
• ตัวชี้วดั ในระดับผลลัพธ์ คือ “ร้อยละ 100 (Qn ปริ มาณ) ของพื้นที่ในความดูแลของ
กองทัพบก (Tg กลุ่มเป้ าหมาย) ทัว่ ประเทศ (P สถานที่) ที่มีความพร้อมในการพิทกั ษ์รักษาเอกราชตาม
มาตรฐานของกองทัพ (Ql คุณภาพ) ในแต่ละปี (Ti เวลา)”
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• ตัวชี้วดั ในระดับผลผลิต คือ “ระดับ (Qn ปริ มาณ) ความพร้อมของกองทัพบกในการเผชิภัญย
คุกคามตามเกณฑ์ที่กระทรวงกลาโหมกําหนด (Ql คุณภาพ) ตลอดเวลา(T เวลา) ภายในวงเงินงบประมาณที่
กําหนด (C ต้นทุน)”
4. กรณีหน่ วยงานด้ านการบริหารทัว่ ไปของรัฐ เช่น กรมสรรพากรผลผลิต “การจัดเก็บรายได้”
• ตัวชี้วดั ในระดับผลลัพธ์ คือ “รายได้ที่ได้รับการจัดเก็บ (Tg กลุ่มเป้ าหมาย) จากทัว่ ประเทศ (P
สถานที่) เท่ากับหรื อสู งกว่า (Ql คุณภาพ) สัดส่ วนที่รัฐบาลกําหนด (Qn ปริ มาณ) ในแต่ละปี (Ti เวลา)”
• ตัวชี้วดั ในระดับผลผลิต คือ “รายได้ที่จดั เก็บ (Qn ปริ มาณ) ได้ครบถ้วน (Ql คุณภาพ) ตาม
แผนปฏิบตั ิการประจําปี (T เวลา) ภายในวงเงินงบประมาณที่กาํ หนด (C ต้นทุน)”
5. กรณีหน่ วยงานด้ านสิ่ งแวดล้อม เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผลผลิต “พื้นที่ทาง
ทะเลและชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์”
• ตัวชี้วดั ในระดับผลลัพธ์ คือ “พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการอนุรักษ์ (Tg
กลุ่มเป้ าหมาย+ P สถานที่) มีความหลากหลายทาง ชีวภาพเพิ่มขึ้น (Ql คุณภาพ) ร้อยละ (Qn ปริ มาณ) ....
ต่อปี (Ti เวลา)”
• ตัวชี้วดั ในระดับผลผลิต คือ “พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับการอนุรักษ์ ตามมาตรฐานที่
กําหนด (Ql คุณภาพ) ไม่นอ้ ยกว่าเป้ าหมาย (Qn ปริ มาณ) ตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี (T เวลา) ภายใน
วงเงินงบประมาณที่กาํ หนด (C ต้นทุน)”
นอกจากนี้ แผนกลยุทธ์ของหน่วยงานควรมีภาคผนวกเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํา SWOT
ของหน่วยงาน ที่แสดงว่าหน่วยงานได้เปิ ดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) เข้าร่ วมในการ จัดทํา
แผนกลยุทธ์ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่กาหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมทั้งวิธีการสงเคราะห์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อการ กําหนดกลยุทธ์
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สรุปข้ อมูลเชิงวิชาการ
หัวข้ อ “เทคนิคการเขียนแผนปฏิบัติการที่มีประสิ ทธิภาพ”
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เนื่องจากแผนปฏิบตั ิการ ในงานของ”ตํารวจ”มีความหลากหลาย ดังนั้น การระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วน จึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งคํานึงถึง ตามสภาพการณ์ของแผนนั้นๆ
1. กรณีแผนอารักขาบุคคลสํ าคัญ
หัวข้อข่าวสาร
- สถานการณ์ดา้ นการข่าวเกี่ยวกับ V.I.P.
- กําหนดการ
- เส้นทางเดินทาง สภาพการจราจรของเส้นทาง
- เส้นทางในการเคลื่อนที่ของ V.I.P. โดยละเอียด ว่าจะมาทางไหน เข้าทางไหน ออกทาง
ไหน ร่ วมงานตรงจุดใดบ้าง มีการต้อนรับตรงไหน
- ผูเ้ ข้าร่ วมงาน
- การสํารวจสถานที่เพื่อทราบถึงจุดเสี่ ยงภัยต่างๆ
- แผนผังแสดงสถานที่จดั งาน และเส้นทางเดินทางภายในบริ เวณ และโดยรอบบริ เวณ
- จุดเสี่ ยงภัย เช่น จุดสู งข่ม สถานที่ล่อแหลมซึ่ งอาจเป็ นเป้ าหมายของ คนร้าย จุดเสี่ ยง
ตามเส้นทางที่ V.I.P. เดินทาง
- รู ปขบวนรถ ส่ วนใหญ่มีหน่วยรับผิดชอบเฉพาะไม่ใช่ภารกิจของสถานีตาํ รวจท้องที่
ประเด็นภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- กําหนดเส้นทางเดินทาง และจัดการจราจรรองรับ
- การจัดรู ปขบวน การจัดรู ปขบวนทางยุทธวิธี
- กําหนดเส้นทางในการเคลื่อนที่ของ V.I.P. โดยละเอียด ว่าจะมาทางไหน เข้าทางไหน ออก
ทางไหน ร่ วมงานตรงจุดใดบ้าง มีการต้อนรับตรงไหน
- กําหนดพื้นที่ควบคุม วิธีการรักษาความปลอดภัย
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่ องเอ็กซ์เรย์ เครื่ องตรวจวัตถุระเบิด
สุ นขั ตํารวจ CCTV กล้องส่ องทางไกลในการตรวจจุดสู งข่ม เป็ นต้น
- วางกําลังรักษาความปลอดภัย สถานที่ เส้นทาง จุดเสี่ ยงภัย เช่น
จุดสู งข่ม สถานที่
ล่อแหลมซึ่ งอาจเป็ นเป้ าหมายของคนร้าย จุดเสี่ ยงตามเส้นทางที่ V.I.P. เดินทาง
- กําหนดเส้นทางสํารอง กรณี เกิดเหตุที่ไม่สามารถใช้เส้นทางเดิมได้ เช่น มีรถเกิดอุบตั ิเหตุ
ขวางเส้นทาง
- กําหนดเส้นทางนําส่ งคนเจ็บ/ป่ วย ไปยังโรงพยาบาล ทั้งทางรถและทางอากาศ

26

2.กรณีแผนกรณีเหตุก่อการร้ าย
หัวข้อข่าวสาร
- สถานการณ์ดา้ นการข่าว
- ความเสี่ ยงภัย วิธีการที่คนร้ายจะใช้ก่อเหตุ ได้แก่ จับตัวประกัน ระเบิด ข่มขู่ ลอบยิง
บุคคลสําคัญ ใช้สารพิษ เชื้อโรค เป็ นต้น
- การสํารวจสถานที่เป้ าหมายเพื่อทราบถึงจุดเสี่ ยงภัยต่างๆ
- แผนผังสถานที่เป้ าหมาย เส้นทางภายในบริ เวณ เส้นทางโดยรอบบริ เวณ
- กรณี เป็ นการจัดงาน ต้องทราบถึงกําหนดการ
- ข้อมูลที่ต้ งั พื้นที่รับผิดชอบ การประสานงานของหน่วยไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ ในพื้นที่
เพราะอาจมีกรณี ที่ตอ้ งควบคุมการใช้ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ หากเกิดเหตุ
- ข้อมูลโรงพยาบาลใกล้เคียง ปริ มาณคนเจ็บที่รองรับได้ เส้นทางการนําส่ งทางรถ และทาง
อากาศ
- การสื่ อสารสํารอง เนื่องจากการใช้วทิ ยุสื่อสารอาจทําให้ประชาชน แตกตื่นเมื่อเกิดเหตุ
- ข้อมูลสื่ อมวลชน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกรณี เกิดเหตุ
ประเด็นภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- จัดชุดหาข่าว และวางระบบการประสานข้อมูลข่าวสาร การประสานงานด้านการข่าวกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดกําลังต่อต้านการก่อการร้าย ได้แก่
- การจับตัวประกัน ใช้อริ นทราช 26 หรื อ นเรศวร 261
- ระเบิด ใช้หน่วยเก็บกูว้ ตั ถุระเบิด สรรพาวุธตํารวจ ทหาร ตชด.
- ลอบยิง ใช้ชุดเฝ้ าระวังจุดสู งข่มพร้อมกล้องส่ องทางไกล
- สารพิษ เชื้อโรค หน่วยเคมีชีวะ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
- ศูนย์อาํ นวยการร่ วม 106 (เป็ นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชากับกองบัญชาการทหารสู งสุ ดมี
ภารกิจในการจัดการและบริ หาร เหตุการณ์กรณี มีการก่อการร้ายโดยเฉพาะ)
- กําหนดพื้นที่ควบคุม วิธีการรักษาความปลอดภัย
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย เช่น เครื่ องเอ็กซ์เรย์ เครื่ องตรวจวัตถุระเบิด
สุ นขั ตํารวจ CCTV กล้องส่ องทางไกลในการตรวจจุดสู งข่ม เป็ นต้น
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- วางกําลังรักษาความปลอดภัย สถานที่ เส้นทาง จุดเสี่ ยงภัยต่างๆ ที่อาจเป็ นเป้ าหมายใน
การก่อเหตุ
- พื้นที่ต้งั ศูนย์บญั ชาการเหตุการณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และ ควบคุมสั่งการเหตุ
ควรอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุ ในระยะที่ไม่ได้รับความเสี่ ยงภัยจากการก่อ
การร้าย
- อุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์บญั ชาการเหตุการณ์ ได้แก่
- อุปกรณ์สื่อสาร
- ข้อมูลต่างๆ ที่จดั เตรี ยมไว้ แผนผังสถานที่ แผนการปฏิบตั ิ
- โต๊ะ เก้าอี้
- อุปกรณ์เครื่ องเขียน กระดานไวท์บอร์ ด ชาร์ ทแสดงสถานการณ์
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทําเอกสาตต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กระดาษเครื่ องพิมพ์
พิมพ์ดีด
- ห้องปฏิบตั ิการ
- จัดชุดแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้น
- จัดชุดกูภ้ ยั ดับเพลิง
- จัดหน่วยแพทย์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- จัดชุดสอบสวน และสถานที่สอบสวนหากมีผรู้ ่ วมเหตุการณ์จาํ นวนมากรองรับ
- จัดชุดมวลชน ชุดจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์ในการให้ข่าวสารกับประชาชน
- กําลังสนับสนุนในการปิ ดล้อมพื้นที่หากเกิดเหตุ โดยแบ่งวงรอบของพื้นที่ช้ นั ใน ชั้นกลาง
ชั้นนอก
- การจัดกําลังหนุน และการสนับสนุนกําลังหากเกิดเหตุ
- จัดพื้นที่จอดรถ และสถานที่รวมพลของกําลังสนับสนุนการปฏิบตั ิต่างๆ
- กําหนดแผนเผชิญเหตุในกรณี ต่างๆ
- กําหนดเส้นทางและวิธีการนําส่ งไปโรงพยาบาลใกล้เคียง ทั้งในกรณี V.I.P. และประชาชน
- กําหนดวิธีการสื่ อสารสํารอง
- การประสานการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ในพื้นที่ หาก
เกิดเหตุ
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3. กรณีแผนการชุ มนุมประท้ วง
หัวข้อข่าวสาร
- สถานการณ์ดา้ นการข่าว
- สถานที่ชุมนุม จํานวนคน เป้ าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินการ
- ความเสี่ ยงภัยต่อบุคคลหรื อสถานที่สาํ คัญ
- พื้นที่ปลอดภัย ในการควบคุมฝูงชนไม่ให้เกิดความเสี่ ยงจากการก่อเหตุ
- พื้นที่วางกําลังสนับสนุน ในการส่ งกําลังหากเกิดเหตุสถานการณ์รุนแรง
- การประสานสื่ อมวลชน และช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับประชาชน
- โรงพยาบาลใกล้เคียง ปริ มาณคนเจ็บที่รองรับได้ เส้นทางการนําส่ ง ในกรณี อาจต้องเข้า
สลายฝูงชน
ประเด็นภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- จัดชุดหาข่าว และแทรกซึ มกับกลุ่มผูช้ ุมนุม เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อทราบ
ความเคลื่อนไหว
- จัดกําลังในการควบคุมดูแล ไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรง หลักปฏิบตั ิ 2 กรณี
- กรณี เบื้องต้น ใช้กาํ ลังของท้องที่
- กรณี ยดื เยื้อ ใช้กาํ ลัง ปจ. หรื อในกรณี ต่างจังหวัดอาจใช้การสนับสนุนกําลังจาก
หน่วยอื่น
- หลักการจัดกําลังทัว่ ไป ในอัตรา 5:1 แต่อาจปรับตามสถานการณ์ได้ตามความ
เหมาะสม
- จัดกําลังอํานวยความสะดวกการจราจร
- กําหนดพื้นที่ปลอดภัยสําหรับการควบคุมฝูงชนไม่ให้เกิดความเสี่ ยงจากการก่อเหตุ
- กําหนดเส้นทางในการปิ ดกั้นฝูงชนไม่ให้เดินทางไปสถานที่เป้ าหมาย หากมีแนวโน้มที่จะ
ก่อเหตุเสี่ ยงภัย
- พื้นที่วางกําลังสนับสนุนที่สามารถสนับสนุนกําลังได้อย่างทันท่วงที
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์บนั ทึกภาพ บันทึกเสี ยง เป็ นหลักฐาน
- จัดชุดสอบสวนและสถานที่สอบสวนรองรับ กรณี ตอ้ งดําเนินการกับผูช้ ุมนุม จํานวนมาก
- ชุดมวลชน ชุดจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ในการให้ข่าวสารกับประชาชน
- จัดหน่วยแพทย์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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- กําหนดเส้นทางและวิธีการนําส่ งคนเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง กรณี อาจต้องเข้าสลายฝูง
ชน
- กําหนดเส้นทางและวิธีการนําส่ งผูต้ อ้ งหา
- อุปกรณ์การควบคุมฝูงชน เช่น รถขยายเสี ยง สเปรย์พริ กไท สุ นขั ตํารวจ
- จัดรถส่ งผูต้ อ้ งหารองรับ กรณี ตอ้ งสลายฝูงชน
- หน่วยสนับสนุน เช่น รถสุ ขา รถไฟส่ องสว่าง รถดับเพลิง
4. แผนอํานวยความสะดวกการจราจร
หัวข้อข่าวสาร
- ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการออกแผนจราจร เช่น การจัดงาน การเดินทางมาของ V.I.P.
จุดที่เป็ นปั ญหาการจราจร
- สภาวะอากาศ เช่น กรณี ฝนตกจะทําให้รถติด เป็ นต้น
- ประมาณปริ มาณรถ ปริ มาณคนที่เดินทาง เส้นทางการขนส่ งมวลชน
- จุดจอดรถ พักรถ ปริ มาณรถที่รองรับได้
- กรณี จดั งานต้องทราบกําหนดการณ์และคาดคะเนช่วงเวลาเดินทางของ V.I.P. ผูร้ ่ วมงาน
และประชาชนที่มาร่ วม
- แผนผังแสดงเส้นทาง
- เส้นทางระบายรถ
- เส้นทางสํารองกรณี เกิดเหตุ
- การประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ประเด็นภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- จัดกําลังอํานวยการจราจรตามแผนการจราจร และเส้นทางที่กาํ หนด
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์และเครื่ องมือในการอํานวยสะดวกการจราจรตามแผน เช่น กรวยยาง
ป้ ายประชาสัมพันธ์
- จัดเตรี ยมชุดปฏิบตั ิและอุปกรณ์ในการแก้ปัญหาซึ่ งอาจทําให้เกิดปัญหาจราจร เช่น รถยก
ชุดซ่อมรถ ชุดสนับสนุนกรณี เกิดเหตุน้ าํ ท่วม
- จัดเตรี ยมสถานที่จอดรถ และรถรับ -ส่ ง รองรับ กรณี จดั งานที่มีผรู ้ ่ วมงานจํานวนมาก
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- กรณี จดั งานให้จดั เส้นทางในบริ เวณงานให้สอดคล้องกับปริ มาณรถ หรื อหากมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบเส้นทางภายในบริ เวณงานเป็ นการเฉพาะให้ประสานการจัด
เส้นทางให้เป็ นไปตามหลักการจราจร
- จัดแผนการวางกําลังและมอบหมายหน้าที่กรณี เกิดเหตุ ในกรณี ที่จะต้องใช้เส้นทางสํารอง
หรื อการนําส่ งคนเจ็บ หรื อต้องปิ ดการจราจร
- ประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทางกับประชาชน
- ข้อบกพร่ องของตํารวจมักจะประชาสัมพันธ์แนะนําเส้นทางอย่างผูร้ ู ้พ้นื ที่ดี แต่ประชาชนที่
ไม่เคยเดินทางมาก่อนสับสน
5. แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
หัวข้อข่าวสาร
- สถานการณ์และแนวโน้มอาชญากรรมในพื้นที่
- สถิติขอ้ มูลการเกิดอาชญากรรม
- สถานที่เป้ าหมาย
- รู ปแบบและวิธีการของคนร้าย
- พื้นที่เป้ าหมาย / แหล่งกระทําผิด
- ข้อกฎหมายในการดําเนินการจับกุม
ประเด็นภารกิจที่เกี่ยวข้อง
- หาข่าวเพื่อทราบเป้ าหมายการกระทําผิดในพื้นที่ กําหนดพื้นที่เป้ าหมาย/แหล่งกระทําผิด
- กําหนดมาตรการ/วิธีการในการควบคุมอาชญากรรม ที่สอดคล้องกับสภาพอาชญากรรมใน
พื้นที่
- วิธีการในการเข้าจับกุมปราบปราม เช่น การตรวจค้นบ้านเป้ าหมาย การตั้งจุดตรวจ การ
ระดมกําลังพลที่ปฏิบตั ิ การใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือ
- กําหนดสถานที่เป้ าหมายในการปฏิบตั ิ กําลังพลที่ปฏิบตั ิ และวิธีการที่ปฏิบตั ิตามมาตรการ
- แนวทางการตรวจสอบควบคุมการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย เช่น รายงาน การประชุม
เร่ งรัดผลงาน
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แบบร่ างแผนที่นิยมใช้ ในงานตํารวจ
- (ชั้นความลับ (ถ้ามี)) -

ชุดที่ ……. ของ ……. ชุด
หน้าที่ 1 ของ ……. หน้า
(ชื่อหน่วยที่ออกแผน)
(ที่ ตั้งหน่วย)
วัน เดือน ปี ที่ออกแผน
แผน/คําสัง่ …………………………………………………………………………………………
อ้างถึง : 1)
2)

1. สถานการณ์

1.1 สถานการณ์ ทว่ั ไป

(เหตุการณ์ท่ีทาํ ให้มีความสําคัญที่ตอ้ งออกแผน)

1.2 สถานการณ์ เฉพาะ

(วิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์เป็ นการเฉพาะ ว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น แล้วมี

ความเกี่ยวข้อง หรื อมีผลกระทบกับภารกิจในการปฏิบตั ิตามแผน)
1.2.1

กําลังฝ่ ายเรา
(หน่วยที่ออกแผนและหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ งต้องมีภารกิจการปฏิบตั ิร่วมกัน)

กําลังฝ่ ายตรงข้ าม
(บุคคลที่ตอ้ งการมาก่อเหตุ ในแผนจราจรและแผนอาชญากรรมนิ ยมไม่ระบุ)

1.2.2

- (ชั้นความลับ (ถ้ามี)) -
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- (ชั้นความลับ (ถ้ามี)) -

ชุดที่ ……. ของ ……. ชุด
หน้าที่ ….. ของ …… หน้าแผน/

คําสัง่ …………………………………………………………………………………………

สมมติฐาน
(คาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น มักจะระบุเฉพาะในแผน ส่ วนใน
คําสัง่ ปฏิบตั ิจะไม่ระบุ)
1.2.3

2. ภารกิจ

( หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วย

จะระบุวนั เวลาปฏิบตั ิที่แน่นอนในส่วนนี้)

ในแผนจะไม่ระบุวนั ปฏิบตั ิ แต่ในคําสัง่ ปฏิบตั ิการ

3. การปฏิบัติ

3.1 แนวความคิดในการปฏิบตั ิ

(กําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิในการดําเนิ นการตามแผนว่าต้องอะไรอย่างไรบ้าง)

3.2 หน่ วยปฏิบัติ

(มอบหมายภารกิจว่าหน่วยใด มีหน้าที่จะต้องปฏิบตั ิภารกิจตามแนวคิดการปฏิบตั ิในข้อใด

อย่างไร)
3.3 หน่ วยร่ วมปฏิบัติ

(กรณี มีหน่วยงานอื่นซึ่ งไม่ใช่หน่วยงานใต้การบังคับบัญชาของหน่วยที่ออกแผนมาร่ วมปฏิบตั ิ

ให้ระบุวา่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่ วมนั้นมีภารกิจอย่างไร เพื่อเป็ นทางประสาน

- (ชั้นความลับ (ถ้ามี)) -
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- (ชั้นความลับ (ถ้ามี)) -

ชุดที่ ……. ของ ……. ชุด
หน้าที่ ….. ของ …… หน้า

แผน/คําสัง่ …………………………………………………………………………………………
3.4 คําแนะนําในการประสาน

ข้อห่วงใยในการปฏิบตั ิตามแผนที่อาจมีการปฏิบตั ิไม่ถกู ต้อง หรื ออาจทําให้เกิดอันตราย
จึงต้องมีการแนะนําให้ปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
4. ธุรการและการส่ งกําลังบํารุ ง
4.1 ธุรการ
(โดยทัว่ ไปหมายถึงการรายงาน วิธีการส่ งข้อมูลข่าวสารทางเอกสาร ช่องทางการรายงาน)
4.2 การส่ งกําลังบํารุ ง

( กําหนดกรอบงบประมาณ และวัสดุอป
ุ กรณ์ในการปฏิบตั ิ และวิธีการส่งกําลังบํารุ ง)

5. การบังคับบัญชา

5.1 การบังคับบัญชา

(ผูบ้ งั คับบัญชาที่มีอาํ นาจสัง่ การตามแผน)

5.2 การติดต่ อสื่อสาร

(ช่องทางการติดต่อสื่ อสารตามแผน)

ลงชื่อ ………………………………

(…………………………….)
ตําแหน่ง ………………………………

ผนวก ก : ………………….
ผนวก ข : ………………….
ผนวก ค : ………………….
ผนวก ง : ( ผนวกรายการท้ายสุ ดคือรายการแจกจ่าย เป็ นการลงบัญชีวา่ แผนชุดใด ส่ งให้ใคร)

- (ชั้นความลับ (ถ้ามี)) -
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ผนวก ง รายการแจกจ่าย

- ตัวอย่างรายการแจกจ่ าย -

ต้นฉบับ
เลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการ ป.ป.ส.
ผบ.ตร.
รอง ผบ.ตร. ,ผูช้ ่วย ผบ.ตร.
ผบช.ภ.1,2,7
ผบช.สนผ.
ผบช.น.
ผบช.ปส.
ผบช.ก.
รอง ผบช.น.
ผบก.น.1-9
ผบก.ตปพ.
ผบก.จร.
ผบก.อก.บช.น.
ผบก.ป.
ผกก.ศดส.
ผกก.ศทส.น.
สํารอง ศตส .บช.น.

ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
ชุดที่ 5-7
ชุดที่ 8 – 10
ชุดที่ 11
ชุดที่ 12
ชุดที่ 13
ชุดที่ 14
ชุดที่ 15 - 26
ชุดที่ 27 - 35
ชุดที่ 36
ชุดที่ 37
ชุดที่ 38
ชุดที่ 39
ชุดที่ 40
ชุดที่ 41
ชุดที่

