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การวางแผน 

 

1. ความหมายการวางแผน 

 “การวางแผน” (Planning)  มาจากคาํในภาษาละตินวา่  “แพลนมั” (Planum)  หมายถึงพื้นท่ีราบ

หรือพมิพเ์ขียว  คาํภาษาองักฤษใช ้ “Planning” ( สมบติั ธาํรงธญัวงศ.์ 2540 : 48 )  ซ่ึงหมายถึง

กระบวนการวเิคราะห์และการตดัสินใจ ของผูบ้ริหารท่ีจะกาํหนดวธีิการไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นระบบเพื่อใช้

เป็นแนวทางปฏิบติัใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   โดย

นาํเอาขอ้มูลข่าวสาร (Information)  ในอดีตมากาํหนดหรือพยากรณ์อนาคต ดงันั้นแนวคิดของการ

วางแผนจึงมีลกัษณะเป็น  “ศาสตร์” ท่ีตอ้งใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ์ (Empirical Information)  ท่ีมีความแม่น

ตรง และเช่ือถือได ้และจะตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีชดัเจน และมีความต่อเน่ืองกนัตามลาํดบั  ทั้งน้ี

เพื่อใหผู้ใ้ชแ้ผน  มีความรู้ และความเขา้ใจท่ีจะสามารถนาํแผนไปปฏิบติั ใหบ้รรลุผลสาํเร็จได ้

 

2. ประโยชน์ของการวางแผน 

 การวางแผนทุกระดบัจะมีประโยชน์ทั้งต่อผูบ้ริหาร  และผูป้ฏิบติัดงัน้ี 

 1. ป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาและความผดิพลาด   หรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการ

ปฏิบติังานในอนาคต 

 2. ทาํใหอ้งคก์ารมีกรอบหรือทิศทาง ในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนวา่จะทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร 

อยา่งไร และใครทาํ ทาํใหน้กับริหารมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จไดง่้าย 

 3. ช่วยใหเ้กิดการประหยดัทรัพยากรทางการบริหาร  เช่น   คน  เงิน  วสัดุอุปกรณ์  เวลา ฯลฯ 

 4. ช่วยใหก้ารปฏิบติังานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพราะมีแผนเป็นแนวทาง “เปรียบเสมือนเรือทีม่ีหาง

เสือ” 

 5. ช่วยใหก้ารปฏิบติังานเป็นระบบ นกับริหารสามารถควบคุม ติดตามการปฏิบติังาน   ไดง่้าย 

 

3. องค์ประกอบของการวางแผน 

 องคป์ระกอบของการวางแผนท่ีสาํคญั  คือ 

 3.1  การกาํหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ทีต้่องการบรรลุ   ซ่ึงมีหลายระดบั  คือ 

  1) จุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ (Goals)  เป็นการแสดงถึงความคาดหวงัท่ีตอ้งการให้

เกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาขา้งหนา้ ซ่ึงมกัจะมองในรูปของผลลพัธ์ (Outcomes )  ในอนาคตกาํหนดอยา่ง

กวา้งๆ 
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  2) วตัถุประสงค์ (Objective)   เป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นผลมาจากการแปลงจุดมุ่งหมาย 

(Goal) ใหเ้ป็นรูปธรรมมากข้ึนเพื่อง่ายในการนาํไปปฏิบติั วตัถุประสงคจึ์งเป็นการกาํหนดผลผลิต (Output) 

ท่ีคาดหวงัใหเ้กิดข้ึนอยา่งกวา้ง ๆ แต่ชดัเจน และสามารถปฏิบติัได ้

  3) เป้าหมาย (Targets) เป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นผลมาจากการแปลงวตัถุประสงคใ์หเ้ป็น

รูปธรรมในการปฏิบติัมากข้ึน เป้าหมายจึงเป็นการกาํหนดผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามแผน

โดยจะกาํหนดเป็นหน่วยนบัท่ีวดัผลไดเ้ชิงปริมาณ และกาํหนดระยะเวลาท่ีจะบรรลุผลสาํเร็จนั้นดว้ย  

 3.2 วธีิการและกระบวนการ (Means and Process)  เป็นองคป์ระกอบท่ีเกิดจากการนาํขอ้มูล

ต่าง ๆ มาวเิคราะห์และกาํหนดเป็นทางเลือก (Alternative)  สาํหรับเป็นแนวทางปฏิบติั  หรือกลวธีิ 

(Strategy)  ใหบ้รรลุจุดหมายท่ีกาํหนดไว ้จากนั้นจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนงาน (Programs) และ

โครงการ (Projects) ท่ีเช่ือมโยงกนั  โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั  คือ 

  1) กลวธีิการปฏิบัติ หรือมาตรการ (Strategy)  เป็นการกาํหนดแนวทางปฏิบติัใหบ้รรลุ

จุดหมาย (Ends)  ท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  2) แผนงาน (Programs)  และโครงการ (Projects)  เป็นการกาํหนดแนวทางการกระทาํท่ี

เป็นรูปธรรมในการปฏิบติัมากข้ึน   ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีประเด็นในการเขียนท่ีชดัเจน ครอบคลุม   และ

เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 

 3.3 ทรัพยากร (Resources)  และค่าใช้จ่าย (Cost)  เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงในการ

วางแผนและการนาํแผนไปปฏิบติั   ซ่ึงไดแ้ก่  คน  เงิน  วสัดุอุปกรณ์   ซ่ึงผูว้างแผนจะตอ้งระบุใหช้ดัเจน

และมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั “มใิช่เขียนแผนแบบวาดวมิานในอากาศ” หรือ “เขียนแผนแบบเพ้อ

ฝัน” 

 3.4 การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation)  เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงถึงกรรมวธีิในการ

ตดัสินใจเลือกแผนงานและโครงการไปปฏิบติัใหเ้กิดผลสาํเร็จตามจุดหมาย  (Ends) ท่ีกาํหนดไว ้ ซ่ึงขั้น

ตอนน้ีจะตอ้งอาศยักลยทุธ์หลายอยา่งทั้งกลยทุธ์ภายในองคก์ารและกลยทุธ์ภายนอกองคก์าร 

 3.5 การประเมินผลแผน (Evaluation)  เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงถึงการตรวจสอบการควบคุม

และการวดัผลการปฏิบติัตามแผนเพื่อใหท้ราบถึง ความกา้วหนา้หรือขอ้บกพร่องหรือขอ้จาํกดัของแผน

นั้น ๆ  เพื่อจะไดป้รับปรุงแผนใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัไดบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด

ไว ้
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4. ระดับของการวางแผน 

 ถา้จะแบ่งระดบัของการวางแผนตามลกัษณะของการบริหารงานในองคก์าร สามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

 1. การวางแผนระดับนโยบาย (Policy Planning)  เป็นแผนระดบัสูงสุดขององคก์าร มกัจะระบุ

แนวทางอยา่งกวา้งๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีจะก่อใหเ้กิดแผนชนิดอ่ืนๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแผนระยะยาว (Long - 

Range Plan) เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 

 2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)  เป็นการวางแผนหลอมรวมครอบคลุมกิจกรรม

ทั้งหมดขององคก์าร หรือแผนงานใหญ่ขององคก์าร โดยจะระบุไว ้“อย่างกว้าง” และ “มองไกล” ไป

พร้อมๆกนั ซ่ึงมกัจะเป็นแผนระยะยาว 5 - 10 ปี ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนระดบันโยบาย 

 3. แผนปฏิบัติการ หรือแผนดาํเนินงาน (Operation Plan)  เป็นการวางแผนท่ีกาํหนด

จุดมุ่งหมายระยะสั้น  ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี  ซ่ึงถ่ายทอดมาจากแผนกลยทุธ์ องคป์ระกอบของแผนปฏิบติั

การจะประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์เป้าหมาย  กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบติั งบประมาณ ผูรั้บผดิชอบในการ

ดาํเนินงาน แผนปฏิบติัการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ  แผนใชป้ระจาํ (Standing Plans)  และแผนใช้

เฉพาะคร้ัง (Single - use Plans) 
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การวางแผนยุทธศาสตร์ 

(Strategic Planning) 

 

1. ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ 

 การวางแผนยทุธศาสตร์  หรือ  การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการตดัสินใจ

เพื่อกาํหนดทิศทางในอนาคตขององคก์ร  โดยกาํหนดสภาพการณ์ในอนาคตท่ีตอ้งบรรลุและกาํหนด

แนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ท่ีกาํหนดบนพื้นฐานขอ้มูลท่ีรอบดา้นอยา่งเป็นระบบ  

 การกาํหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตท่ีตอ้งการใหเ้กิด  จะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐาน

ของขอ้มูลท่ีรอบดา้น  คือ  จะตอ้งคาํนึงถึงสภาพการณ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดศกัยภาพหรือขีดความสามารถของ

องคก์ร และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง  และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 การกาํหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตท่ีตอ้งการใหเ้กิดจะตอ้งเป็นระบบ  คือ  

แนวทางท่ีกาํหนดข้ึนจะตอ้งดาํเนินไปอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน  

 การวางแผนยทุธศาสตร์จะตอ้งตอบคาํถามหลกั  3  ประการ  คือ  

1. องคก์รกาํลงัจะกา้วไปทางไหน (Where are you going?) 

 2. สภาพแวดลอ้มเป็นอยา่งไร ( What is the environment?) 

 3. องคก์รจะไปถึงจุดหมายไดอ้ยา่งไร ( How do you get there?) 

 กระบวนการการวางแผนยทุธศาสตร์ ( Strategic Planning Processes)  มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1) กาํหนดวสิยัทศัน์ (Vision) 

 2) กาํหนดภารกิจหรือพนัธกิจ ( Mission) 

 3) กาํหนดเป้าประสงคห์รือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา ( Goal) 

 4) กาํหนดประเด็นยทุธศาสตร์หรือยทุธศาสตร์ ( Strategy) 

 5) กาํหนดกลยทุธ์หรือแนวทางการพฒันา  
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 นามธรรม วสิัยทศัน์ ( Vision)   ตอ้งการเป็นอะไร  

   พนัธกิจ ( Mission)   ตอ้งทาํอะไร  

   จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา   ทาํเพือ่อะไร 

     ยทุธศาสตร์    ทาํอยา่งไร 

       แนวทางการพฒันา   ทาํโดยวธีิการใด  

 รูปธรรม เป้าหมาย  ทาํแค่ไหน/เท่าใด/กบัใคร/เม่ือใด 

 

คาํวา่ “ยุทธศาสตร์” (Strategy)” มีความหมายรวมถึง “จุดหมายปลายทาง (End)” และ 

“วธีิการสู่จุดหมายปลายทาง (Means) เชิงนโยบาย” ซ่ึงใชใ้นการกาํหนดนโยบายจากการวเิคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร (SWOT) ตามหลกัวชิาการ   

ส่วนคาํวา่ “กลยุทธ์” (Strategies)” หมายถึง “วธีิการสู่จุดหมายปลายทาง (Means) ระดับ

ปฏิบัติการและเป็นแนวทางเพือ่ตอบสนองวธีิการสู่จุดหมายปลายทางระดับนโยบาย” 

 

2. ความแตกต่างระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏบัิติงานระยะยาวแบบดั้งเดิม  

 และแผนปฏบัิตริาชการ 4 ปี ของหน่วยงาน  

หน่วยงานท่ีไม่ไดจ้ดัทาํแผนกลยทุธ์มาก่อน  มกัจะมีความเขา้ใจผดิวา่แผนปฏิบติังานระยะยาวท่ี

เคยทาํมาแต่ดั้งเดิมหรือแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจดัทาํข้ึนในปี 2548  คือ แผนกล

ยทุธ์ของหน่วยงาน  

 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  มีลกัษณะสาํคญั  ดงัน้ี  

  แผนกลยทุธ์ใหค้วามสาํคญัต่อความสัมพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มในเชิงโอกาส  และ 

ภยัอุปสรรคท่ีเปล่ียนแปลงไปกบัศกัยภาพท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อนของหน่วยงาน เพื่อการกาํหนดกลยทุธ์

ของหน่วยงาน หากสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป กลยทุธ์จะตอ้งปรับไปดว้ย 

  แผนกลยทุธ์เนน้ความเช่ือมโยงจากนโยบายลงมาท่ีผลลพัธ์  และต่อลงมายงัผลผลิตระยะยาว

ซ่ึงเป็นตวัเช่ือมไปสู่การจดัทาํแผนปฏิบติัการและการกาํหนดกิจกรรม  

  แผนกลยทุธ์ใหค้วามสาํคญักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ในการจดัทาํกลยทุธ์  
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 แผนปฏบิตังิานระยะยาวแบบดั้งเดมิของหน่วยงาน  มีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี  

  แผนปฏิบติังานระยะยาวใหค้วามสาํคญัต่อความสัมพนัธ์ของสภาพปัญหากบัสาเหตุของ 

ปัญหา เพื่อกาํหนดโครงการและกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อแกไ้ขปัญหา  

  แผนปฏิบติังานระยะยาวเนน้ความเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมกบังบประมาณ  

  แผนปฏิบติังานระยะยาวใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดกิจกรรมโดยผูป้ฏิบติังาน  

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วยงาน มีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี  

  แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี  ใหค้วามสาํคญัต่อความสัมพนัธ์ของกลยทุธ์หลกัของแผนบริหาร

ราชการแผน่ดินกบัผลผลิตของหน่วยงานท่ีของบประมาณแผน่ดินแต่ไม่แสดงความเช่ือมโยงจาก

ยทุธศาสตร์ของรัฐบาลผา่นผลลพัธ์ลงมายงัผลผลิตระยะยาว  

  แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี  ใหแ้สดงสภาพแวดลอ้มในเชิงโอกาสและภยัอุปสรรค  และ ศกัยภาพ

ท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อนแบบแยกส่วน  แต่ไม่ไดแ้สดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั  และไม่ไดแ้สดงวา่

แผนการจดัทาํผลผลิตจะสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ อยา่งใด  

  แผนปฏิบติัราชการ 4 ปี  ใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดผลผลิตโดยผูบ้ริหารของหน่วยงาน  

 

3. องค์ประกอบหลกัในการวางแผนกลยุทธ์ 

 องคป์ระกอบหลกัท่ีควรกาํหนดอยูใ่นแผนกลยทุธ์   มีดงัน้ี 

 1.  พนัธกจิ (Mission)  เป็นส่ิงท่ีส่ือถึงภารกิจหลกัขององคก์าร  ซ่ึงจะสะทอ้นถึงปรัชญาท่ีจะ

กาํหนดการดาํรงอยูข่ององคก์าร   

 2. จุดมุ่งหมาย (Goal)  คือ  ผลลพัธ์ปลายทาง (Outcomes) ท่ีองคก์ารตอ้งการใหเ้กิดข้ึนใน

อนาคต โดยไม่ตอ้งระบุช่วงเวลาท่ีแน่นอนลงไป  

 3. วตัถุประสงค์ (Objective)  เป็นผลผลิต (Output)  ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน เม่ือไดก้ระทาํส่ิงต่างๆ  

ตามท่ีไดก้าํหนดพนัธกิจไว ้วตัถุประสงคจึ์งตอ้งกาํหนดให้ ชดัเจน วดัได ้ และปฏิบติัได้ เป็นรูปธรรมกวา่

จุดมุ่งหมาย (Goal)  และตอ้งเกิดข้ึนก่อนผลลพัธ์   

 4. นโยบาย (Policy)  คือ  ขอ้ความหรือส่ิงท่ีองคก์ารระบุไวว้า่จะปฏิบติัหรือกระทาํ เพือ่ให้

บรรลุวตัถุประสงค ์ และจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้นการกาํหนดนโยบายจึงเป็นการกาํหนดกรอบ  

กาํหนดเกณฑใ์นการจะปฏิบติัใหก้ระชบัและมีประสิทธิภาพ 
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 5. กลวธีิ/มาตรการ (Strategy)  แนวทางปฏิบติัยอ่ยท่ีองคก์ารยดึเป็นกรอบสาํหรับคดัเลือก แผนงาน / 

งาน / โครงการ ต่างๆ ท่ีจะดาํเนินใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ ซ่ึงกลวธีิต่างๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายขอ้

นั้นๆ 

 6. แผนงาน (Program) เป็นการจดัรวมกลุ่มของ งาน หรือ โครงการ หรืออาจกล่าววา่ แผนงาน  

คือ  งาน  หรือโครงการยอ่ยๆ  หลายโครงการ ซ่ึงมีวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกนั  ซ่ึงงานหรือโครงการจะ

ประกอบดว้ยกิจกรรม (Activities) ต่างๆ ท่ีดาํเนินการภายใตก้รอบของงาน หรือโครงการหน่ึงๆ  ซ่ึงจะมี

เง่ือนไขระยะเวลาเร่ิมตน้  และส้ินสุดในการทาํกิจกรรมต่างๆ 

 

4. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 การวางแผนกลยทุธ์นอกจากจะกาํหนดสาระของแผนกลยทุธ์ อนัไดแ้ก่ พนัธกิจ จุดหมาย

วตัถุประสงค ์นโยบาย และกลวธีิหรือมาตรการ อนัเป็น . ยทุธศาสตร์ . แลว้ การวางแผนกลยทุธ์ 

จะตอ้งมีองคป์ระกอบและกระบวนการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 3.1  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ( Stakeholders Analysis)  

  การวเิคราะห์เร่ืองผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders  Analysis)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รมี

ส่วนช่วยในการกาํหนดวสิยัทศัน์   พนัธกิจ   และเป้าประสงคห์ลกัของหน่วยงานไดถู้กตอ้ง เน่ืองจาก

หน่วยงานไม่เพียงแต่มีความผกูพนักบักระทรวงเจา้สังกดัและผูรั้บบริการเท่านั้น แต่ยงัมีผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียอ่ืนๆ อีกดว้ย  

   ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อองคก์ร ( Stakeholder   Influence)  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการวางแผนและ 

การดาํเนินงานของหน่วยงาน จาํแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  

  (1) ผู้มส่ีวนได้เสียภายในองค์กร (Internal Stakeholders) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารทุกระดบัและ 

เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติังาน  

   (2) ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders)  เช่น ผูรั้บบริการ 

พนัธมิตร ผูรั้บจา้ง และขายครุภณัฑแ์ละวสัดุในการจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพสัดุ เป็นตน้  

   (3) ผู้มส่ีวนได้เสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders)  เช่น 

คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค  คณะกรรมการอาหารและยา  สถาบนัการเงิน  สภาหอการคา้ สภา

อุตสาหกรรม  องคก์รพฒันาเอกชน  และส่ือมวลชน  รวมทั้งกลุ่มการเมืองท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ  ตลอดจนศาลยติุธรรม  และศาลปกครอง  เป็นตน้  ซ่ึงทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล  และป้องกนั

และแกไ้ขขอ้ขดัแยง้/ขอ้ร้องเรียนระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมทั้งสอง

ฝ่าย  
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 3.2 การวเิคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  

  1) การวเิคราะห์สถานการณ์ภายในองค์การ   โดยปกติจะใชห้ลกั “SWOT”  ในการ

วเิคราะห์   ซ่ึงจะเป็นการประเมินจุดเด่นหรือจุดแขง็ (Strengths)  หรือศกัยภาพของการดาํเนินงานขององคก์าร

ท่ีผา่นมาทั้งในอดีตและปัจจุบนัวา่ประสบความสาํเร็จเพียงใด เช่น ตรวจสอบศกัยภาพดา้นทรัพยากรในการ

บริหาร  อาทิ  คน  เงิน  วสัดุอุปกรณ์  เทคโนโลยสีมยัใหม่  วธีิการจดัการ   วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness)  

ขององคก์ารวา่มีปัญหาอะไรบา้ง  ตลอดจนวเิคราะห์โอกาส (Opportunity)  ท่ีจะสนบัสนุนใหมี้การแกไ้ข

ปัญหาหรือพฒันาองคก์ารใหเ้ติบโต หรือมีความเป็นเลิศ และวเิคราะห์วา่มีอุปสรรค/ขอ้จาํกดัหรือภาวะ

คุกคาม (Threat)  อะไรบา้งท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือเราดาํเนินโครงการแลว้   ทั้งน้ีเพือ่จะไดใ้ชต้รวจสอบสภาวะ

ความเส่ียง (Risks)  และใชป้ระกอบการพิจารณาตดัสินใจเลือกทางเลือกในการวางแผนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  ตลอดจนทาํใหอ้งคก์ารมีความเขม้แขง็ในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงตามจุดหมายท่ี

กาํหนดไวใ้นท่ีสุด 

   การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี  

    ความเหมาะสมของโครงสร้างองค์การและความชดัเจนของนโยบายท่ีหน่วยงาน

กาํหนด 

    ประสิทธิผลในระดับผลลพัธ์ (ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย) ในช่วงเวลาท่ีผา่น

มา และประสิทธิภาพในระดบัผลผลิต (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพตามมาตรฐานเชิงเวลา และเชิง

ตน้ทุน) ในช่วงเวลาท่ีผา่นมา รวมทั้งความคุม้ค่า (B/C Ratio หรือ Cost Effectiveness) ของภารกิจใน

ช่วงเวลาท่ีผา่นมา  

    การบริหารบุคคลและการพฒันาบุคลากร (อตัรากาํลงั คุณภาพบุคลากร การ

คดัเลือกบุคลากร   การใหร้างวลัและการลงโทษ   ขวญัและกาํลงัใจ   การฝึกอบรมระหวา่งการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ี  การฝึกอบรมผูบ้ริหารระดบัต่างๆ การถ่ายทอดภูมิความรู้ก่อนเกษียณอาย ุเป็นตน้)  

    ประสิทธิภาพทางการเงินและการระดมทุน 

    การบริหารพสัดุ (การจดัซ้ือจดัจา้ง ความพร้อมใชข้องครุภณัฑ ์การใชค้รุภณัฑไ์ด้

อยา่งสมประโยชน์ การบาํรุงรักษาครุภณัฑแ์ละอาคารสถานท่ี การจดัหาวสัดุส้ินเปลือง เป็นตน้) 

    การบริหารจัดการ (การวางแผนปฏิบติัการ การวจิยัและพฒันา การติดตามผลการ

ปฏิบติังาน  การประเมินผล  การจดัทาํฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ การส่ือสารภายใน

หน่วยงาน วฒันธรรมองคก์าร และภาวะผูน้าํ เป็นตน้) 

  2) การวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกองค์การ เป็นการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ   ท่ีอยู่

ภายนอกองคก์าร แต่อาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานขององคก์ารทั้งทางตรงและทางออ้ม  เช่น 
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สภาพแวดลอ้มทางดา้น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กลุ่มผลประโยชน์ คู่แข่งขนั ความกา้วหนา้ดา้น

เทคโนโลยี ฯลฯ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีองคก์ารควบคุมไดย้าก ดงันั้นในการวางแผนกลยทุธ์ ผูว้างแผนจะตอ้ง

ใหค้วามสาํคญักบัการวเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกองคก์าร เพื่อนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยทุธ์ใหมี้

ประสิทธิภาพ 

    การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี  

     ปัจจัยเอือ้/ปัจจัยอุปสรรคด้านสังคมและวฒันธรรม  

     - ปัจจยัเอ้ือดา้นสังคมในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการของประชาชน หรือ

ปัญหาของสังคม หรือขอ้เรียกร้องของกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภาคเอกชน ตลอดจนโครงสร้างประชากร  การศึกษา 

อนามยั อาชีพ ความรู้ เจตคติ พฤติกรรม แนวคิด  อนุรักษ ์กระแสวฒันธรรมจากต่างประเทศ  ค่านิยมความ

เช่ือ ขนบธรรมเนียม และประเพณี เป็นตน้ 

     ปัจจัยเอือ้/ปัจจัยอุปสรรคด้านเทคโนโลยี (นวตักรรม และความมีอยูข่อง

เทคโนโลย ีเป็นตน้)  

     ปัจจัยเอือ้/ปัจจัยอุปสรรคด้านเศรษฐกจิ (ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะการจา้งงาน 

อตัราดอกเบ้ีย และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ  เป็นตน้)  

     ปัจจัยเอือ้/ปัจจัยอุปสรรคด้านการเมอืงและกฎหมายภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ  

     - แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ และกฎกระทรวงเก่ียวกบัการแบ่ง

อาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงานภายในกระทรวง ปี 2545 และพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งหน่วยงาน 

     - นโยบายของรัฐบาล 

     - เป้าประสงคท่ี์กาํหนดในแผนยทุธศาสตร์กระทรวง 

     - อุปสรรคเก่ียวกบัการประสานงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ 

     - อุปสรรคหรือขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากกฎหมายหรือระเบียบ  

     - อุปสรรคหรือขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากโครงสร้างส่วนราชการ  

     - อุปสรรคหรือขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากมาตรฐานการปฏิบติังานเพื่อใหเ้กิดการยอมรับ

ในระดบันานาประเทศ  

 3.3  การประเมนิสถานภาพของหน่วยงาน ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี  

   • ความโนม้เอียงระหวา่งจุดแขง็และจุดอ่อน  
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   • ความโนม้เอียงระหวา่งโอกาสและภยัอุปสรรค  

   • สรุปความเป็นไปไดท่ี้จะมียทุธศาสตร์เชิงรุก  เชิงรักษาสถานภาพความเช่ียวชาญ เชิง

ปรับปรุงส่วนดอ้ย และเชิงตดัทอนภารกิจ  เป็นตน้  

 

การกาํหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

     

                     

  กลยุทธ์เชิงรุก  กลยุทธ์เชิงพฒันา          ? 

 - ขยาย 

- พฒันา 

- ส่งเสริม 

- สร้าง 

  - ส่งเสริม 

- ปรับปรุง 

- เร่งรัด 

- แก้ไข 

- ประสานความร่วมมือ ขอรับการ

สนับสนุน 

    กลยุทธ์ตั้งรับ 

 

            กลยุทธ์แก้ปัญหา          

 - ชะลอ 

- ปรับปรุง 

- ลดต้นทุน 

- ลดระยะเวลา 

  - ยุบเลกิ 

- ถ่ายโอน 

- ควบกจิการ 

- ปรับเปลีย่น Re-engineering 

- หลอมรวม 

 

 

 Stars Situation (SO) จะเอาจุดแขง็ไปใชป้ระโยชน์จากโอกาสไดอ้ยา่งไร 

 - สร้ าง  เปิด เพิ่ม บุก รุก ขยาย 

 Question Marks Situation (WO) แกไ้ขจุดอ่อนเพือ่ช่วงชิงโอกาส หรือ หาจุดแขง็จากภายนอก

มาเสริม 

 

S 

O 

W 

T 
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 - ปรับปรุง พฒันา แกไ้ข ทบทวน  

 - ประสานความร่วมมือ ขอรับการสนบัสนุน  

 Cash Cows Situation (ST) ใชจุ้ดแขง็เพื่อลดความเสียหายท่ีเกิดจากภยัคุกคามหรือทาํจุดแขง็

ใหดี้ข้ึน 

 - ปรับปรุง พฒันา ลดตน้ทุน ลดระยะเวลา  

 Dogs Situation (WT) เลิก/ลดภารกิจบางดา้นท่ีมีจุดอ่อนและภยัคุกคาม หรือคิดใหม่ ทาํใหม่ 

 - เลิก ลด ถ่ายโอน  

 - ปรับ เปล่ียน Re-engineering 

 3.4 การจัดวางทศิทางของหน่วยงาน  

   การจดัวางทิศทางเชิงกลยทุธ์ของหน่วยงาน  มีขอ้ความท่ีสาํคญัประกอบดว้ย “วสิยัทศัน์ 

(Vision)” “พนัธกิจ (Mission)” และ “เป้าประสงคห์ลกัของหน่วยงาน  (Organization’s Objective or Goal)”  

6

ผลลัพธ์
เป้าหมาย+KPI

2Q2TP

แผนกลยุทธ์

วิสัยทัศน์
Vision

พันธกิจ
Mission

เป้าประสงค์หลักขององค์กร

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดอ่อน/แข็ง

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส/อุปสรรค

• กลยุทธ์ระดับสํานัก/กองผลผลิต
เป้าหมาย+KPI

QQCT

• กลยุทธ์ระดับ ส่วน / ฝ่ายกิจกรรม
เป้าหมาย+KPI

QT

แผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี

และประจําปี

SWOT SWOT

ทิศทางข
องอ

งค
์กร

กลยุทธ์ระดับกรม

1 1

2

3

4

5

1. ภารกิจหลัก 2. ภารกิจหลัก 3. ภารกิจสนับสนุน

1.1 ภารกิจหลัก 1.2 ภารกิจหลัก 1.3 ภารกิจสนับสนุน

1. 1.1กิจกรรมหลัก 1. 1.2 กิจกรรมหลัก 1.1.3 กิจกรรมสนับสนุน

 

แผนผงั  กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ 
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   1. วสัิยทศัน์ เป็นขอ้ความแสดงภาพท่ีหน่วยงานอยากจะเป็นในช่วง 4-5 ปีขา้งหนา้และเกิด

จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและการวเิคราะห์ศกัยภาพของหน่วยงาน  ซ่ึงมีขอ้มูลเชิงปริมาณ

และขอ้มูลเชิงคุณภาพสนบัสนุนการวเิคราะห์ (มิใช่ขอ้ความท่ีเป็น “คาํขวญั” ของหน่วยงาน หรือขอ้ความ

ท่ีแสดงภาพเพอ้ฝันท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม) 

   2. พนัธกจิ เป็นขอ้ความระบุหนา้ท่ีความรับผดิชอบหรือบทบาทซ่ึงกาํหนดจะทาํในช่วง 4-

5 ปีขา้งหนา้ท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายการจดัตั้งหน่วยงาน  

   3. เป้าประสงค์หลกัของหน่วยงาน  เป็นขอ้ความระบุกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการท่ีชดัเจน 

และผลประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายไดรั้บท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพนัธกิจโดยตรง  

 3.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลผลติของหน่วยงาน  

   โครงสร้างแผนงบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ 

กาํหนดลาํดบัชั้นจากบนลงล่าง (Cascading) เป็น 4 ระดบั ดงัน้ี  

   1. ระดับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ท่ีกาํหนดเป้าหมายยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนพร้อมตวัช้ีวดั

ความสาํเร็จของรัฐบาลท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในทางท่ีพึงปรารถนา เรียกวา่ “National Policy 

Indicator” หรือ “Impact Indicator” ในระดบัรัฐบาล 

   2. ระดบัยุทธศาสตร์กระทรวง   ท่ีกาํหนดเป้าหมายการใหบ้ริการสาธารณะเฉพาะดา้นท่ี

ชดัเจน พร้อมตวัช้ีวดัความสาํเร็จของกระทรวงท่ีมีต่อผลประโยชน์ของกลุ่มสังคมท่ีเป็นเป้าหมาย เรียกวา่ 

“Ministerial Policy Indicator” หรือ “Impact Indicator”   เช่นกนั แต่อยูใ่นระดบักระทรวง 

  3. ระดับกลยุทธ์ระดับกรม ท่ีกาํหนดเป้าหมายการใหบ้ริการระดบักรมท่ีชดัเจนพร้อม

ตวัช้ีวดัความสาํเร็จของหน่วยงานท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการ และลกัษณะผลประโยชน์เฉพาะ หรือ

ผลลพัธ์ “Outcome Indicator”  

  4. ระดบักจิกรรม ท่ีกาํหนดกิจกรรมหลกั นาํส่งผลผลิตท่ีชดัเจน พร้อมตวัช้ีวดัความสาํเร็จ 

เม่ือส้ินสุดกระบวนการจดัทาํกิจกรรมหลกั เรียกวา่ “Output Indicator”  
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3.5.1 รายละเอียดการกาํหนดยทุธศาสตร์/กลยทุธ์ 

   ยทุธศาสตร์   ควรประกอบดว้ย 

   • ยทุธศาสตร์ดา้นการปฏิบติัภารกิจหลกั 

   • ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาองคก์าร (ซ่ึงเป็นงานสนบัสนุนและงานบริหารทัว่ไป)  

    - การคลงัและการบริหารสินทรัพย ์

    - การบริหารและพฒันาบุคคล 

    - การวจิยัและพฒันา  

    - ระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ  

    - ระบบการติดตามและประเมินผล  

    - อ่ืนๆ  

   การกาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์   มี 4 ลกัษณะ 

   1. Direct Approach  โดยหน่วยงานกาํหนดกลยทุธ์จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายในและภายนอกองคก์ร (SWOT) ตามหลกัวชิาการบริหารเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) 

   2. Goals Approach  โดยหน่วยงานกาํหนดกลยทุธ์จากการนาํเอากลยทุธ์ท่ีปรากฏใน

แผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานตน้สังกดัมาดาํเนินการ  เพื่อตอบสนองจุดหมายปลายทางท่ีกระทรวง

เป้าประสงค ์

ของหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร/์นโยบาย 

1 2 3 4 

ผลลพัธ ์

ของกลยุทธ ์

กลยุทธ/์แนวทาง/มาตรการ 

1.1 1.2 1.3 1.4 

ผลผลิตของ

หน่วยนาํส่ง

ผลผลิต 

กิจกรรมหลกั 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 

แผนผงั  ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ ผลลัพธ ์ผลผลิต และกจิกรรม 
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กาํหนด (เช่น การดาํเนินงานตามกลยทุธ์ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์กระทรวงตามท่ีกระทรวง

มอบหมายใหใ้ชก้ลยทุธ์นั้น ๆ) 

   3. Vision Approach โดยหน่วยงานวาดฝันวสิยัทศัน์ท่ีอยากจะเป็น แลว้ตรวจสอบ

ความเป็นไปไดโ้ดยพิจารณาความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร แลว้จึงกาํหนดกลยทุธ์ตาม

ศกัยภาพของหน่วยงาน 

   4. Indirect Approach โดยหน่วยงานศึกษากลยทุธ์ท่ีหน่วยงานอ่ืนท่ีมีภารกิจคลา้ยคลึง

กนัใชอ้ยู ่แลว้ตรวจสอบความไปไดโ้ดยพิจารณาความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก

องคก์าร แลว้จึงกาํหนดกลยทุธ์ตามศกัยภาพของหน่วยงาน 

   การวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ระดับรัฐบาลมกัจะใชล้กัษณะท่ี 3 และลกัษณะท่ี 1 เป็น

หลกั และลกัษณะท่ี 4 เป็นรอง (เช่น ลอกเลียนแบบกลยทุธ์ท่ีใชใ้นประเทศตะวนัตก) 

   การกาํหนดกลยทุธ์ของกระทรวง จะตอ้งนาํเอากลยทุธ์หลกัของรัฐบาล (ท่ีปรากฏใน

แผนบริหารราชการแผน่ดิน) มาดาํเนินงาน จึงตอ้งใชล้กัษณะท่ี 2 เป็นหลกั และลกัษณะท่ี 1 เป็นรอง โดย

กาํหนดกลยทุธ์เพิ่มเติมจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร (SWOT) และอาจใช้

ลกัษณะท่ี 3 และลกัษณะท่ี 4 ประกอบกนั 

  การกาํหนดกลยทุธ์ของหน่วยงานระดบักรมซ่ึงเป็นองคก์รในสังกระทรวงจะตอ้งนาํ

เอกกลยทุธ์ของกระทรวงมาดาํเนินงาน จึงตอ้งใชล้กัษณะท่ี 2 เป็นหลกั และลกัษณะท่ี 1 เป็นรอง โดย

กาํหนดกลยทุธ์เพิ่มเติมจากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์าร (SWOT) และอาจใช้

ลกัษณะท่ี 3 และลกัษณะท่ี 4 ไดบ้า้ง 

  ส่วนหน่วยงานท่ีใชล้กัษณะท่ี 3 และลกัษณะท่ี 1 เป็นหลกั มกัจะเป็นหน่วยงานภาค

ธุรกิจเอกชนซ่ึงแสดงหากาํไรท่ีใชก้ารกาํหนดวสิัยทศัน์เพื่อขายส่วนแบ่งการตลาดและเปล่ียนกิจการเดิม

ไปทาํอีกกิจการหน่ึงได ้อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐบาลท่ีเขา้ข่ายการใชล้กัษณะท่ี 1 ผสมลกัษณะท่ี 3 

ไดแ้ก่รัฐวสิาหกิจเชิงพาณิชยแ์ละองคก์ารมหาชนท่ีตอ้งเล้ียงตนเองจะตอ้งมีรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกบั

ภาคเอกชนท่ีแสวงหากาํไรมากข้ึน 

  ดงันั้น หน่วยงานระดบักรมซ่ึงเป็นองคก์รในสังกดักระทรวงจะตอ้งนาํเอากลยทุธ์ของ

กระทรวงมาดาํเนินงานเป็นหลกั จึงตอ้งแสดงความเช่ือมโยงกลยทุธ์ของหน่วยงานข้ึนไปยงัยทุธ์ศาสตร์

กระทรวง แผนบริหารราชการแผน่ดิน และความเช่ือมโยงกลยทุธ์ของหน่วยงานลงมายงัผลลพัธ์และ

ผลผลิตของหน่วยงาน เป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้ลุ่มผูบ้ริหารทุกระดบั เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน และผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งจากภายนอกองคก์ารใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน นอกจากน้ี หน่วยงานระดบักรมเป็นหน่วยงานใหบ้ริการ
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สาธารณะซ่ึงจะตอ้งคาํนึงถึงความเช่ือมโยงภาคกิจของหน่วยงานกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตาม

รัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงาน จึงตอ้งแสดงความเช่ือมโยงกลยทุธ์ของหน่วยงานข้ึนไปยงั

รัฐธรรมนูญดว้ย 

   กลยทุธ์ภายใต้ยทุธศาสตร์  

   • แผนกลยทุธ์ของหน่วยงานระบุขอ้ความ “ผลลพัธ์”  และตวัช้ีวดัเชิงรูปธรรมเม่ือส้ินสุด

ปีสุดทา้ยของแผน 

   • แผนกลยทุธ์ของหน่วยงานมีขอ้ความ “ผลลพัธ์”  และตวัช้ีวดัเชิงรูปธรรม  ท่ีระบุ 

“กลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บผลประโยชน์” “ปริมาณ และ/หรือ คุณภาพตามมาตรฐานของ ผลประโยชน์” “เวลา

ท่ีวดัผล” “สถานท่ีท่ีวดัผล”  

   • แผนกลยทุธ์ของหน่วยงานไดร้ะบุกลยทุธ์การประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ

ดา้นขอบเขตของเน้ือหาท่ีจาํเป็นเพื่อการปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ ในช่วง 4 ปีของแผน โดยประเมินตนเอง 

และโดยผูป้ระเมินอิสระ  

   ผลผลิตภายใต้กลยทุธ์  

    • แผนกลยทุธ์ของหน่วยงานมีผงัท่ีแสดงวา่กลยทุธ์ระดบัหน่วยงานท่ีเช่ือมโยง(arcading) 

ลงมายงัผลผลิตระดบัหน่วยงาน และกิจกรรมหลกัของหน่วยงาน  

    • แผนกลยทุธ์ของหน่วยงานระบุขอ้ความ “ผลผลิต” และตวัช้ีวดัเชิงรูปธรรม เม่ือส้ินสุด

ปีสุดทา้ยของแผน และตวัช้ีวดัเชิงรูปธรรม ท่ีจาํแนกเป็นรายปี ท่ีครบ 4 มิติ  

    • แผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน ท่ีแสดงผลผลิตเก่ียวกบัระบบการประสานงานหรือการ

สร้างเครือข่าย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 3.5.2 เทคนิคการเขียนคําทีใ่ช้ในยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และกจิกรรม  

จัดทํา จัดตั้ง จัดสรร  จัดซื้อ จัดจ้าง ก่อสร้าง ดําเนินการ

ปฏิบัติงาน วางระบบ วางแผน ประชุม แลกเปลี่ยน เผยแพร่

ติดตาม/ประเมินผล กําหนดระเบียบ แก้ไขกฎระเบียบ

กําหนดมาตรฐาน กําหนดให้มี ทําให้ม ีพัฒนาหลักสูตร

ระดับกลยุทธ์

นามธรรม ขยายเพิ่ม ปรับปรุง คงสภาพ ตัดตอน

กึ่งรูปธรรม เสริมสร้าง สร้างเสริม ส่งเสริม เร่งรัด ทบทวน

สนับสนุน

รูปธรรม

 

  • คํากริยาทีใ่ช้เขียนยุทธศาสตร์ (ของรัฐบาลและของกระทรวง) ใชค้าํกริยานามธรรม 

และตอ้งแสดงทิศทางของยทุธศาสตร์หรือนโยบาย เช่น 

    - “ขยาย/เพ่ิม/พฒันา” เพือ่การรุก 

    - “ปรับปรุง” เพือ่การแกไ้ขส่วนดอ้ย 

    - “คงสภาพ” เพื่อการประคองตวั และ 

    - “ตัดทอน” เพื่อการยติุส่วนท่ีควรยกเลิก 

   • คํากริยาทีใ่ช้เขียนกลยุทธ์ ใชค้าํกริยาก่ึงรูปธรรม และตอ้งแสดงแนวทางเพื่อตอบสนอง

ยทุธศาสตร์ เช่น 

    - “ส่งเสริม” หรือ “สนับสนุน” เพื่อขยายกลุ่มผูรั้บผลประโยชน์ในสังคม 

    - “เสริมสร้าง” หรือ “รักษาความเช่ียวชาญ” หรือ “รักษาสถานภาพ” เพื่อคงสภาพ

ขององคก์รในยามวกิฤติและ “ทบทวน” เพื่อพิจารณาตดัทอนงานท่ีควรยกเลิกหรือถ่ายโอนใหห้น่วยงาน

อ่ืน เป็นตน้ 

   • คํากริยาทีใ่ช้เขียนกจิกรรมหลกันําส่งผลผลติ ตอ้งแสดงวธีิการหลกัท่ีเป็นรูปธรรม

ใหก้บัแนวทางท่ีกาํหนดในระดบักลยทุธ์ เช่น 

   - เผยแพร่สารสนเทศใหแ้ก่ผูบ้ริการ (เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีในดา้น.......)  
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   - ก่อสร้างศูนยบ์ริการในระดบัชุมชน (เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีในดา้น......)  

   - จดัสรรเงินอุดหนุนใหแ้ก่เครือข่าย (เพือ่สนบัสนุนเครือข่ายใหเ้ป็นแกนนาํในการ

ป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน) 

   - ฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี (เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการใหบ้ริการ)  

   - จดัทาํระบบขอ้มูลพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี (เพือ่สร้างเสริมขีด

ความสามารถในการวางแผนและประเมินผล) 

   - กาํหนดมาตรฐานการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

 3.5.3 ข้ันตอนการเขียนตัวช้ีวัดความสําเร็จระดับยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และผลผลิตของหน่วยงาน  

   ข้ันตอนที ่ 1.  การกาํหนดประเด็นของตัวช้ีวดั 

    • ระดับยุทธศาสตร์ชาติ  ใหก้าํหนดประเด็นตวัช้ีวดัความสาํเร็จของรัฐบาลท่ีมีต่อการ

เปล่ียนแปลงของสังคมในทางท่ีพึงปรารถนา เช่น “GDP” และ “คุณภาพชีวติ” ฯลฯ  

     • ระดบัยุทธศาสตร์กระทรวง ใหก้าํหนดประเด็นตวัช้ีวดัความสาํเร็จของกระทรวง ท่ีมี

ต่อผลประโยชน์ของกลุ่มสังคมท่ีเป็นเป้าหมาย เช่น “GDP  ภาคเกษตร”  “GDP ภาคอุตสาหกรรม” 

“สุขภาพดี”  “สติปัญญาดี” และ “มลภาวะไม่เกินมาตรฐาน”  ฯลฯ  

     • ระดับกลยุทธ์ของกรม ใหก้าํหนดประเด็นตวัช้ีวดัความสาํเร็จของกรมท่ีมีต่อ

กลุ่มเป้าหมายผูรั้บบริการและลกัษณะผลประโยชน์เฉพาะ เช่น “ผูป่้วยท่ีมารับการรักษามีอาการดีข้ึน” 

“เยาวชนไทยอ่านออกเขียนไดทุ้กคน” และ “มลภาวะ ทางอากาศในเขต...ลดลง”  ฯลฯ  

     • ระดับกจิกรรมนําสงผลผลติ ใหก้าํหนดตวัช้ีวดัความสาเร็จจากการจดัทาํกิจกรรม 

ดว้ยการใชค้าํกริยารูปธรรม “รักษาผูป่้วยตามมาตรฐานโรงพยาบาล” “จดัการเรียนการสอนใหเ้ด็กวยั

ประถมศึกษาตามเกณฑม์าตรฐาน” และ “ควบคุมการปล่อยควนัดาํและควนัขาวของยานพาหนะไม่เกิน

เกณฑม์าตรฐานกลาง”  ฯลฯ  

   ข้ันตอนที ่2. หลกัการกาํหนดตวัช้ีวดัด้วยสูตร 2Q2T1P และ QQCT  

    • การเขียนตัวช้ีวดัในระดับยุทธศาสตร์ชาติ ระดับยุทธศาสตร์กระทรวง และระดับกล

ยุทธ์ของกรม  ควรมีองคป์ระกอบ 2Q+2T+1P คือ ปริมาณ (Quantity) คุณลกัษณะ(Quality) เวลา (Time) 

กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และสถานท่ี (Place) 

    • การเขียนตัวช้ีวดัในระดับผลผลติ  ควรมีองคป์ระกอบ  QQCT  คือ  ปริมาณ 

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

   ข้ันตอนที ่3. การกาํหนดค่าของตวัช้ีวดั  
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     ค่าของตวัช้ีวดัแสดงเป็นตวัเลขใน 6 ลกัษณะ ไดแ้ก่  

     • จาํนวน (Number)  

     • ร้อยละ (Percentage)  

     • สดัส่วน (Proportion)  

     • อตัราส่วน (Ratio)  

     • อตัรา (Rate)  

     • ค่าเฉล่ีย (Average or Mean)  

   ข้ันตอนที ่4. เทคนิคการเขียนตวัช้ีวดัด้วยสูตร 2Q2T1P และ QQCT 

     • การเขียนตัวช้ีวดัยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามสูตรขา้งตน้  มีความแตกต่างกนัในการ

กาํหนดเป้าหมาย ดงัน้ี  

      - ระดบัยทุธศาสตร์ชาติ กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ สังคมในภาพรวม  หรือพื้นท่ีในภาพรวม  

หรือรัฐบาลในภาพรวม  เช่น  ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศ รัฐบาล  

      - ระดบัยทุธศาสตร์กระทรวง  กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่  กลุ่มสังคมท่ี  กระทรวง

 รับผดิชอบ หรือพื้นท่ีเฉพาะท่ีกระทรวงรับผดิชอบ หรือองคก์รบริหารของกระทรวง เช่น กลุ่ม

วยัแรงงาน ทรัพยากรนํ้ารายรับของรัฐบาล  

      - ระดบักลยทุธ์ของกรม กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มผูรั้บบริการท่ีกรมรับผดิชอบ หรือ

พื้นท่ีเฉพาะท่ีกรมรับผดิชอบ หรือองคก์รบริหารของกรม เช่น กลุ่มวยัแรงงานท่ีไม่มีงานทาํ เขตชลประทาน 

รายรับของกรม  

     • ในระดับยุทธศาสตร์และระดับกลยุทธ์ การวดัเชิงปริมาณ (Quantity)และเชิง

คุณลกัษณะ (Quality) ของผลประโยชน์มีความแตกต่างกนั โดยข้ึนกบัมาตรวดั (Scale)  

      - การวดัเชิงปริมาณ (Quantity) ใชต้วัเลขท่ีเป็น อตัราส่วนมาตรา (Ratio Scale) ช่วง

มาตรา (Interval Scale) และลาํดบัมาตรา (Ordinal Scale) เช่น “อตัราส่วนของเยาวชนท่ีติดยาเสพติดต่อ

เยาวชนทั้งหมดของประเทศ” และ “รายไดเ้ฉล่ียของเกษตรเพิ่มข้ึนจาก ... บาท  

 

เป็น ... บาท” “สดัส่วนของผูห้ญิงท่ีเป็นผูบ้ริหารในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มข้ึนจาก 1 ใน 4  เป็น 1 ใน 2” เป็น

ตน้ 

      - การวดัเชิงคุณลกัษณะ( Quality) ใชต้วัเลขท่ีเป็น นามมาตรา (Nominal Scale)  เช่น

 “กฎหมายท่ีกาํหนดใหภ้รรยาท่ีจดทะเบียนสมรสตอ้งเปล่ียนสกุลเป็นของสามีไดรั้บการยกเลิก”

 “หน่วยงานไดรั้บรางวลัองคก์รยอดเยีย่มในดา้น........จากองคก์ารระหวา่งประเทศ” 
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     • ในระดบัยุทธศาสตร์และระดับกลยุทธ์ การวดัด้านเวลา/การกาํหนดTime) กาํหนดได ้2 

ลกัษณะ 

      - กรณีท่ีตอ้งการวดัเม่ือส้ินสุดเวลาของแผนระยะยาวหรือส้ินสุดโครงการ เช่น “ภายใน

ส้ินแผนบริหารราชการแผน่ดิน ปี .... ” หรือ “เม่ือส้ินสุดปี.... ” กรณีน้ีมกัจะใชก้บัการวดัความสาํเร็จของ

ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ท่ีกาํหนดข้ึนใหม่ในแผนนั้นๆ ซ่ึงตอ้งใชก้ระบวนการก่อตวัของแผน-การเตรียมงาน-

การปฏิบติังาน-การแสดงผลจากการปฏิบติังาน-การส้ินสุดหรือการคงสภาพการปฏิบติังาน โดยท่ีผลการ

ปฏิบติังานมกัจะไม่สามารถแสดงไดใ้นปีท่ี 1 แต่จะเร่ิมมีผลข้ึนบา้งในปีท่ี 2 และมีผลเพิ่มข้ึนในปีท่ี 3 และ

มีผลเกิดข้ึนเตม็ที่ปีที่ 4 ดงันั้น จึงตอ้งกาํหนดวา่ปีใดจะไดผ้ลเท่าใด  

      - กรณีท่ีตอ้งการวดัเม่ือส้ินสุดแต่ละรอบเวลาภายในเวลาของแผนระยะยาว เช่น “เพิ่มข้ึน

ร้อยละ ... ต่อปี” หรือ “ลดลงร้อยละ ... ต่อปี” กรณีน้ีมกัจะใชก้บัการวดัความสาํเร็จของยทุธศาสตร์ และ

กลยทุธ์ท่ีดาํเนินการต่อเน่ืองจากแผนท่ีแลว้ ซ่ึงผลการปฏิบติังานจะต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้และมผลงาน

เพิ่มข้ึนในปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ในอตัราเดียวกนั  

      - สถานท่ี (Place) ตอ้งระบุในกรณีท่ีดาํเนินการในพื้นท่ีเฉพาะ เช่น “ใน

จงัหวดั ……” “ในเขตโครงการ ……” ส่วนกรณี “ทัว่ประเทศ” ไม่จาํเป็นตอ้งเขียนหากเป็นท่ีเขา้ใจกนั

โดยทัว่ไป 

     • การเขียนตัวช้ีวดัในระดับผลผลติ 

      - ปริมาณ ( Quantity) ใหร้ะบุจาํนวนช้ินของวตัถุท่ีถูกกระทาํ เช่น “อาคารก่อสร้าง

แลว้เสร็จ” “ผูผ้า่นการฝึกอบรม” 

      - คุณลกัษณะ ( Quality) ใหร้ะบุมาตรฐานของวตัถุท่ีถูกกระทาํหรือการเปล่ียนแปลงของวตัถุ

ท่ีถูกกระทาํ เช่น “อาคารก่อสร้างตามคุณลกัษณะท่ีกาํหนดตามแบบ”  “ผูผ้า่นการฝึกอบรมตามเกณฑก์าร

ทดสอบ” 

 

      - ตน้ทุน (Cost)  ใหร้ะบุตน้ทุนของผลิตภณัฑห์รือบริการ  เช่น “ราคาต่อหน่วยท่ี

ลดลง” หรือ “ราคาต่อหน่วยภายในวงเงินท่ีกาํหนด” 

      - เวลา ( Time)ใหร้ะบุความรวดเร็วในการส่งมอบผลิตภณัฑห์รือบริการ เช่น “ไม่เกิน 

30 นาทีต่อราย” หรือ “ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด” 

   ข้อผดิพลาดในการเขียนตัวช้ีวดั 

     • การเขียนตัวช้ีวดัยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

      - กลุ่มเป้าหมายระดบัยทุธศาสตร์กระทรวงกาํหนดไวก้วา้งไป  มีเพียงบางกระทรวง
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ท่ีใชค้าํวา่ประชาชนได ้ เช่น  กระทรวง สาธารณสุขใน ภารกิจท่ีใหบ้ริการทางการแพทยทุ์กกลุ่มอาย ุ 

ส่วนกระทรวงอ่ืนๆ จะตอ้งพิจารณาวา่ มีภารกิจใหบ้ริการทุกกลุ่มอายหุรือกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มสังคม

ใดบา้ง เช่น กระทรวงศึกษาธิการไม่ไดมี้ภารกิจต่อกลุ่มผูท่ี้ยงัไม่เขา้วยัเรียน และกระทรวงแรงงานไม่ไดมี้

ภารกิจต่อกลุ่มผูท่ี้ยงัไม่เขา้วยัแรงงาน เป็นตน้  

      - กลุ่มเป้าหมายระดบักลยทุธ์ของกรมกาํหนดไวก้วา้งไป หน่วยงานบางหน่วยงานไม่ได้

ใหบ้ริการในอาณาเขตเตม็พื้นท่ี แต่กาํหนดกลุ่มเป้าหมายในอาณาเขตเตม็พื้นท่ี เช่น “เกษตรกรในจงัหวดั สามารถใช้

นํ้าเพือ่การเกษตรไดอ้ยา่งทัว่ถึง” ซ่ึงตอ้งเขียนวา่ “เกษตรกรในเขตโครงการชลประทานท่ีหน่วยงานรับผดิชอบ  

สามารถใชน้ํ้าเพื่อการเกษตรไดอ้ยา่งทัว่ถึง” มิฉะนั้น การสุ่มตวัอยา่งจะครอบคลุมประชากรท่ีไม่ไดรั้บ

ผลประโยชน์จากการใหบ้ริการโดยตรงจากหน่วยงานดว้ยอาจทาํใหผ้ลจากการประเมินผลสรุป ไดว้า่

หน่วยงานไม่ประสบความสาํเร็จในภารกิจนั้น  

      - กรณีท่ีตอ้งการวดัเม่ือส้ินสุดแต่ละรอบเวลาภายในเวลาของแผนระยะยาว เช่น 

“เพิ่มข้ึนร้อยละ ... ต่อปี” หรือ “ลดลงร้อยละ ... ต่อปี” กรณีน้ีมกัจะใชก้บัการวดัความสาํเร็จของ

ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ท่ีดาํเนินการต่อเน่ืองจากแผนท่ีแลว้  ซ่ึงผลการปฏิบติังานจะต่อเน่ืองจากปีท่ีแลว้ 

และมีผลงานเพิ่มข้ึนในปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ในอตัราเดียวกนั  

     • การเขียนตัวช้ีวดัผลผลติ 

      - การเขียนตวัช้ีวดัในระดบัผลผลิต ท่ีมกัเขา้ใจวา่การวดั “Quality” เป็นการวดั

คุณภาพในลกัษณะท่ีแสดงความสามารถในการประยกุตใ์ช ้

      - คุณลกัษณะ ( Quality) ใหร้ะบุมาตรฐานของวตัถุท่ีถูกกระทาํหรือการเปล่ียนแปลง

ของวตัถุท่ีถูกกระทาํ เช่น “อาคารก่อสร้างตามคุณลกัษณะท่ีกาํหนดตามแบบ” “ผูผ้า่นการฝึกอบรมตาม

เกณฑก์ารทดสอบ” 

     • การเขียนตวัช้ีวดั “ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน” จะตอ้งระมดัระวงัเร่ือง

 ท่ีมาของการวดั 

      - ถา้คะแนนของความสาํเร็จเกิดมาจากการวดัความคืบหนา้ของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน 

ตวัช้ีวดัระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานนั้นเป็น Process Indicator ไม่ใช่ Output Indicator หรือไม่ใช่ 

Outcome Indicator 

      - ถา้คะแนนของความสาํเร็จเกิดมาจากการวดัความคืบหนา้ของปริมาณของผลผลิตซ่ึงเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากกระบวนการสุดทา้ยของการผลิตหรือปริมาณ ผูรั้บบริการจากกระบวนการสุดทา้ยของการ

ใหบ้ริการ ตวัช้ีวดัระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานนั้นเป็น Output Indicator  

      - ถา้คะแนนของความสาํเร็จเกิดมาจากการวดัความคืบหนา้ของปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ผูไ้ดรั้บ

ผลประโยชน์จากการใชผ้ลผลิตตวัช้ีวดัระดบัความสาํเร็จในการดาํเนินงานนั้นเป็น Outcome Indicator  
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  ตัวอย่างการเขยีนตัวช้ีวดัในระดับผลลพัธ์ และผลผลติ  

  การเขียนตวัช้ีวดัระดบัผลลพัธ์ ตอ้งแสดงคาํสาํคญั (Keywords) เก่ียวกบั“ปริมาณ และ/หรือ

คุณภาพตามมาตรฐาน (Quantity and/or Quality)” กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)” และ “เวลาวดัผล 

(Time)” นอกจากน้ีในกรณีท่ีมีการกาํหนดพื้นท่ีดาํเนินการเฉพาะ ก็ตอ้งระบุ “พื้นท่ี (Place)” (ตามสูตร 

2Q2T1P) ดว้ย โดยขอ้ความท่ีเขียนนั้นเป็นขอ้ความเดียวท่ีต่อเน่ือง (ไม่ควรแยกขอ้ความเขียน แต่ละ

ส่วน) ส่วนการเขียนตวัช้ีวดัระดบัผลผลิต ตอ้งแสดงมิติ (Dimensions) เก่ียวกบั “เชิงปริมาณ (Quantity)” 

“เชิงคุณภาพตามมาตรฐาน (Quality)” “เชิงเวลา (Time)” และ “เชิงตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย (Cost)” (ตามสูตร 

QQTC) ดว้ย โดยขอ้ความท่ีเขียนนั้นควรเป็นขอ้ความเดียวท่ีต่อเน่ือง (หรืออาจเขียนแยกแต่ละส่วนได)้  

 1. กรณหีน่วยงานด้านการเศรษฐกจิ ตวัอยา่ง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตรผลผลิต “การส่งเสริม

และพฒันาเกษตรกรดา้นการเกษตร”  

  • ตวัช้ีวดัในระดบัผลลพัธ์  คือ “เกษตรกรท่ีไดรั้บบริการจากหน่วยงานของกรมส่งเสริม

การเกษตร (Tg กลุ่มเป้าหมาย) ในพื้นท่ีและคลินิกเกษตร (P พื้นท่ี) สามารถผลิตสินคา้เกษตรไดอ้ยา่ง

ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน (Ql คุณภาพ) เพิ่มข้ึนร้อยละ (Qn ปริมาณ) .....   ต่อปี (Ti 

เวลา)” 

  • ตวัช้ีวดัในระดบัผลผลิต คือ “ร้อยละ (Qn ปริมาณ) ...  ของเกษตรกรท่ีไดรั้บบริการจาก

หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีและคลินิกเกษตร ตามคู่มือคลินิกเกษตร (Ql คุณภาพ) เม่ือ

เปรียบเทียบกบัแผนปฏิบติัการประจาํปี (T เวลา) ภายในวงเงินงบประมาณท่ีกาํหนด (C ตน้ทุน)” 

 2. กรณหีน่วยงานด้านการบริการชุมชนและสังคม ตวัอยา่ง  เช่น  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ผลผลิต “ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั”  

  • ตวัช้ีวดัในระดบัผลลพัธ์ คือ “ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั (Tg กลุ่มเป้าหมาย) ทัว่ประเทศ (P พื้นท่ี) 

เขา้ศึกษาต่อในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน (Ql คุณภาพ) เพิ่มข้ึนร้อยละ (Qn ปริมาณ) ... ต่อปี (Ti เวลา)” 

  • ตวัช้ีวดัในระดบัผลผลิต  คือ “ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบัตามมาตรฐานท่ีกาํหนด (Ql 

คุณภาพ) ร้อยละ (Qn ปริมาณ) ... เม่ือเปรียบเทียบกบัแผนปฏิบติัการประจาํปี(T  เวลา)  ภายในวงเงิน

งบประมาณท่ีกาํหนด (C ตน้ทุน)” 

 3. กรณหีน่วยงานด้านความมั่นคง ตวัอยา่ง เช่น กองทพับก ผลผลิต “การเตรียมกาํลงัและการใช้

กาํลงัในการป้องกนัประเทศและรักษาความมัน่คงภายใน โดยกาํลงักองทพับก” 

  • ตวัช้ีวดัในระดบัผลลพัธ์ คือ “ร้อยละ 100 (Qn ปริมาณ) ของพื้นท่ีในความดูแลของ

กองทพับก (Tg กลุ่มเป้าหมาย) ทัว่ประเทศ (P สถานท่ี) ท่ีมีความพร้อมในการพิทกัษรั์กษาเอกราชตาม

มาตรฐานของกองทพั (Ql คุณภาพ) ในแต่ละปี (Ti เวลา)”  
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  • ตวัช้ีวดัในระดบัผลผลิต  คือ “ระดบั (Qn ปริมาณ) ความพร้อมของกองทพับกในการเผชิญภยั

คุกคามตามเกณฑท่ี์กระทรวงกลาโหมกาํหนด (Ql คุณภาพ) ตลอดเวลา (T เวลา) ภายในวงเงินงบประมาณท่ี

กาํหนด (C ตน้ทุน)” 

 4. กรณหีน่วยงานด้านการบริหารทัว่ไปของรัฐ เช่น กรมสรรพากรผลผลิต “การจดัเก็บรายได”้ 

  • ตวัช้ีวดัในระดบัผลลพัธ์ คือ “รายไดท่ี้ไดรั้บการจดัเก็บ (Tg กลุ่มเป้าหมาย) จากทัว่ประเทศ (P 

สถานท่ี) เท่ากบัหรือสูงกวา่ (Ql  คุณภาพ) สดัส่วนท่ีรัฐบาลกาํหนด (Qn ปริมาณ) ในแต่ละปี (Ti เวลา)”  

  • ตวัช้ีวดัในระดบัผลผลิต คือ “รายไดท่ี้จดัเก็บ (Qn ปริมาณ) ไดค้รบถว้น (Ql คุณภาพ) ตาม

แผนปฏิบติัการประจาํปี (T เวลา) ภายในวงเงินงบประมาณท่ีกาํหนด (C ตน้ทุน)”  

 5. กรณหีน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อม  เช่น  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ผลผลิต “พื้นท่ีทาง

ทะเลและชายฝ่ังเพื่อการอนุรักษ์”  

  • ตวัช้ีวดัในระดบัผลลพัธ์ คือ “พื้นท่ีทางทะเลและชายฝ่ังท่ีไดรั้บการอนุรักษ์ (Tg 

กลุ่มเป้าหมาย+ P สถานท่ี) มีความหลากหลายทาง ชีวภาพเพิ่มข้ึน (Ql คุณภาพ) ร้อยละ (Qn ปริมาณ) .... 

ต่อปี (Ti เวลา)” 

  • ตวัช้ีวดัในระดบัผลผลิต คือ “พื้นท่ีทางทะเลและชายฝ่ังท่ีไดรั้บการอนุรักษ ์ตามมาตรฐานท่ี

กาํหนด (Ql คุณภาพ) ไม่นอ้ยกวา่เป้าหมาย (Qn ปริมาณ) ตามแผนปฏิบติัการประจาํปี (T เวลา) ภายใน

วงเงินงบประมาณท่ีกาํหนด (C ตน้ทุน)”  

  นอกจากน้ี  แผนกลยทุธ์ของหน่วยงานควรมีภาคผนวกเก่ียวกบักระบวนการจดัทาํ SWOT 

ของหน่วยงาน ท่ีแสดงวา่หน่วยงานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) เขา้ร่วมในการ จดัทาํ

แผนกลยทุธ์  โดยวธีิใดวธีิหน่ึงท่ีกาหนดในระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน  รวมทั้งวธีิการสงเคราะห์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเพื่อการ กาํหนดกลยทุธ์  
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สรุปข้อมูลเชิงวชิาการ 

 

หัวข้อ “เทคนิคการเขียนแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ” 
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 เน่ืองจากแผนปฏิบติัการ ในงานของ”ตาํรวจ”มีความหลากหลาย  ดงันั้น การระบุรายละเอียดให้

ครบถว้น  จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งคาํนึงถึง  ตามสภาพการณ์ของแผนนั้นๆ 

 1. กรณแีผนอารักขาบุคคลสําคัญ 

- สถานการณ์ดา้นการข่าวเก่ียวกบั V.I.P. 

หวัขอ้ข่าวสาร 

- กาํหนดการ 

- เส้นทางเดินทาง  สภาพการจราจรของเส้นทาง 

- เส้นทางในการเคล่ือนท่ีของ V.I.P. โดยละเอียด  วา่จะมาทางไหน   เขา้ทางไหน  ออกทาง

ไหน    ร่วมงานตรงจุดใดบา้ง    มีการตอ้นรับตรงไหน  

- ผูเ้ขา้ร่วมงาน 

- การสาํรวจสถานท่ีเพื่อทราบถึงจุดเส่ียงภยัต่างๆ      

- แผนผงัแสดงสถานท่ีจดังาน  และเส้นทางเดินทางภายในบริเวณ  และโดยรอบบริเวณ  

- จุดเส่ียงภยั  เช่น  จุดสูงข่ม   สถานท่ีล่อแหลมซ่ึงอาจเป็นเป้าหมายของ   คนร้าย    จุดเส่ียง

ตามเส้นทางท่ี V.I.P.  เดินทาง 

- รูปขบวนรถ   ส่วนใหญ่มีหน่วยรับผดิชอบเฉพาะไม่ใช่ภารกิจของสถานีตาํรวจทอ้งท่ี     

ประเด็นภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

- กาํหนดเส้นทางเดินทาง   และจดัการจราจรรองรับ 

- การจดัรูปขบวน  การจดัรูปขบวนทางยทุธวธีิ 

- กาํหนดเส้นทางในการเคล่ือนท่ีของ V.I.P. โดยละเอียด  วา่จะมาทางไหน   เขา้ทางไหน ออก

ทางไหน ร่วมงานตรงจุดใดบา้ง    มีการตอ้นรับตรงไหน  

- กาํหนดพื้นท่ีควบคุม  วธีิการรักษาความปลอดภยั    

- อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรักษาความปลอดภยั  เช่น   เคร่ืองเอก็ซ์เรย ์   เคร่ืองตรวจวตัถุระเบิด   

สุนขัตาํรวจ    CCTV   กลอ้งส่องทางไกลในการตรวจจุดสูงข่ม  เป็นตน้ 

- วางกาํลงัรักษาความปลอดภยั    สถานท่ี   เส้นทาง  จุดเส่ียงภยั  เช่น         จุดสูงข่ม สถานท่ี

ล่อแหลมซ่ึงอาจเป็นเป้าหมายของคนร้าย    จุดเส่ียงตามเส้นทางท่ี V.I.P.  เดินทาง 

- กาํหนดเส้นทางสาํรอง  กรณีเกิดเหตุท่ีไม่สามารถใชเ้ส้นทางเดิมได ้  เช่น มีรถเกิดอุบติัเหตุ

ขวางเส้นทาง    

- กาํหนดเส้นทางนาํส่งคนเจบ็/ป่วย  ไปยงัโรงพยาบาล    ทั้งทางรถและทางอากาศ 
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2.กรณแีผนกรณเีหตุก่อการร้าย 

          หวัขอ้ข่าวสาร 

- สถานการณ์ดา้นการข่าว    

- ความเส่ียงภยั  วธีิการท่ีคนร้ายจะใชก่้อเหตุ   ไดแ้ก่  จบัตวัประกนั    ระเบิด   ข่มขู่   ลอบยงิ

บุคคลสาํคญั    ใชส้ารพิษ   เช้ือโรค   เป็นตน้ 

- การสาํรวจสถานท่ีเป้าหมายเพื่อทราบถึงจุดเส่ียงภยัต่างๆ   

- แผนผงัสถานท่ีเป้าหมาย   เส้นทางภายในบริเวณ   เส้นทางโดยรอบบริเวณ 

- กรณีเป็นการจดังาน    ตอ้งทราบถึงกาํหนดการ 

- ขอ้มูลท่ีตั้ง   พื้นท่ีรับผดิชอบ   การประสานงานของหน่วยไฟฟ้า ประปา  โทรศพัท ์ ในพื้นท่ี   

เพราะอาจมีกรณีท่ีตอ้งควบคุมการใชไ้ฟฟ้า   ประปา  โทรศพัท ์หากเกิดเหตุ 

- ขอ้มูลโรงพยาบาลใกลเ้คียง  ปริมาณคนเจบ็ท่ีรองรับได ้  เส้นทางการนาํส่งทางรถ และทาง

อากาศ    

- การส่ือสารสาํรอง   เน่ืองจากการใชว้ทิยส่ืุอสารอาจทาํใหป้ระชาชน    แตกต่ืนเม่ือเกิดเหตุ  

- ขอ้มูลส่ือมวลชน   การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกรณีเกิดเหตุ 

    ประเด็นภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

- จดัชุดหาข่าว  และวางระบบการประสานขอ้มูลข่าวสาร  การประสานงานดา้นการข่าวกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- จดักาํลงัต่อตา้นการก่อการร้าย   ไดแ้ก่ 

- การจบัตวัประกนั  ใชอ้รินทราช 26   หรือ  นเรศวร  261 

- ระเบิด   ใชห้น่วยเก็บกูว้ตัถุระเบิด  สรรพาวธุตาํรวจ  ทหาร    ตชด . 

- ลอบยงิ   ใชชุ้ดเฝ้าระวงัจุดสูงข่มพร้อมกลอ้งส่องทางไกล 

- สารพิษ เช้ือโรค    หน่วยเคมีชีวะ  กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

            -     ศนูยอ์าํนวยการร่วม 106   (เป็นหน่วยข้ึนการบงัคบับญัชากบักองบญัชาการทหารสูงสุดมี

ภารกิจในการจดัการและบริหาร    เหตุการณ์กรณีมีการก่อการร้ายโดยเฉพาะ) 

- กาํหนดพื้นท่ีควบคุม  วธีิการรักษาความปลอดภยั    

- อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรักษาความปลอดภยั  เช่น   เคร่ืองเอก็ซ์เรย ์   เคร่ืองตรวจวตัถุระเบิด   

สุนขัตาํรวจ    CCTV   กลอ้งส่องทางไกลในการตรวจจุดสูงข่ม  เป็นตน้ 
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- วางกาํลงัรักษาความปลอดภยั    สถานท่ี   เส้นทาง  จุดเส่ียงภยัต่างๆ ท่ีอาจเป็นเป้าหมายใน

การก่อเหตุ  

- พื้นท่ีตั้งศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์   เพื่อรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร   และ     ควบคุมสั่งการเหตุ   

ควรอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานท่ีเกิดเหตุ     ในระยะท่ีไม่ไดรั้บความเส่ียงภยัจากการก่อ

การร้าย 

- อุปกรณ์ในการจดัตั้งศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์  ไดแ้ก่    

- อุปกรณ์ส่ือสาร 

- ขอ้มูลต่างๆ ท่ีจดัเตรียมไว ้  แผนผงัสถานท่ี  แผนการปฏิบติั 

- โตะ๊  เกา้อ้ี 

- อุปกรณ์เคร่ืองเขียน   กระดานไวทบ์อร์ด    ชาร์ทแสดงสถานการณ์  

- อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัทาํเอกสาตต่างๆ เช่น คอมพวิเตอร์ กระดาษเคร่ืองพิมพ ์ 

พมิพดี์ด 

- หอ้งปฏิบติัการ 

- จดัชุดแกไ้ขสถานการณ์เบ้ืองตน้ 

- จดัชุดกูภ้ยั   ดบัเพลิง 

- จดัหน่วยแพทยใ์นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

- จดัชุดสอบสวน  และสถานท่ีสอบสวนหากมีผูร่้วมเหตุการณ์จาํนวนมากรองรับ  

- จดัชุดมวลชน  ชุดจิตวทิยา  และประชาสัมพนัธ์ในการใหข้่าวสารกบัประชาชน 

- กาํลงัสนบัสนุนในการปิดลอ้มพื้นท่ีหากเกิดเหตุ โดยแบ่งวงรอบของพื้นท่ีชั้นใน  ชั้นกลาง 

ชั้นนอก 

- การจดักาํลงัหนุน  และการสนบัสนุนกาํลงัหากเกิดเหตุ 

- จดัพื้นท่ีจอดรถ   และสถานท่ีรวมพลของกาํลงัสนบัสนุนการปฏิบติัต่างๆ  

- กาํหนดแผนเผชิญเหตุในกรณีต่างๆ  

- กาํหนดเส้นทางและวธีิการนาํส่งไปโรงพยาบาลใกลเ้คียง   ทั้งในกรณี V.I.P.  และประชาชน 

- กาํหนดวธีิการส่ือสารสาํรอง 

- การประสานการสนบัสนุนหน่วยงานต่างๆ   เช่น  ไฟฟ้า ประปา  โทรศพัทใ์นพื้นท่ี    หาก

เกิดเหตุ 
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3. กรณแีผนการชุมนุมประท้วง 

          หวัขอ้ข่าวสาร 

- สถานการณ์ดา้นการข่าว 

- สถานท่ีชุมนุม   จาํนวนคน  เป้าหมาย   กิจกรรมท่ีจะดาํเนินการ 

- ความเส่ียงภยัต่อบุคคลหรือสถานท่ีสาํคญั 

- พื้นท่ีปลอดภยั ในการควบคุมฝงูชนไม่ใหเ้กิดความเส่ียงจากการก่อเหตุ 

- พื้นท่ีวางกาํลงัสนบัสนุน   ในการส่งกาํลงัหากเกิดเหตุสถานการณ์รุนแรง 

- การประสานส่ือมวลชน และช่องทางประชาสัมพนัธ์ข่าวสารกบัประชาชน 

- โรงพยาบาลใกลเ้คียง  ปริมาณคนเจบ็ท่ีรองรับได ้  เส้นทางการนาํส่ง   ในกรณีอาจตอ้งเขา้

สลายฝงูชน 

    ประเด็นภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

- จดัชุดหาข่าว  และแทรกซึมกบักลุ่มผูชุ้มนุม   เพื่อติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดเพื่อทราบ

ความเคล่ือนไหว  

- จดักาํลงัในการควบคุมดูแล ไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์รุนแรง   หลกัปฏิบติั  2  กรณี 

- กรณีเบ้ืองตน้   ใชก้าํลงัของทอ้งท่ี 

- กรณียดืเยื้อ  ใชก้าํลงั ปจ. หรือในกรณีต่างจงัหวดัอาจใชก้ารสนบัสนุนกาํลงัจาก

หน่วยอ่ืน 

- หลกัการจดักาํลงัทัว่ไป ในอตัรา 5:1   แต่อาจปรับตามสถานการณ์ไดต้ามความ

เหมาะสม 

- จดักาํลงัอาํนวยความสะดวกการจราจร 

- กาํหนดพื้นท่ีปลอดภยัสาํหรับการควบคุมฝงูชนไม่ใหเ้กิดความเส่ียงจากการก่อเหตุ 

- กาํหนดเส้นทางในการปิดกั้นฝงูชนไม่ใหเ้ดินทางไปสถานท่ีเป้าหมาย   หากมีแนวโนม้ท่ีจะ

ก่อเหตุเส่ียงภยั   

- พื้นท่ีวางกาํลงัสนบัสนุนท่ีสามารถสนบัสนุนกาํลงัไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

- จดัเตรียมอุปกรณ์บนัทึกภาพ   บนัทึกเสียง  เป็นหลกัฐาน 

- จดัชุดสอบสวนและสถานท่ีสอบสวนรองรับ  กรณีตอ้งดาํเนินการกบัผูชุ้มนุม จาํนวนมาก  

- ชุดมวลชน ชุดจิตวทิยาและประชาสัมพนัธ์ในการใหข้่าวสารกบัประชาชน 

- จดัหน่วยแพทยใ์นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
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- กาํหนดเส้นทางและวธีิการนาํส่งคนเจบ็ไปยงัโรงพยาบาลใกลเ้คียง  กรณีอาจตอ้งเขา้สลายฝงู

ชน 

- กาํหนดเส้นทางและวธีิการนาํส่งผูต้อ้งหา 

- อุปกรณ์การควบคุมฝงูชน  เช่น  รถขยายเสียง   สเปรยพ์ริกไท   สุนขัตาํรวจ  

 

- จดัรถส่งผูต้อ้งหารองรับ  กรณีตอ้งสลายฝงูชน 

- หน่วยสนบัสนุน เช่น   รถสุขา   รถไฟส่องสวา่ง   รถดบัเพลิง   

 

4. แผนอาํนวยความสะดวกการจราจร 

             หวัขอ้ข่าวสาร 

- ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการออกแผนจราจร  เช่น  การจดังาน  การเดินทางมาของ    V.I.P.   

จุดท่ีเป็นปัญหาการจราจร     

- สภาวะอากาศ   เช่น กรณีฝนตกจะทาํใหร้ถติด  เป็นตน้ 

- ประมาณปริมาณรถ   ปริมาณคนท่ีเดินทาง   เส้นทางการขนส่งมวลชน 

- จุดจอดรถ พกัรถ   ปริมาณรถท่ีรองรับได้ 

- กรณีจดังานตอ้งทราบกาํหนดการณ์และคาดคะเนช่วงเวลาเดินทางของ V.I.P.   ผูร่้วมงาน  

และประชาชนท่ีมาร่วม 

- แผนผงัแสดงเส้นทาง      

- เส้นทางระบายรถ 

- เส้นทางสาํรองกรณีเกิดเหตุ            

- การประชาสัมพนัธ์เส้นทาง 

ประเด็นภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

- จดักาํลงัอาํนวยการจราจรตามแผนการจราจร  และเส้นทางท่ีกาํหนด  

- จดัเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการอาํนวยสะดวกการจราจรตามแผน  เช่น  กรวยยาง   

ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

- จดัเตรียมชุดปฏิบติัและอุปกรณ์ในการแกปั้ญหาซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดปัญหาจราจร  เช่น      รถยก   

ชุดซ่อมรถ    ชุดสนบัสนุนกรณีเกิดเหตุนํ้าท่วม 

- จดัเตรียมสถานท่ีจอดรถ   และรถรับ-ส่ง  รองรับ  กรณีจดังานท่ีมีผูร่้วมงานจาํนวนมาก 
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- กรณีจดังานใหจ้ดัเส้นทางในบริเวณงานใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณรถ    หรือหากมี    

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบเส้นทางภายในบริเวณงานเป็นการเฉพาะใหป้ระสานการจดั    

เส้นทางใหเ้ป็นไปตามหลกัการจราจร 

- จดัแผนการวางกาํลงัและมอบหมายหนา้ท่ีกรณีเกิดเหตุ   ในกรณีท่ีจะตอ้งใชเ้ส้นทางสาํรอง   

หรือการนาํส่งคนเจบ็  หรือตอ้งปิดการจราจร  

- ประชาสัมพนัธ์แนะนาํเส้นทางกบัประชาชน 

- ขอ้บกพร่องของตาํรวจมกัจะประชาสัมพนัธ์แนะนาํเส้นทางอยา่งผูรู้้พื้นท่ีดี   แต่ประชาชนท่ี

ไม่เคยเดินทางมาก่อนสับสน 

 

5. แผนป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 

หวัขอ้ข่าวสาร 

- สถานการณ์และแนวโนม้อาชญากรรมในพื้นท่ี 

- สถิติขอ้มูลการเกิดอาชญากรรม 

- สถานท่ีเป้าหมาย 

- รูปแบบและวธีิการของคนร้าย 

- พื้นท่ีเป้าหมาย  / แหล่งกระทาํผดิ 

- ขอ้กฎหมายในการดาํเนินการจบักุม 

ประเด็นภารกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

- หาข่าวเพื่อทราบเป้าหมายการกระทาํผดิในพื้นท่ี  กาํหนดพื้นท่ีเป้าหมาย/แหล่งกระทาํผดิ 

- กาํหนดมาตรการ/วธีิการในการควบคุมอาชญากรรม  ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพอาชญากรรมใน

พื้นท่ี 

- วธีิการในการเขา้จบักุมปราบปราม   เช่น  การตรวจคน้บา้นเป้าหมาย  การตั้งจุดตรวจ  การ

ระดมกาํลงัพลท่ีปฏิบติั  การใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือ 

- กาํหนดสถานท่ีเป้าหมายในการปฏิบติั    กาํลงัพลท่ีปฏิบติั   และวธีิการท่ีปฏิบติัตามมาตรการ 

 

- แนวทางการตรวจสอบควบคุมการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  เช่น รายงาน   การประชุม

เร่งรัดผลงาน  
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แบบร่างแผนที่นิยมใช้ในงานตาํรวจ 
-  (ชั้นความลบั (ถา้มี)) -   

                               

  ชุดท่ี …….  ของ  …….    ชุด 

                                   หนา้ท่ี   1    ของ   …….   หนา้ 

(ช่ือหน่วยท่ีออกแผน) 

(ท่ีตั้งหน่วย) 

วนั เดือน ปี  ท่ีออกแผน 

                                                                                                             

แผน/คาํสัง่   ………………………………………………………………………………………… 

อา้งถึง : 1)  

 2)     

1. สถานการณ์    

1.1 สถานการณ์ทัว่ไป 

          (เหตกุารณ์ท่ีทาํใหมี้ความสาํคญัท่ีตอ้งออกแผน)  

 

 

1.2 สถานการณ์เฉพาะ 

          (วเิคราะห์แนวโนม้ของเหตกุารณ์เป็นการเฉพาะ  วา่มีเหตกุารณ์ใดเกิดข้ึน  แลว้มี 

ความเก่ียวขอ้ง  หรือมีผลกระทบกบัภารกิจในการปฏิบติัตามแผน) 

 

1.2.1 กาํลงัฝ่ายเรา 

         (หน่วยท่ีออกแผนและหน่วยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงตอ้งมีภารกิจการปฏิบติัร่วมกนั) 

 

 

1.2.2 กาํลงัฝ่ายตรงข้าม 

                        (บุคคลท่ีตอ้งการมาก่อเหต ุ  ในแผนจราจรและแผนอาชญากรรมนิยมไม่ระบุ) 

 

 

 

 

-  (ชั้นความลบั (ถา้มี)) -   
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                                             -  (ชั้นความลบั (ถา้มี)) - 

  ชุดท่ี …….  ของ  …….    ชุด 

                                   หนา้ท่ี …..  ของ   ……   หนา้แผน/

คาํสัง่   ………………………………………………………………………………………… 

 

 

1.2.3 สมมตฐิาน 

                        (คาดการณ์ล่วงหนา้วา่จะเกิดเหตกุารณ์อะไรข้ึน   มกัจะระบุเฉพาะในแผน   ส่วนใน 

คาํสัง่ปฏิบติัจะไม่ระบุ) 

 

2. ภารกจิ 

               ( หนา้ท่ีความรับผดิชอบของหน่วย      ในแผนจะไม่ระบุวนัปฏิบติั    แต่ในคาํสัง่ปฏิบติัการ 

จะระบุวนัเวลาปฏิบติัท่ีแน่นอนในส่วนน้ี) 

 

3. การปฏิบัต ิ

3.1 แนวความคดิในการปฏบิตั ิ

         (กาํหนดขั้นตอนและวธีิการปฏิบติัในการดาํเนินการตามแผนวา่ตอ้งอะไรอยา่งไรบา้ง) 

 

 

3.2 หน่วยปฏิบัต ิ

         (มอบหมายภารกิจวา่หน่วยใด      มีหนา้ท่ีจะตอ้งปฏิบติัภารกิจตามแนวคิดการปฏิบติัในขอ้ใด  

อยา่งไร) 

 

3.3 หน่วยร่วมปฏิบัต ิ

         (กรณีมีหน่วยงานอ่ืนซ่ึงไม่ใช่หน่วยงานใตก้ารบงัคบับญัชาของหน่วยท่ีออกแผนมาร่วมปฏิบติั  

ใหร้ะบุวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมาร่วมนั้นมีภารกิจอยา่งไร    เพื่อเป็นทางประสาน 

 

 

 

 

                                                                    -  (ชั้นความลบั (ถา้มี)) -   

 

 

 



 33 

 

 

                                                     -  (ชั้นความลบั (ถา้มี)) - 

  ชุดท่ี …….  ของ  …….    ชุด 

                                   หนา้ท่ี …..  ของ   ……   หนา้ 

แผน/คาํสัง่   ………………………………………………………………………………………… 

 

3.4 คาํแนะนาํในการประสาน 

          ขอ้ห่วงใยในการปฏิบติัตามแผนท่ีอาจมีการปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง  หรืออาจทาํใหเ้กิดอนัตราย  

จึงตอ้งมีการแนะนาํใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง  

4. ธุรการและการส่งกาํลงับํารุง 

4.1 ธุรการ 

          (โดยทัว่ไปหมายถึงการรายงาน  วธีิการส่งขอ้มูลข่าวสารทางเอกสาร    ช่องทางการรายงาน) 

 

4.2 การส่งกาํลงับาํรุง 

         ( กาํหนดกรอบงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติั   และวธีิการส่งกาํลงับาํรุง) 

 

5. การบังคบับัญชา 

5.1 การบังคบับัญชา 

           (ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีอาํนาจสัง่การตามแผน) 

5.2 การตดิต่อส่ือสาร 

          (ช่องทางการติดต่อส่ือสารตามแผน) 

 

                               ลงช่ือ ………………………………  

                                                                                                        (…………………………….)   

                                                                                      ตาํแหน่ง ………………………………  

ผนวก ก : …………………. 

ผนวก ข : …………………. 

ผนวก ค : …………………. 

ผนวก ง :  ( ผนวกรายการทา้ยสุดคือรายการแจกจ่าย เป็นการลงบญัชีวา่แผนชุดใด ส่งใหใ้คร)  

-  (ชั้นความลบั (ถา้มี)) - 
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- ตัวอย่างรายการแจกจ่าย - 

ผนวก ง    รายการแจกจ่าย 

 

ตน้ฉบบั      ชุดท่ี  1 

เลขาธิการสาํนกันายกรัฐมนตรี   ชุดท่ี  2 

เลขาธิการ ป.ป.ส.                 ชุดท่ี  3 

ผบ.ตร.      ชุดท่ี  4 

รอง ผบ.ตร. ,ผูช่้วย ผบ.ตร.                ชุดท่ี  5-7 

 ผบช.ภ.1,2,7     ชุดท่ี  8 – 10  

ผบช.สนผ.     ชุดท่ี  11 

ผบช.น.      ชุดท่ี  12 

ผบช.ปส.                       ชุดท่ี  13 

ผบช.ก.      ชุดท่ี  14 

รอง ผบช.น.     ชุดท่ี  15 - 26 

ผบก.น.1-9     ชุดท่ี  27 - 35 

ผบก.ตปพ.     ชุดท่ี  36 

ผบก.จร.      ชุดท่ี  37 

ผบก.อก.บช.น.     ชุดท่ี  38 

ผบก.ป.      ชุดท่ี  39 

ผกก.ศดส.     ชุดท่ี  40 

ผกก.ศทส.น.     ชุดท่ี  41 

                สาํรอง ศตส.บช.น.                       ชุดท่ี    
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