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คํานํา 

  การจัดทําคูมือ การกําหนดตัวช้ีวัดฉบับนี้ เปนการรวบรวมขอมูลจากผูรอบรูมาเรียบ

เรียงใหมเพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น สําหรับใชเปนเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดทํา

แผนการปฏบิัติงาน ผูจัดทําจําเปนที่จะตองเขาใจถึงคําศัพทที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะนําไปใชไดอยางถูกตอง
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และขั้นตอนการใชงาน รวมไปถึงขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และการบันทึกขอมูลในระบบ E – 

Project ที่เกี่ยวของกับการบันทกึขอมูลแตละสวนของโครงการ เพื่อใหผูปฏบิัตงิงานและผูสนใจ ไดนําไป

ศกึษาประกอบการปฏบิัตงิานตอไป 
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บทนํา 

  การบริหารงานในปจจุบัน นอกจากงานประจําที่จะตองดําเนินการในพันธกิจทุกดาน

อยางตอเนื่องแลวนั้น สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาองคกรใหมีความอยูรอด เจริญรุดหนา 

ทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ซึ่งการที่จะบริหารองคกรใหบรรลุเปาหมายไดนั้น 

จําเปนที่จะตองมีการจัดทําโครงการที่สอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายของ

องคการ เพื่อชวยใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ ในการจัดทําโครงการนั้น จะตองมีการกําหนด

ตัวช้ีวัดสําหรับใชในการประเมินผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม วามีความกาวหนา มีความสําเร็จใน

ระดับใดหรือมีปญหาใดในการดําเนินโครงการ หากพบวาผลการดําเนินโครงการไมเปนไปตามคา

เปาหมายของตัวช้ีวัดในโครงการแลว ก็จะไดดําเนนิการปรับปรุงแกไขไดทันทวงท ีการกําหนดโครงการ

ขึ้นภายในองคกรนัน้ จะตองมกีารนําผลการดําเนนิงานนโยบาย และเปาหมายที่ผูบริหารองคกร ซึ่งการ

ดําเนนิโครงการนัน้จะตองมกีารกําหนดเวลาเริ่มตนและสุดสุดเพื่อใหงายตอการตดิตามประเมนิผล โดย

ปกตแิลวเจาของโครงการควรจะนําระบบ PDCA มาใชเปนองคประกอบในการดําเนนิโครงการ 

  ตัวช้ีวัดจึงเปนองคประกอบที่สําคัญในการดําเนินโครงการอีกสวนหนึ่งที่จะตองมีการ

กําหนดใหมกีารสอดคลองในทุกๆ ดาน ซึ่งจะไดกลาวถงึในลําดับตอไป 
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บทท่ี 1 

  การจัดทําแผนปฏบิัติงานประจําป (Annual Action Plan) 
 

  การจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือที่เรียกกันวา Action Plan เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยาง

ยิ่งที่คนทํางานมักจะละเลยไมยอมทํา หรือทําแบบขอไปที ปญหาเกิดจากหลายคนรูจัก Action Plan 

และเขาใจไมเทากัน ไมรูวาแผนปฏบิัตงิานที่ดเีขาจัดทํากันอยางไร มแีบบฟอรมหรอืไม มหัีวขออะไรบาง 

จะตรวจสอบไดอยางไรวา เราทําถูกตองและถูกใจผูบริหาร เสนอไปก็ไมเคยถูกใจ แตผูบริหารก็ไมเคย

บอกเราวาจะทําอยางไร บอกแคเพียงวา แผนที่เราเสนอไปนั้นเปนแผนการทํางานธรรมดาไมใช Action 

Plan และที่สําคัญกวานั้นก็คือ มักพูดถึง Plan แลวนิ่ง หรือนําไปใชเหมือนกันแตเปนเพียงการทําตาม

แผนที่เขยีนไววาจะทําอะไรบาง (เพื่อสรุปวาไดทําตามแผนแลว) สวนผลของแผนจะเปนอยางไรก็ไมคอย

ไดรับความสนใจจากคนทํางานมากนัก แผนปฏิบัติงานของบางหนวยงานถาดูยอนหลังไปสักสองสามป

จะพบวาแผนปฏิบัติงานจะคลายๆกัน เปลี่ยนแคช่ือแผนเทานั้น (เพราะแผนเกายังไมไดทําเลยนํามาปด

ฝุนเสียใหม) มีบางหนวยงานแทนจะทําแผน แลวดําเนินการ (Plan แลว Action) กลับทําสลับกันคือ

ดําเนินการกอนแลวคอยกลับมาเขียนแผนทีหลัง (Action แลว Plan) เพื่อนําเสนอผลงานตอนสิ้นป 

เนื่องจากสิ่งที่ Plan ไวเดมิไมไดทํา แตสิ่งที่ทําในระหวางปนัน้ไมได Plan ไวลวงหนา 

  การจัดทําแผนปฏิบัติงานสวนใหญมักจะใชเวลากันเพยีงสัปดาหเดยีว บางหนวยงานใช

เวลาเพียงช่ัวขามคืนเดียวทําแผนปฏิบัติงาน ดังนั้น ปญหาการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ยังมี

ปญหาอุปสรรคหลายอยางที่ทําใหการวางแผนขาดประสิทธภิาพ และไมเกดิประสทิธิผลในทางปฏิบัติที่

แทจริง เพื่อใหคนทํางาน(ทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงาน) ในองคกรตางๆ มีแนวทางในการจัดทําแผนที่

เปนไปในแนวทางเดยีวกัน และรวมกันทํา(มากกวาสั่งใหทําและคอยจับผิด) สําหรับแนวคดิและแนวทาง

ในการจัดทําแผนปฏบิัตกิารดังนี้ 
 

แนวคิดของการจัดทําแผนปฏบิัติงาน  

  แผนปฏิบัติงานคือ เครื่องค้ําประกันวาเปาหมายในการทํางานในแตละปมีโอกาสบรรลุ

เปาหมายตามที่กําหนดไว พูดงายๆคือ  เปนสิ่งยืนยันวาเปาหมายที่ตั้งไวนั้นมีความเปนไปได เพราะมี

แผนงานรองรับที่ชัดเจน และถาแผนปฏิบัติงานดําเนินการไดสําเร็จก็จะสงผลตอความสําเร็จของ

เปาหมายที่กําหนดไวเชนกัน แผนปฏิบัติการคือผลของการแปลงความคิดในการจะทําสิ่งตางๆที่อยูใน

หัวคนทํางานใหออกมาอยูในกระดาษหรอืไฟลคอมพวิเตอรที่ผานกระบวนการในการกลั่นกรองแลววามี

ความเปนไปไดและสอดคลองกับเปาหมายในการทํางานที่กําหนดไว  
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วัตถุประสงคของการจัดทําแผนปฏบิัตกิาร  

1. เพื่อม่ันใจวามแีนวทางในการสรางความสําเร็จใหกับเปาหมายที่กําหนดไวได  

2. เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้นในการทํางานไวลวงหนา  

3. เพื่อลดความขัดแยงในการทํางานที่ตองเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน  

4. เพื่อลดความผิดพลาดและลดความซ้ําซอนในการทํางาน  

5. เพื่อจัดลําดับความสําคัญและเรงดวนของการทํางานไวลวงหนา  

 6. เพื่อใชในการมอบหมายงานใหกับผูปฏบิัตงิานที่เกี่ยวของไดอยางมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

    เพราะทุกคนจะทราบวาใครจะตองทําอะไร เมื่อไหร อยางไร  

7. เพื่อใชในการกําหนดงบประมาณคาใชจายประจําป  

8. เพื่อใหแผนที่วางไวมคีวามเปนไปได และใกลเคยีงกับการที่จะปฏบิัตจิรงิใหมากที่สุด  
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏบิัตงิาน  

  เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผมจึงขอนําเสนอขั้นตอนในการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปเปนขอๆดังนี้  

  1. วเิคราะหความจําเปนของการจัดทําแผนปฏบิัตกิาร ( Action Plan Needs)  

ความจําเปนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของแตละหนวยงาน มาจากแหลงๆ

ตางดังนี้  

   1.1 แผนปฏบิัตกิารเชงิกลยุทธประจําปขององคกร  

โดยทั่วไปแลว เวลาองคกรกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธมักจะมีการจัดทําแผนงาน/

โครงการรองรับอยูแลว และแผนงานเหลานี้ก็จะถูกสงไปเปนแผนปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เชน แผนการออกสินคาใหม มักจะเปนแผนปฏิบัติการของฝายการตลาดและฝายวิจัยและพัฒนาผล

ผลติภัณฑ แผนการจัดทําระบบตดิตามการจัดสงสินคาโดยใชไอท ีมักจะเปนแผนปฏบิัตกิารขององคกร

ที่รับผิดชอบโดยหนวยงานไอท ี 

   1.2 เปาหมายเชงิกลยุทธขององคกร  

แผนปฏิบัติการบางอยางไมไดมาจากแผนขององคกร แตเกิดจากเปาหมายเชิงกลยุทธ

ขององคกร เชน แผนปฏิบัติการของฝายทรัพยากรบุคคลเรื่องการพัฒนาทักษะดานภาษาและ

วัฒนธรรมที่แตกตางกัน อาจจะเกิดจากเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกรเรื่องการขยายตลาดหรือเปด

สาขาในตางประเทศ  

   1.3 เปาหมายประจําปของหนวยงานอื่น  

แหลงที่มาที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งของความจําเปนในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

คือ การขอการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เพื่อใหเขาสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในการทํางาน

ของปนัน้ๆได เชน ฝายขายตองการใหฝายไอทสีนับสนุนเรื่องการจัดทําระบบฐานขอมูลของลูกคา ดังนัน้ 
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แผนปฏิบัติการดานการจัดทําระบบฐานขอมูลของลูกคาของฝายขาย จึงกลายมาเปนที่มาของ

แผนปฏบิัตกิารประจําปของฝายไอท ี 

   1.4 เปาหมายของหนวยงานตัวเอง  

คนสวนใหญจะคุนเคยกับที่มาในแหลงนี้ คือจัดทําแผนปฏิบัติการขึ้นมารองรับ

เปาหมายการทํางานประจําปของหนวยงานตัวเองที่ไดรับมาหรือกําหนดขึ้นมา  

  2. จัดลําดับความสําคัญของแผนปฏบิัตกิาร 

  เนื่องจากในบางปเรามีแผนปฏิบัติการที่ตองทําจํานวนมาก ดังนั้น ทางที่ดีควรจะมีการ

วิเคราะหเพื่อจัดลําดับความสําคัญของแผนเสียกอน ถามีขอจํากัดเรื่องเวลา เราจะไดทราบวาควรจะ

ทําแผนไหนกอนหลัง และจะชวยเปนขอมูลใหกับเราในการปรับเพิ่ม/ลดงบประมาณของแตละแผนงาน

ไดอกีดวย  

  3. ดําเนินการจัดทําแผนปฏบิัตกิาร 

  ในการจัดทําแผนปฏบิัตกิารควรจะดําเนนิการตามหัวขอดังตอไปนี้  

 สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปของแผนปฏบิัตกิาร  

  1.1 ช่ือแผนงาน  

  1.2 ผูรับผิดชอบแผนงาน  

  1.3 วัตถุประสงคหลักของแผนงาน  

  1.4 ระยะเวลาในการดําเนนิการโดยรวม  

 สวนท่ี 2 : รายละเอยีดของแผนปฏบิัตกิาร  

  2.1 ขัน้ตอนหลักของการแผนปฏบิัตกิาร  

  2.2 กจิกรรมหลักในแตละขัน้ตอน  

  2.3 วันเดอืนที่จะดําเนนิการ (อาจจะกําหนดวันใดวันหนึ่งหรอืเปนชวงเวลา)  

  2.4 หนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ  

  2.5 ทรัพยากรที่ตองการ เชน งบประมาณ คน เครื่องมือ อุปกรณ  

  2.6 จุดวิกฤตที่สําคัญหรือขอควรระวัง (ถาผิดพลาดจะเกิดผลกระทบตอแผนปฏิบัติ

การโดยรวม) หรอืปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกดิขึ้น  

  2.7 แนวทางในการปองกันแกไข(แผนสองรองรับ)  

 สวนท่ี 3 : วเิคราะหโอกาสความสําเร็จของแผนปฏบิัติการ  

  เวลานําเสนอแผนปฏิบัติการสวนใหญ เรามักจะมุงเนนการจัดทําแผน การสรางความ

ม่ันใจวาจะทําใหไดตามแผนอยางไร แตยังขาดสวนที่จะสรางความม่ันใจใหผูบริหารไดเห็นวา ถา

แผนปฏิบัติการนี้ประสบความสําเร็จจะสงผลกระทบตอเปาหมายมากนอยเพียงใด ดังนั้น ในสวนนี้จึง

เปนสวนที่ผูจัดทําแผนตองสรุปในภาพรวมใหเห็นอยางชัดเจนวา ถาทําตามแผนปฏิบัติการตามที่



4 
 

กําหนดไวแลว จะเกิดอะไรขึ้นบาง จะชวยใหเปาหมายที่กําหนดไวบรรลุผลสําเร็จหรือไม มากนอย

เพยีงใด เพราะอะไร  

  สรุป การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป (Action Plan) ประเด็นสําคัญอยูที่การไดมาซึ่ง

ความจําเปนในการจัดทําแผน การจัดทําแผน และการวิเคราะหโอกาสผลสําเร็จที่เกิดจากแผนที่มีตอ

เปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้น ในปตอไปทั้งผูบริหารและผูปฏิบัติงานในสายงานตางๆควรจะมาน่ังพูดคุย

กันกอนวาแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการควรจะเปนอยางไร จะไดออกมาในแนวทางเดียวกัน 

รวมถึงทั้งสองฝายตองมาหาขอสรุปรวมกันวาสิ่งที่คาดหวังจากการนําเสนอแผนปฏิบัตกิารนั้นคอือะไร 

ไมใชแคเพียงมีแผน ไมใชแคแผนดูดี นําเสนอเกง แตจะตองมีสวนที่วิเคราะหผลกระทบของแผนที่มีตอ

เปาหมายที่เกี่ยวของอีกดวย ถาสามารถทําไดครบถวนกระบวนความตามที่นําเสนอมานี้ ผมรับรองได

วาโอกาสที่แผนปฏิบัติการจะเปนเพียงกระดาษสําหรับการนําเสนอก็จะมีนอยลง แผนปฏิบัติการก็จะ

กลายเปนเครื่องมอือันทรงประสทิธภิาพใหทัง้กับผูบรหิารและคนทํางานในทุกสายงานอยางแทจรงิ  
 

  เทคนิคการจัดทําแผนปฏบิัตงิาน (Action Plan) 

  เมื่อองคกรกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักเรยีบรอยแลว ภาระอันหนักอึ้งอยาง

หนึ่งของคนทํางาน โดยเฉพาะหัวหนาหนวยงานตางๆคือ การจัดทําแผนงาน/โครงการพรอมกับ

แผนการดําเนินงานหรือที่นิยมเรียกกันวา Action Plan นั่นเอง หลายคนมีคําถามวาจะทําอยางไรให 

Action Plan มีประสิทธิภาพ แตก็ยังมีอีกหลายคนถามวามันคอือะไร เจานายบอกใหทํา Action Plan ถา

ใหแปลเปนไทยก็พอเขาใจวามันคือแผนปฏิบัติงานหรือแผนการดําเนินงาน ประเด็นสําคัญไมไดอยูที่

ความหมายของคําวา Action Plan แต...อยูที่วาจะเริ่มตนตรงไหนและใน Action Plan ควรมอีะไรบาง  

  มีคํากลาวคําหนึ่ง (จําไมไดเหมือนกันวาไดมาจากไหน) เขากลาววา "Plan your work, 

work you plan, your plan will work" ผมเห็นดวยกับแนวคดินี้นะครับเพราะวาถงึแมเราไดมกีารวางแผน

งาน/โครงการไวอยางดีแคไหน แตถาเราไมทําตามแผนที่วางไว แผนงานนั้นๆก็ไมมีความหมายอะไร 

อะไรที่จะชวยใหเราทําตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว สิ่งนัน้ก็คอื Action Plan  

  คําวา Action Plan แปลเปนไทยเรียกวา "แผนปฏิบัติ" บางทานก็เรียกวา แผนการ

ดําเนินการ  แผนปฏิบัติ มีความสําคัญตรงที่เปนเครื่องมือในการแปลงแผนงาน/โครงการไปสูกิจกรรม

ยอยในเชิงปฏิบัติ และชวยในการควบคุมใหผูปฏิบัติงานดําเนินงานปฏิบัติงานไดสะดวกมากยิ่งขึ้น ลด

ภาระในการตัดสินใจวา จะทําอะไรเมื่อไหร ลดความเสี่ยงในการควบคุมใหเปนไปตามเปาหมายของ

แผนงาน/โครงการ 
 

  แผนปฏบิัตงิานที่ดคีวรจะประกอบดวยสวนตางๆดังน้ี 

  1. ชื่อแผนปฏิบัต ิ เนื่องจากแตละปมีแผนงาน/โครงการเยอะมาก ดังนั้น เราควรจะตั้ง

ช่ือแผนปฏิบัติใหชัดเจนและที่สําคัญควรจะตั้งช่ือโดยอาศัยแนวคิดทางการตลาดเขามาดวย เพราะจะ
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ชวยใหทุกคนที่เกี่ยวของสามารถจดจําแผนปฏบิัตนิัน้ไดดยีิ่งขึ้น เปนการสรางแบรนดเนมของแผนปฏิบัติ

นัน้ๆ  

  2. ข้ันตอนหลัก ในแผนปฏิบัติควรจะกําหนดขั้นตอน/กระบวนการหลักๆไวใหชัดเจน

โดยเริ่มจากกระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทายกอน เชน ขั้นตอนแรกจัดฝกอบรมใหความรู 

ขัน้ตอนที่สองประชุมเชิงปฏบิัตกิาร ขัน้ตอนที่สามใหเก็บรวบรวมขอมูล ขัน้ตอนที่สี่...หา....ฯลฯ  

  3. กจิกรรม เมื่อเราไดขั้นตอนหรือกระบวนการหลักแลวใหกําหนดกิจกรรมยอยๆของ

แตละขัน้ตอนวามอีะไรบาง เชน ขัน้ตอนการฝกอบรม จะมกีจิกรรมยอยๆตางๆ อาจจะเปน การกําหนด

หลักสูตรฝกอบรม การตดิตอวทิยากร แจงกําหนดการฝกอบรมใหหนวยงานตางๆรับทราบ ฯลฯ  

  4. วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อปองกันปญหาในการนํากิจกรรมไปปฏิบัติ

ควรจะระบุแนวทางในการปฏิบัติตามกจิกรรมนั้นๆดวย เชน ประชาสัมพันธโดยใชการติดประกาศ การ

ใชอเีมล เสยีงตามสาย และมกีารตดิตามผลทุกสัปดาห ฯลฯ  

  5. กําหนดวันเวลาสถานที่ ใหระบุวากิจกรรมแตละขอนั้นจะทําเมื่อไหร ถาระบุวัน

เวลาและสถานที่ไดจะดีมาก ทั้งนี้เพื่อจะสามารถดูภาพรวมของแผนปฏิบัติไดวามีกิจกรรมไหนบางที่

สามารถทําไปพรอมกันได กจิกรรมไหนบางที่ตองรอใหกจิกรรมอื่นเสร็จกอนจงึจะดําเนนิการได  

  6. ความเสี่ยงของข้ันตอนหรือกิจกรรม เพื่อใหแผนปฏิบัติเปนแผนที่คํานึงถึงการ

ปฏิบัติจริงๆจึงควรมีสวนที่เราเรียกวาการวิเคราะหความเสี่ยงหรือปญหาอุปสรรคของขั้นตอนหรือ

กิจกรรมนั้นๆดวยวามีอะไรบาง เชน ความเสี่ยงของกิจกรรมการจัดฝกอบรมคือหนวยงานตางๆงาน

เยอะไมสามารถสงคนเขามารับการฝกอบรมพรอมกันไดครั้งละมากๆ  

  7. แผนปฏิบัติรองรับ/แผนปฏิบัติสํารอง ใหนําเอาความเสี่ยงหรือปญหาอุปสรรคที่

อาจจะเกิดขึ้นมาวิเคราะหหาทางปองกันแกไข ผอนหนักใหเปนเบา เพื่อปองกันหรือลดผลที่จะเขามา

กระทบตอแผนปฏิบัติโดยรวม เชน อาจจะตองแบงการฝกอบรมออกเปนกลุมยอยๆ หรืออาจจะเริ่ม

กําหนดการฝกอบรมใหเร็วขึ้นและทยอยฝกอบรมทัง้ป  

  8. งบประมาณ ควรจะมีการวิเคราะหและกําหนดงบประมาณจากทุกกิจกรรม ทั้งนี้

เพื่อใหแผนปฏิบัติมีความใกลเคียงกับความเปนจริงมากยิ่งขึ้น เพราะถาเราประมาณการงบประมาณ

ยอยมากเทาไหร โอกาสที่งบประมาณโดยรวมจะผิดพลาดก็ยอมมนีอยลง  

  9. ผูรับผิดชอบ ควรจะมีการกําหนดตําแหนงหรือช่ือบุคคลผูที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติ

หลัก (Action Plan Leader/Owner)ไวหนึ่งคน และในแตละกิจกรรมควรจะกําหนดผูรับผิดชอบใหชัดเจน

เชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อจะไดพิจารณาดูวาใครรับผิดชอบมากนอยเกินไป นอยเกินไป คนที่รับผิดชอบมี

ความเหมาะสมกับกจิกรรมนัน้ๆหรอืไม  

  จากรายละเอียดของแผนปฏิบัติดังกลาวนี้ นาจะพอมีประโยชนกับทานผูอานที่กําลัง

จัดทําแผนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติสําหรับปงบประมาณหนาไดบางนะครับ กอนที่จะจัดทํา

แผนปฏิบัติในปหนากรุณาทบทวนขอดีขอดอยของแผนปฏิบัติในปนี้กอนนะครับวา จะนําไปพัฒนา
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ปรับปรุงการจัดทําแผนปฏบิัตใินปหนาไดอยางไรบาง และหวังเปนอยางยิ่งวาปหนาแผนปฏิบัติของทาน

จะชวยใหทานบรรลุเปาหมายในการบรหิารงานไดดยีิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 

การจัดทําแผนปฏบิัติงานประจําป ระดับคณะ 

 

  คณะผลิตกรรมการเกษตร เปนหนวยงานหนึ่งที่มีฐานะเทียบเทาคณะ สังกัด

มหาวิทยาลัยแมโจ มีพันธกิจหรือหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงาน  4 ดานคือ การเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการวิชาการและ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยแมโจ ไดมีนโยบายใหทุก

หนวยงาน จะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับนโยบายของสํานัก

งบประมาณ ที่ไดมกีารพัฒนาวธิกีารจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงาน โดยไดกําหนดใหทุกหนวยงาน

ที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน จะตองแสดงถึงจํานวนผลผลิตในการดําเนินงาน และ

แผนการดําเนินงาน สําหรับใชประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ตามผลงาน และ

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการใชงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหเกิด

ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด จึงเปนที่มาของการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธ งาน 

โครงการ และกิจกรรม เพื่อใชแสดงถึงแนวทาง และเปาหมายในการดําเนินงานใหมีความชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น  จากแนวนโยบายของสํานักงบประมาณ จึงเกดิแผนการปฏบิัตงิาน มาถงึปจจุบันนี้ 

 

  ความสําคัญของการจัดทําแผนปฏบิัติงานประจําป 

  การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป เปนการกําหนดแนวทางการทํางานในแตละปตาม

พันธกจิขององคกร โดยนํากระบวนการ Balanced Scorecard และ SWOT Analysis มาใชโดยใหบุคลากร

ภายในองคกรมสีวนรวมกัน ในการทบทวน และวเิคราะหผลกระทบตอการดําเนนิงานที่ผานมาวามีสวน

ใดที่เปนจุดเดนและจุดดอยขององคกร และเมื่อรวมกันระดมความคิดก็จะทําใหทราบถึงแนวทาง และ

กลยุทธในการแกไขปรับปรุงพัฒนาและสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานขององคกรใหสามารถ

บรรลุเปาหมายขององคกร และตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียขององคกรไดอยางมี

ประสทิธภิาพ โดยมวีัตถปุระสงคการจัดทําแผนปฏบิัติงานประจําป พอสรุปไดดังนี้ 

  1. เพื่อเปนการระดมความคิดเห็นรวมกันในการทบทวนผลการดําเนินงานในปที่ผาน

และหาแนวทางเพื่อแกไขปญหาที่เกดิขึ้นและสงผลกระทบตอการดําเนนิงานชองหนวยงาน 

  2. เพื่อนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และผลการ

ดําเนนิงานตามแผนปฏบิัตริาชการในปที่ผานมา ชวงระยะเวลา 3 ป มารวมกันวเิคราะหเพื่อกําหนดงาน 

โครงการ กจิกรรม งบประมาณและผูรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนนิงานบรรลุเปาหมายในปตอไป 
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  3. เพื่อพัฒนากระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ใหมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิลมากยิ่งขึ้น 

  4. เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและสรางความม่ันใจรวมกันในการปฏิบัติงานไปสู

เปาหมาย 

  5. เพื่อลดความเสีย่ง ความขัดแยงและปญหาขอผิดพลาดจากการปฏบิัตงิาน 

  6. เพื่อใหบุคลากรเขาใจถึงรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม แนวทาง และขั้นตอน

การปฏบิัตงิานใหไปสูเปาหมายเดยีวกัน 

  7. เพื่อเปนการรวมกันจัดลําดับความสําคัญของงาน โครงการและกิจกรรม และ

มอบหมายใหผูปฏิบัติงานรับผิดชอบดําเนินการ ตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร โดยปฏิบัติงานให

เปนไปตามปฏทินิที่กําหนดไว 

  8. เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของการดําเนินงานตามพันธกิจอยางชัดเจนและ

เกดิประสทิธภิาพสูงสุดและคุมคา 

 

  คําศัพทที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏบิัติงานประจําป 

  วิสัยทัศน(Vision) คือ การกําหนดสภาพดานการพัฒนาที่องคกรตองการจะเปนใน

อนาคต ตามหวงระยะเวลาที่กําหนด โดยระบุเปนขอความที่สะทอนถึงความมุงม่ันเกี่ยวกับทศิทางและ

จุดยืนที่ตองการผลักดันใหเกิดขึ้น เปนจุดหมายปลายทางรวมกันของทุกฝายที่จะตองรวมกันตอบ

คําถามวา “หนวยงานตองการเปนอะไรในอนาคต”  

  ปรัชญา(Philosophy) คือ การสังเคราะหความคิดแบบรวบยอดเพื่อใหไดแนวทางที่

จะมุงไปสูจุดเปาหมายที่องคกรกําหนดไวตามวสิัยทัศน โดยมนีโยบายและพันธกจิ เปนเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อน 

  พันธกิจ (Mission) คอื ความมุงหมายพื้นฐานในการจัดตัง้ขององคกร ที่จะดําเนนิการ

ในระยะยาว หรือเปนขอบเขตในการดําเนินงาน ขององคกรหรือบริษัทก็ได  ดังนั้นพันธกิจจะบงบอกวา

ธุรกิจขององคกรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องคกรตองการจะเปน และบางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องคกร

กําลังใหบรกิารแกลูกคาอยูทัง้ผลติภัณฑและบรกิาร 

  นโยบาย(Policy) คือ ทิศทางหรือเปาหมายในการดําเนินงานขององคกรซึ่งจะนําไปสู

ความสําเร็จในการบรหิารงานขององคกร” 
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  ผลผลิต (Output) คือ สิ่งที่ไดออกมาเปนรูปธรรม หรือรับรูได ที่จัดทําขึ้นหรือผลิตขึ้น

โดยหนวยงาน  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของหรอืบุคลากร ไดใชประโยชน  หรอื คอื การตอบคําถามที่วาจะไดรับ

อะไรจากการดําเนนิงานและหรอืกิจกรรม นัน้ ๆ 

  กจิกรรม (Activity) หมายถงึ งานที่องคกรทําขึ้นเพื่อใหไดผลผลติในรูปของผลิตภัณฑ

หรือการใหบริการ โดยงานที่ทํานั้นไดมีการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ กิจกรรมจึงเปนผลพวงจากกา

ผสมผสาน แรงงาน เทคโนโลยีวัตถุดิบ วิธีการ และสภาพแวดลอมตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเกิดตัว

ผลิตภัณฑ หรือบริการขึ้น กิจกรรมจะเปนตัวสะทอนวาองคกรไดมีการปฏิบัติงานอะไรบาง ใชเวลาใน

การประกอบกิจกรรมอยางไร ตลอดจนมีผลลัพธอะไรบางที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมหรือ

กระบวนการนัน้ ๆ 

  ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issues) เปนการกําหนดประเด็นที่สําคัญที่หนวยงาน

จําเปนตองดําเนินการพัฒนาเพื่อใหสามารถบรรลุวิวัยทัศนที่ตั้งไว โดยประเด็นทางยุทธศาสตรจะเกิด

จากการเปรียบเทียบวิสัยทัศนที่หนวยงานตองการจะเปน(Vision) กับการวิเคราะหศักยภาพของ

หนวยงานในปจจุบัน(SWOT) 

  เปาประสงค(Goals) เปนการกําหนดเปาหมายในระดับวิสัยทัศน เพื่อตอบงา

หนวยงานไดบรรลุถงึวสิัยทัศนที่ไดตัง้ไวหรอืไม 

  ตัวชีวัด (key Performance Indicators) คือ เครื่องมือที่ใชวัดผลการปฏิบัติงานหรือ

ประเมนิผลการดําเนนิงานในดานตางๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรอืประเมนิผลการวัด 

ในรูปขอมูลเชิงปรมิาณ เพื่อสะทอนประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการปฏบิัตงิาน 

  คาเปาหมาย(Target - setting) คือ การแสดงผลการดําเนินงานที่คาดหวังไว โดย

อาศัยการผลักดันจากปจจัยภายในและภายนอก ที่จะทําใหเกิดการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเพื่อ

รักษาและปองกันไมใหผลการดําเนนิงานต่ํากวามาตรฐานหรอืเปาหมายที่กําหนดไว 

  กลยุทธ (Strategies) คือ  สิ่ งที่หนวยงานจะทําหรือดํา เนินการ เพื่อใหบรรลุ

เปาประสงคที่ตั้งไว ซึ่งจะตองสอดรับกับเปาประสงคของแผนปฏิบัติการประจําป และโครงการที่จะใช

เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนผลการดําเนินงาน โดยกลยุทธจะเกี่ยวของกับงานใหมๆ การพัฒนางาน

ประจํา หรอืงานเรงดวนนอกเหนอืจากการดําเนนิงานปกต ิ

  โครงการ(Project) คือ สิ่งที่จัดทําขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะดาน หรือ 

ตอบสนองแผนกลยุทธขององคกร (corperate strategy) ใหเปนผลสําเร็จ โครงการแตละโครงการจะมี
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เอกลักษณเฉพาะตัว (unique) และจะมีกําหนดเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดอยางชัดเจน น่ันคือ โครงการจะ

ไมดําเนนิตลอดไปเหมอืนงานที่ดําเนนิการอยูเปนประจํา (operation)   

  การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป เปนการรวมกันระดมความคิด แนวทาง นโยบาย 

และกลยุทธของผูบริหาร บุคลากรและผูมีสวนไดเสียขององคกร ในการกําหนดงาน โครงการและ

กิจกรรม ในแตละปวา จะทําสิ่งใดบาง เพื่อใหสอดคลองกับปจจัยภายใน และภายนอกในปจจุบันโดยมี

เปาหมายรวมกันในการขับเคลื่อนผลการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมาย และตอบวสิัยทัศนขององคกรได

อยางมปีระสทิธภิาพ 
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บทท่ี 3 

องคประกอบและขั้นตอนการจดัทําแผนปฏบิัติงานประจําประดับคณะ 

 

  องคประกอบของแผนปฏิบัติราชการประจําป มักจะขึ้นอยูกับหนวยงานในการกําหนด

สาระสําคัญ หัวขอและรายละเอียดในการจัดทํา สําหรับในสวนของคณะผลิตกรรมการเกษตร จะมี

องคประกอบหลักๆ ดังตอไปนี้ 

  สวนที่ 1 ปก คํานํา และสารบัญ  มอีงคประกอบ  คําอธบิายและ ตัวอยางดังตอไปนี้ 

  ปก หมายถึง สวนหนาแรกของเลมเอกสาร ที่เรียกวา ปกนอก ซึ่งจะใชกระดาษหนา

กวากระดาษในสวนอื่นๆ ของเลม และอีกสวนคือ ปกใน ในสวนนี้จะมีขอความเชนเดียวกับปกนอก แต

จะตางกันตรงที่กระดาษจะเปนกระดาษบางเชนเดียวกับกระดาษในเลม ในสวนของปกนี้ จะมีประกอบ

ดังนี้  

  1.1 ช่ือเอกสาร  จะเปนการบอกถึงประเภทของเอกสาร เพื่อใหทราบวาเอกสารเลมนี้

คอืเอกสารอะไร เชน คูมอื เอกสารประกอบคําบรรยาย เปนตน  

  1.2 สวนช่ือของเรื่อง  จะเปนสวนที่จะบอกใหทราบวา เอกสารฉบับนี้เปนเรื่องราวใด  

เชน แผนปฏิบัตงิานประจําป พ.ศ......  แผนทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม เปนตน หากเปนเอกสารที่จะตอง

ระบุชวงเวลาหรือเวลาก็จะตองระบุตอจากช่ือของเรื่อง และหากตองการระบุวาเปนของหนวยงานใดก็

ใหระบุตอจากช่ือเรื่อง ระยะเวลา เชน แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป(พ.ศ. 2560 – 2564) คณะผลติกรรมการ

เกษตร เปนตน 

  1.3 ผูจัดทําเอกสาร จะเปนการระบุ หรือบงบอกวา ใครหรือหนวยงานใดเปนผูจัดทํา 

และควรที่จะระบุ ชวงการจัดทําเอกสารไวดวยเพื่อจะไดทราบวา เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเมื่อใด เชน 

นางปุณญศิภรณ  เทวรักษพิทักษ  งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ  คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวทิยาลัยแมโจ  มนีาคม 2560 
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  ภาพท่ี 1 แสดงตัวอยางปกของแผนปฏบิัตงิานประจําป 

 

  สวนที่ 2  ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกจิและนโยบายการบริหารงาน   

  วิสัยทัศน (Vision) เปนการกําหนดสภาพดานการพัฒนาที่หนวยงานตองการจะเปน

ในอนาคตตามชวงของระยะเวลาที่กําหนด โดยระบุเปนขอความที่สะทอนถงึความมุงม่ันเกี่ยวกับทิศทาง

และจุดยืนที่ตองการผลักดันใหเกิดขึ้น เปนจุดหมายปลายทางรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของซึ่งเปนการ

ตอบคําถามวา “หนวยงานตองการเปนอะไรในอนาคต” 

   

 

 

คูมอืปฏบิัติงาน 

เรื่อง 

การจัดทําแผนปฏบิัติงาน  ประจําป พ.ศ......................... 

          คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางปุณญศภิรณ  เทวรักษพทิักษ  

คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัยแมโจ มนีาคม 2560 

 

 

1.1  ชื่อเอกสาร

 

1.2 ช่ือเร่ือง 

1.3 ผู้จดัทํา 
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 วสิัยทัศนท่ีดปีระกอบดวย 

  1. มุงผลเลศิ 

  2. ทาทายความรูความสามารถ 

  3. มคีวามเปนไปได 

  4. กําหนดระยะเวลาบรรลุผลที่ชัดเจน 

  5. สรางแรงกระตุนรวมกัน 

 ความสําคัญของวสิัยทัศน 

  1. ชวยกําหนดทิศทาง และเปาหมายขององคกร ใหมีความชัดเจน และสามารถใชเปน

แนวทางในการดําเนนิงานในชวงระยะเวลาที่กําหนด 

  2. สื่อสารใหบุคลากรทราบวา บุคลากรแตละทานจะมีสวนรวมที่จะชวยใหองคกรมุง

ไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางไร  

  3. ชวยกระตุนใหบุคลากรมีความตระหนัก ผูกพัน และมุงม่ันตอการปฏิบัติงานใหเกิด

ความสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน 

  4. สื่อสารใหองคกรภายนอก หรือคูคาทางธุรกิจไดรับทราบถึงบทบาท และการมีสวน

รวมในการผลักดันใหองคกรบรรลุเปาหมาย 

 ปรัชญา หมายถึง การสังเคราะหความคิดแบบรวบยอดเพื่อใหไดแนวทางที่จะมุงไปสู

จุดเปาหมายที่องคกรกําหนดไวตามวสิัยทัศน โดยมนีโยบายและพันธกจิ เปนเครื่องมอืในการขับเคลื่อน 

  พันธกิจ (Mission) คอื ความมุงหมายพื้นฐานในการจัดตัง้ขององคกร ที่จะดําเนนิการ

ในระยะยาว หรือเปนขอบเขตในการดําเนินงาน ขององคกรหรือหนวยงาน  ดังนั้นพันธกิจจะบงบอกวา 

ภารกิจขององคกรหรือหนวยงานคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องคกรหรือหนวยงานตองการจะเปน และ

บางครัง้อาจจะแสดง สิ่งที่องคกรหรอืหนวยงานกําลังใหบรกิารแกผูมีสวนไดสวนเสยี หรอืลูกคาในสวน

ของผลติภัณฑและบรกิาร 

  พันธกจิท่ีด ีตองประกอบดวย 

 1.  ขอบเขตที่องคกรหรอืหนวยงานตองการจะทํา (Domain) 

 2. กลุมลูกคาหรอืผูมสีวนไดสวนเสยีที่องคกรหรอืหนวยงานตองการจะใหบรกิาร (Customers) 

 3. ผลติภัณฑ หรอืบรกิารหลักขององคกรหรอืหนวยงาน (Products or Services) 

 4. สถานที่ หรอืพื้นที่ที่องคกรหรอืหนวยงานจะดําเนนิการ (Location) และ 

 5.  ขอความจะตองสื่อสารถึงบุคลากรหรือพนักงานในปรัชญา (Philosophy) หรือแนวทางใน

การบริหารขององคกรหรอืหนวยงาน เพื่อบุคลากรหรือพนักงานจะไดดําเนินการ ไดสอดคลองกับพันธ

กจิขององคกรหรอืหนวยงาน 

  นโยบาย คือ ขอเสนอสําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานของบุคคล กลุมบุคคล 

หรือรัฐบาล ภายในสภาพแวดลอมแบบหนึ่งซึ่งจะมีทั้งอุปสรรค และโอกาสบางประการดวย อุปสรรค
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และโอกาสที่มีนั้นเอง ที่ผลักดันใหมีการเสนอนโยบายขึ้นเพื่อใชประโยชนและเอาชนะสภาพการณเชน 

นัน้ ทัง้นี้เพื่อนําไปสูเปาหมายอยางหนึ่งอยางใดนัน้เอง 

  การกําหนดนโยบายควรมกีารกําหนดดังนี้   

  1) ควรสอดคลอง กับวัตถุประสงคขององคกรหรอืหนวยงาน และชวยใหการดําเนนิงาน

บรรลุเปาหมาย  

  2) ตองกําหนดขึ้นจากขอมูลที่เปนจริง  

  3) ตองสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบันและมีความเหมาะสมกับทรัพยากรที่

องคกรหรอืหนวยงานมอียู  

  4) ควรกําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองประโยชนใหกับผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรหรือ

หนวยงานโดยรวม และจะตองมกีารจัดลําดับความสําคัญและความจําเปน  

  5) ตองเปนถอยคําที่กะทัดรัด ชัดเจน ใชภาษาที่เขาใจงาย และจัดทําใหเปนลายลักษณ

อักษรที่บุคลากรทุกคนในองคกรหรอืหนวยงานเขาใจได  

  6) ตองมขีอบเขตการดําเนนิงาน และระยะเวลาในการใชนโยบายที่กําหนดขึ้น  

  7) การกําหนดนโยบายตองครอบคลุมถงึสภาวการณในอนาคต 

   8) ตองสอดคลองกับปจจัยภายนอกองคกรหรอืหนวยงาน  

  โดยสรุป นโยบายมีความสําคัญตอการบริหาร เปนแนวทางการปฏิบัติงาน ที่ตองมี

ความชัดเจนในวัตถุประสงควาใครจะทําอะไร เมื่อไร เทาใด และอยางไร เพื่อใหนโยบายสามารถนําไป

ปฏิบัติใหบรรลุผลและสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และสังคม ที่มีความ

สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมตางๆ และความชัดเจนของนโยบายจะตอง 

กําหนดขึ้นจากขอมูลที่เปนจริง ใชภาษาที่เขาใจงาย ที่สื่อใหทุกคนเขาใจตรงกัน โดยมีการกําหนด

ระยะเวลาในการใชในการนําไปปฏบิัต ิ

  6. เราจะดําเนินการปรับปรุงและปองกนั เพื่อลดอุบัติเหตุ ปองกันการเจ็บปวยและโรค

ที่เกดิขึ้นจากการทํางาน และขจัดความเสี่ยงที่จะนําไปสูผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในการปฏบิัตงิาน 

  7. เราจะสงเสรมิ สนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา และงบประมาณในการ

จัดการสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  8. เราจะดําเนินการฝกอบรม ประชาสัมพันธ และสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปสูพนักงานทุกคน รวมทัง้มุงม่ันใหเกดิผลถึงสาธารณชน

โดยรวมดวย 

  9. บุคลากรทุกระดับตระหนักดีวาการดําเนินงานดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเปนหนาที่สําคัญของทุกคน ฯลฯ 
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 ภาพท่ี  2  แสดงตัวอยางการเขยีนปรัชญา วสิัยทัศน พันธกจิและนโยบายการบรหิารงาน 

             สวนที่ 3 การวเิคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 

  การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร จะเปนการระดมความคิดเห็น มุมองของผูมีสวน

ไดเสียขององคกรรวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรในแตละดานของพันธกิจวา มีจุด

แข็ง และจุดออน อะไรบาง สวนใดที่เปนจุดแข็งก็ควรมีการพัฒนาใหตอเนื่องเพื่อใหเปนจุดแข็งตอไป 

สวนจุดออน เปนสวนที่จะตองรีบดําเนินการแกไขปรับปรุงเพื่อลดจุดออนใหเหลือนอยที่สุด ก็มักจะ

นํามากําหนดเปนโครงการในแผนปฏิบัติงานประจําป สําหรับติดตามผลดูวา จากการประเมินผล

โครงการสามารถลดจุดออนไดมากนอยเพยีงใดหรอืหมดไปแลวหรือไม อกีสวนคอืการวิเคราะหโอกาส 

ซึ่งเปนการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่มีผลในทางสงเสริมการดําเนินงานขององคกร วามีมากนอย

 

 ปรัชญา วสิัยทัศน พันธกิจและนโยบายการบรหิารงานคณะผลติกรรมการเกษตร 

             ปรัชญา  - มคีุณธรรม จริยธรรม  ปญญา  ใฝรู  สูงาน  เช่ียวชาญการเกษตร 

        วสิัยทศัน  -มุงสูความเปนเลศิทางเกษตร  และเทคโนโลยี 

         พันธกิจ 

          1.  จัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามท้ัีงความรู ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม 

       2.  จัดการวจิัยท่ีมุงเนนการพัฒนาการเกษตรในพาณชิอยางย่ังยนืและใชประโยชนไดจริง 

       3.  การบริการวชิาการอยางท่ัวถงึสามารถนําไปใชใหเกดิประโยชนไดจริง 

       4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการเกษตรไทย ธํารงไวซึ่งศาสนาและประเพณท่ีีดงีาม  

                  5. การสนับสนุนกจิกรรมนักศึกษาท่ีสรางประโยชนแกสังคมและสรางความเขมแข็งใหนักศึกษา 

                  6. การปลุกจติสํานึกแกสังคมในการอนุรักษ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       นโยบายการบรหิาร 

 1. เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

 2. มุงผลสัมฤทธ์ิเปนสําคัญ (Result base Management) 

 3. มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล (Efficiency and Outcomes) 

 4. ประหยัดและคุมคา (Cost Minimized) 

 5. ทําสิ่งท่ีจําเปน (Network and Outsource) 
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เพยีงใด สวนอุปสรรค เปนสิ่งที่อาจจะทําใหองคกร ไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย ก็จะตองหา

แนวทางปองกันหรอืหลกีเลี่ยงอยางไร 

 

 ความหมายของจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค มดีังน้ี 

      1. Strengths คอื จุดแข็ง หมายถงึ ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก 

ซึ่งองคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การดําเนินงาน

ภายในที่องคกรทําไดด ี 

       2. Weaknesses คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคกรที่เปนลบและดอย

ความสามารถ ซึ่งองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือ

หมายถงึ การดําเนนิงานภายในที่องคกรทําไดไมด ี 

        3. Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอื้ออํานวยให

การทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรอืหมายถงึ สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนนิการขององคกร  

          4. Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางาน

ขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรอืหมายถงึสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอองคกร  

   กรอบการวิเคราะห SWOT ในการวิเคราะห SWOT การกําหนดเรื่อง หัวขอ หรือ

ประเด็น (Area) เปนสิ่งสําคัญที่จะตองคํานึงถึง เพราะวา การกําหนดประเด็นทําใหการวิเคราะหและ

ประเมินจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคไดถูกตองโดยเฉพาะการกําหนดประเด็นหลัก (key area) 

ไดถูกตองจะทําใหการวิเคราะหถูกตองยิ่งขึ้น การกําหนดกรอบการวิเคราะห SWOT ใด ๆ ขึ้นอยูกับ

ลักษณะธุรกิจและธรรมชาติขององคกรนั้น ๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคนกรอบการวิเคราะห 

SWOT ที่มีความหลากหลายรูปแบบ อาทิ MacMillan(ค.ศ. 1986) เสนอ 5 ประเด็นสําหรับกรอบการ

วเิคราะห SWOT คอื  

   1.โครงสราง และเอกลักษณ หรอือัตลักษณขององคกรหรอืหนวยงาน  

   2. ขอบเขตการดําเนนิงานในปจจุบันขององคกรหรอืหนวยงาน  

   3. แนวโนมสภาพแวดลอมที่จะเปนโอกาสและอุปสรรค  

  4. กลยุทธขององคกรในแงความคิดริเริ่ม การเผชิญกับความเสี่ยง และการขับเคี่ยว

ทางการแขงขัน  

   5. รูปแบบการเตบิโตที่คาดหวัง ขององคกรหรอืหนวยงาน  
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  ขอท่ีควรคํานึง  10 ประการ ในการทํากระบวนการวเิคราะห SWOT  

         1. องคกรตองกําหนดกอนวา องคกรตองการที่จะทําอะไร  

         2. การวเิคราะหโอกาสและอุปสรรคตองกระทําในชวงเวลาขณะนัน้  

         3. องคกรตองกําหนดปจจัยหลัก (key success factors) ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานให

ถูกตอง  

         4. องคกรตองประเมินความสามารถของตนใหถูกตอง  

         5. การระบจุุดออนตองกระทําอยางซื่อสัตยและบางครั้งจุดออนเฉพาะอยางเปนของ

เฉพาะบุคคล  

         6. การจัดการกับกลไกการปองกันตนเองตองกระทําอยางรอบคอบ  

         7. แนวโนมการขยายจุดแข็งที่เกนิความเปนจรงิ  

         8. ความใกลชิดกับสถานการณทําใหมอง สถานการณขององคกรไมชัดเจน  

         9. การกําหนดบุคคลที่เกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูลตองระบุใหชัดเจน  

        10. ขอมูลไมเพียงพอ และขอมูลสิ่งแวดลอม ภายนอกเบี่ยงเบนนอกจากนี้การ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมภายนอกอาจเปนโอกาสหรอือุปสรรคก็ได  

 

   กระบวนการวเิคราะห SWOT ควรจะมดีังน้ี 

      1. การมีสวนรวมทุกระดับ ผูนําหลักเปนผูที่มีอิทธิพล และมีสวนรวมสูงสุดในการ

กําหนดกลยุทธของกลุม ผูนําหลักจะเปนผูคดิรเิริ่มคนหาปจจัย ตัดสนิใจตลอดจนสามารถเสนอกลยุทธ

ทางเลือกได ผูนําหลักขององคกรจะเปนบุคคลสําคัญที่สุดในการพัฒนากลยุทธและการนํากลยุทธไป

ปฏบิัต ิซึ่งจะมผีลด ี3 ประการ คอื  

  1.1 ทําใหผูนําระดับกลางทราบภาพรวมของงานของกลุมอยางชัดเจน  

  1.2 มสีวนรวมตัดสนิใจกําหนดทศิทางและกลยุทธของกลุม  

  1.3 ความเขาใจรวมของการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมดังกลาวทําใหสมาชิกทราบ

ถงึทศิทางและแผนงานของกลุม  

 2. กระบวนการเรียนรู กระบวนการวิเคราะห SWOT เปนเวทีการเรียนรูระหวางผูนํา

ระดับตาง ๆ 3 ลักษณะ คอื  

 2.1 ผูนําหลักสามารถถายทอดถายขอมูลสูผูนําระดับกลาง  

 2.2 ผูนําระดับกลางไดเรยีนรูประสบการณจากผูนําหลักและ  
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 2.3 ผูนําทุกระดับไดเรยีนรูซึ่งกันและกัน  

กระบวนการเรยีนรูเกดิจากการที่ผูเขารวม ตองคดิอยางจรงิจังตองเสนอความคดิของตน

ตอกลุม ตองอภิปรายโตแยง แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และที่สําคัญตองตัดสินใจเลือกทศิทางและกล

ยุทธของกลุมจากขัน้ตอนแตละขัน้ตอนของกระบวนการวเิคราะห SWOT เอื้อใหผูเขารวมไดเรยีนรูเรื่อง

หลัก 2 เรื่องคอื 

  1. ผูเขารวมเรยีนรูเรื่องของกลุมของตนเองไดกระจางขึ้น 

  2. กระบวนการวิเคราะห SWOT ยังเปนเวทีการเรียนรูเรื่องการวางแผนแบบทีมและ

เปนระบบ ซึ่งเปนเรื่องใหมสําหรับสําหรับผูเขารวม แตจากการเขารวมการปฏบิัตจิรงิทําใหผูเขารวมเกิด

การเรียนรูวิธีการวางแผน และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผูเขารวมจะไดแผนกลยุทธที่มาจากการ

สรางสรรคของเขาเอง  

  3. การใชเหตุผล กระบวนการวิเคราะห SWOT เปนกระบวนการที่เปนระบบซึ่งเอื้อให

เกิดการใชเหตุผลในการคิดและตัดสินใจกําหนดกลยุทธ ในแตละขั้นตอนของกระบวนการ ผูเขารวม

ตองใชความคิดและอภิปรายถึงเหตุผล ตาง ๆ ในการติดสินใจ ซึ่งทําใหเกิดความรอบคอบในการ

กําหนดกลยุทธ หลายครั้งที่กลุมมีการโตแยงอภิปราย และแบงเปนฝายสนับสนุนและฝายคาน กระทั่ง

ตองใชคะแนนเสียงเปนตัวช้ีขาดการเลือกขอสรุปหนึ่ง ๆ กระบวนการวิเคราะห SWOT จึงเปน

กระบวนการที่ตองใชเหตุผลในการตัดสนิใจกําหนดกลยุทธ  

 

การวเิคราะห สิ่งที่ตองดําเนินการ 

1. จุดแข็ง 1. การธํารงรักษา 

2. จุดออน 2. แกไข/พัฒนาและปรับปรุง 

3. โอกาส 3. สิ่งท่ีสนับสนุนใหเกดิความสําเร็จ 

4. อุปสรรค 4. สิ่งท่ีองคกรจะตองหลกีเลี่ยงปรับเปลี่ยนแนวทางและ

นโยบายการดําเนินงาน 
 

ตารางท่ี  1. ตารางสรุปผลจากการทําการวเิคราะหปจจัยภายในและภายนอกองคกร(SWOT)  

 

 สวนที่ 4 การสรางความสอดคลองทางยุทธศาสตร 

  การสรางความสอดคลองเปนการนํานโยบายและแนวทางในการบรหิารงานในระดับสูง

มาแปลงสูการปฏิบัติ ซึ่งจะตองมีการกําหนดโครงการ/งาน ที่เมื่อดําเนินการแลวสามารถตอบสอนอง
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ตอนโยบายและแนวทางนั้นได เชน นโยบายลดตนทุนการผลิต นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการ

บรหิารงาน เปนตน ตัวอยางการสรางความสอดคลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แสดงความสอดคลองของการถายทอดนโยบายการบรหิารงานสูการจัดทําแผน 

ปฏบิัตงิานประจําป 

 

 สวนท่ี 5 การสรางแผนท่ีทางยุทธศาสตร 

  การสรางแผนที่ทางยุทธศาสตร เปนการกําหนดแนวทางที่มีความสอดคลองกันในการ

ดําเนนิงานเพื่อไปสูวสิัยทัศนขององคกร โดยจะมกีารกําหนดกระบวนการและรายละเอยีดที่แตกตางกัน

ไปทัง้นี้ขึ้นอยูกับรูปแบบการดําเนนิงานขององคกรนัน้ๆ การสรางแผนที่ทางยุทธศาสตร มลีําดับขัน้ตอน

ที่จะใหบรรลุวสิัยทัศนดังนี้ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรและนโยบายกระทรวง 

 

ยุทธศาสตรและนโยบายมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ยุทธศาสตรและนโยบายคณะผลติกรรมการเกษตร 

 

แผนงาน/โครงการและกิจกรรมหลกัสูตร และหนวยงานในสังกัด 

 

โครงการ และกิจกรรมรายบุคคล 

 

ยุทธศาสตรและนโยบายรฐับาล 
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องคประกอบ สิ่งท่ีตองดําเนนิการ ตัวอยาง 

1. วสิัยทัศน(Vision) จุดหมายปลายทางที่เราตองการจะไปใหถงึ(end) สถาบันการศกึษาดานการเกษตร ที่ไดรับ

การยอมรับระดับชาตแิละนานาชาต ิ

2. พันธกจิ(Mission Statement) ขอบเขตของภารกจิที่เราจะตองทําหรือดําเนนิการ

มอีะไรบาง กลุมเปาหมาย คอืใคร ปรัชญาหรือ

หลักการในการดําเนนิงานของเราคอือะไร 

ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพและมคีุณธรรม 

3. ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic 

Issues) 

จุดเนนหรือเร่ืองสําคญัๆ ขององคกรคอือะไร 

(Agenda หรือ Focusing area  หรือ Key result 

area 

หลักสูตรและวธิกีารเรียนการสอนที่

ทันสมัย 

4. เปาประสงค(Goal) สิ่งที่องคกร ตองการบรรลุผลคอือะไร อาจารยที่มคีวามรอบรูและเชยีวชาญดาน

การเกษตร 

5. ตัวชี้วัด(Key Performance 

Indicators)  คาเปาหมาย(Targets) 

อะไรคอื เคร่ืองที่จะชวยแสดงใหเหน็วา องคกร

บรรลุผลแลว 

บัณฑติมงีานทํารอยละ 90 หลังสําเร็จ

การศกึษาภายใน 6 เดอืน 

6. กลยุทธ(Strategic) 

 

แนวทาง วธิกีาร มาตรการ ที่จะนําไปสูการ

บรรลุผลตามที่ตองการ(ตามเปาประสงค ตัวชี้วดั

และคาเปาหมายที่กําหนดไว) 

พัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอนควบคู

กันกับการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย 

 

  ตาราง  2.  แสดงลําดับการสรางแผนที่ยุทธศาสตร                                                                         

  สวนที่ 6 กระบวนการ และขัน้ตอนจัดทําแผนปฏบิัติงานประจําป   

  กระบวนการและขัน้ตอนการจัดทําแผนปฏบิัตงิานประจําป องคกรควรที่จะมกีารจัดทํา

แผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป ซึ่งแผนทั้ง

สองนี้จะมีความสัมพันธและเช่ือมโยงกัน ดังนั้นในแตละปที่มีการจัดทําแผนปฏิบัตงิานประจําป ก็ควรที่

จะนําแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป มาทบทวนและปรับปรุงใหเปนปจจุบันตามสถานการณที่เปลี่ยนไป

เสยีกอน แลวจึงจะมาทําการจัดทํารางแผนปฏบิัติงานประจําปในภายหลัง ซึ่งในการทบทวนนัน้กจํ็าเปน

ที่จะตองมีองคประกอบที่สําคัญคือ ผูมีสวนไดเสียภายในและภายนอกขององคกรที่จะชวยกันระดม

ความคิดเห็นอยางมีสวนรวมและสรางสรรค การนําผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา(ผลแผน กพร. 

สกอ. สมศ.และคําแนะนํา) แนวโนมของปจจัย และความตองการของลูกคา มาพิจารณารวมกันเพื่อ

กําหนดแนวทาง กลยุทธ เปาประสงคหรือเปาหมาย ตัวช้ีวัดของความสําเร็จ งบประมาณและ

ผูรับผิดชอบในโครงการและกิจกรรม เพื่อการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมาย มาผนวกกัน โดยมี

คณะกรรมการแตละระดับมารวมกันพจิารณาถงึความเปนไปได ประสทิธภิาพและประสทิธผิลที่องคกร

จะไดรับอยางคุมคาดวย 
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ตารางท่ี 3 แสดงแผนผังแสดงผลการดําเนนิการจัดทําแผนปฏบิัติราชการประจําป 

  จากการดําเนินการในองคประกอบแตละสวนเพื่อใหไดมาซึ่งความสมบูรณ ในการ

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปนั้น ในทุกสวนจะตองมีการวิเคราะหถึงทุกสวนที่เปนองคประกอบของ

องคกรวา มีความเหมาะสม มีความพรอม หรือมีสวนใดที่จะตองปรับปรุงพัฒนามากนอยเพียงใด

หรือไม ในพันธกิจดานใด ระดับใด เพื่อนํามากําหนดโครงการ และกิจกรรม โดยใชงบประมาณเชิง

ยุทธศาสตรเขามาเปนเครื่องมอืหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย  

  นอกจากนี่ องคกรควรที่จะมีการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับองคกรที่มีพันธกิจ

ในลักษณะเดยีวกันหรอืคลายกันในองคประกอบตางๆ เพื่อที่จะไดทราบวา องคกรมผีลการดําเนนิงานดี

ขึ้นมากนอยเพยีงใด  ขัน้ตอนเหลานี้ นับวามคีวามสําคัญเปนอยางยิ่งและผลการดําเนนิงานจะเปนไปได

มากนอยเพยีงใดก็ขึ้นอยูกับผูบรหิารองคกร วาจะใหความสําคัญและมสีวนสนับสนุนมากนอยเพยีงใด 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีจะตองดําเนนิการ สิ่งท่ีไดจากการดําเนนิการ 

1. วเิคราะหศักยภาพขององคกร 1. วเิคราะหศักยภาพขององคกร (SWOT Analysis) วเิคราะหปจจัยภายใน 

ไดแก จุดแข็งและจุดออน วเิคราะหปจจัยภายนอก ไดแก โอกาสและ

อุปสรรค 

2. วเิคราะหหรือจัดทํา วสัิยทัศน 

ปรัชญา พันธกจิและนโยบายการ

บริหารงาน 

2. การหาวสัิยทัศนเพื่อกําหนดความตองการวาองคกรตองการจะเปน

อะไร มเีปาประสงคและเปาหมายอยางไร มปีระเด็นยุทธศาสตรอะไรบาง 

ท่ีตองการพัฒนา  

3.กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา

องคกร 

3. กําหนดกลยุทธในการดําเนินงานเพื่อใหผลการดําเนนิงานบรรลุ

วสัิยทัศนและเปาหมายท่ีกําหนด 

4. กําหนดแผนปฏบัิติการ 4. นํายุทธศาสตร มากําหนดแผนงาน/โครงการและกจิกรรมเพื่อการ

ปฏบัิติหรือดําเนินการ 
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ภาพท่ี 4 แสดงกระบวนการและขัน้ตอน (Flow chart) การจัดทําแผนปฏบิตังิานประจําป 

 

 

 

 

 

 

1. คณะทาํงานจัดทาํ(ร่าง)

แผนปฏิบัติงานประจาํปี 
2.ผูบรหิาร กก.คณะและคณะทํางาน

ประชุม รับฟงขอคดิเห็นและ

ขอเสนอแนะ(เบือ้งตน) 

3. ดําเนนิโครงการทบทวนและจัดทํา

แผนปฏบิัติงานประจําป(ผูมีสวนได

เสยี) รวมพจิารณารางแผนฯ 

1.1 นโยบายรฐับาล 

1.2 นโยบายกระทรวง 

1.3 นโยบายมหาวิทยาลัยแมโจ 

1.4 นโยบายคณะ 

1.5 ผลการดําเนนิงานตามแผน/

กพร.และคณบด ี

1.6 ผล SWOT 

1.7 ขอเสนอแนะ/ขอแนะนํา 

 

 

2.1 ทบทวน และกําหนด วสัิยทัศน ประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงคกลยุทธ ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย  

2.2 ทบทวนตัวชี้วัด กพร./สกอ./สมศและ

แผนมหาลัยแมโจ 

2.3 กําหนดโครงการ/กจิกรรม ผลผลิต 

ผลลัพท และงบประมาณ 

4. จัดทําแผนปฏบิัติงานประจําป 

5. คณะกรรมการประจําคณะ 

พจิารณาและอนุมัติแผน 

6. นําเสนอกองแผนงาน และ

หนวยงานถอืปฏบิัติ 
7. ติดตามประเมินผลการ

ดําเนนิงาน 

7.1 รายงานผลตัวชี้วัด ทุก 6 และ 12 เดอืน 

7.2 รายงานผลการใชงบประมาณและความกาวหนาตอ กก.คณะ 

ทุกเดอืนงบประมาณ 

8. ปรับปรุงแกไขพัฒนาเพือ่จัดทําแผน

ในปถัดไป 
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  การจัดทํารางหรอืแผนปฏบิัติงานประจําป หลังจากที่ไดมกีารดําเนนิการทบทวนผล

การดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ผลการประเมินคุณภาพ การระดมความคิดเห็นจากผูบริหาร 

บุคลากร และผูมีสวนไดเสียเพื่อกําหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในสวนของงานที่ไดรวมกัน

พจิารณาแลวเห็นวา เปนจุดออนของหนวยงาน โดยไดมกีารกําหนดเปาหมายการขับเคลื่อนใหบรรลุผล

ตามที่กําหนดไว รวมถึงการกําหนดงาน โครงการ และกิจกรรมใหมๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของหนวยงาน 

และไดมกีารจําแนกงาน โครงการ และกจิกรรม ที่จะดําเนนิการในปตอไปออกเปนสวนๆ เพื่อใหงายตอ

การมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผล โดยการจัดทําแบบฟอรมสําหรับบันทึก งาน โครงการ

และกจิกรรม พรอมแสดงรายละเอยีดตางๆ ดังแบบฟอรมนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงแบบฟอรมแผนปฏบิัติงาน 

 

   

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตัิงาน ประจําป  งบประมาณ พ.ศ..........1........   

หนวยงาน.............2.............. 

ผลผลติ.......................................3............................................................................................. 

กจิกรรม.......................................4............................................................................................ 

ประเด็นยุทธศาสตร.......................5............................................................................................ 

เจาภาพหลกั......................6...........................  เจาภาพรอง..................7...................................... 

 

ภารกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม วงเงนิ

งบประมาณ 

เจาภาพ

หลัก 

เจาภาพ

รอง 

   หนวย

นับ 

จํานวน      

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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  การกรอกขอมูลลงในแบบฟอรม 

  1. แผนปฏบิัตงิาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.....(1)...... ใหระบุปงบประมาณที่จะใชแผน

นี้  เชน  แผนปฏบิัตงิาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนตน 

  2. หนวยงาน......(2)....... ใหระบุช่ือหนวยงานเจาของแผนปฏิบัติงาน เชน คณะผลิต

กรรมการเกษตร 

  3. ผลผลิต.....(3)...... ใหระบุถึงสิ่งที่จะไดรับจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

เชน ผลติบัณฑติดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีเปนตน 

  4. กจิกรรม........(4).......ใหระบุสิ่งที่จะสนับสนุนการดําเนนิงานตามแผนปฏบิัติงาน 

  เชน สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี เปนตน สังเกตไดวา ผลผลิต

และกจิกรรม จะตองกําหนดใหสอดคลองกันเสมอ 

  5. ประเด็นยุทธศาสตร.......(5)....... ใหระบุประเด็นยุทธศาสตรที่ไดมีการกําหนดไว ซึ่ง

ประเด็นยุทธศาสตรนี้จะตองสอดคลองกับพันธกจิ ผลผลติ และกจิกรรมเสมอ เชน ประเด็นยุทธศาสตร

ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีความเชียวชาญในสาขาวิชาและเปนที่

ยอมรับในระดับสากล เปนตน การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปนการนําพันธกิจขององคกร มาเปน

องคประกอบในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร  เชน คณะผลิตกรรมการเกษตร  มีพันธกิจ 4 ดานเชน 

ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ก็จะนําพันธกิจนี้มา

กําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อใหงายตอการบันทึกงานโครงการและกิจกรรมใหตรงตามพันธกิจที่

จะตองดําเนนิการ ดังตัวอยางขางตนนี้ที่เปนพันธกจิดานการเรยีนการสอน เปนตน 

  6. เจาภาพหลัก........(6)........  เปนการระบุถึงตัวบุคคล หรือบุคคลที่มีดํารงตําแหนง

หนาที่ความรับผิดชอบงานในประเด็นยุทธศาสตรดานนั้นๆ  โดยตรงในการดําเนินงาน โครงการและ

กิจกรรม ภายใตประเด็นยุทธศาสตร ตางๆ ที่ไดกําหนดไว เชน เจาภาพหลัก: รองคณบดีฝายวิชาการ 

เปนตน 

   7. เจาภาพรอง........(7)......... เปนการระบุถึง ชื่อ ตําแหนงของบุคลากร ที่มีหนาที่

รับผิดชอบรวมกับเจาภาพหลัก สวนใหญจะหมายถงึหัวหนางานดานตางๆ ที่ปฏิบัติงาน ในพันธกิจดาน

นัน้ๆ เชน หัวหนางานฝายวชิาการ เปนตน 

  8. ภารกิจ.......(8)......... เปนการระบุงานในแตละสวนซึ่งเปนการแบงภารกิจตาม

ลักษณะงาน เชน ภารกจิพื้นฐาน ก็จะแบงออกเปน การรักษางานเดมิ และพัฒนางานเดมิ เปนตน 

  9. เปาประสงค.......(9)...... เปนการระบุวา จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นเมื่อมีการดําเนินการตาม

งาน โครงการและกิจกรรม ที่ไดกําหนดไวเชน มหีลักสูตรที่มคีุณภาพและไดมาตรฐานสอดคลองกับทิศ

ทางการพัฒนามหาวทิยาลัย เปนตน 
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  10. ตัวช้ีวัด......(10)...... เปนการระบุถึงการวัดผลความสําเร็จในการดําเนินงาน

โครงการและกิจกรรม ซึ่งจะสอดคลองกับกลยุทธ โครงการและกิจกรรม เชน จํานวนผลงานของ

ผูสําเร็จการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาที่ไดรับการตพีมิพหรอืเผยแพร เปนตน 

  11. คาเปาหมาย(หนวยนับ).....(11)..... เปนการระบุถึงหนวยของการนับคาของ

ความสําเร็จของตัวช้ีวัดวา นับเชนใด ซึ่งจะตองสอดคลองกับลักษณะงาน โครงการและกิจกรรมที่

กําหนดไว เชน คน ระดับ รอยละเปนตน 

  12. คาเปาหมาย(จํานวน)......(12)..... เปนการกําหนดจํานวน คาเปาหมายวาเมื่อไดมี

การดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมไปแลวจะสามารถประเมินผลออกมาไดวา สามารถไดผล

ความสําเร็จเปนจํานวนเทาใด เชน รอยละ 80 เปนตน 

  13. กลยุทธ.....(13)...... เปนการระบุถึงวิธีการที่จะดําเนินการเพื่อใหการดําเนินงาน

โครงการและกจิกรรม ไดรับความสําเร็จ เชน สนับสนุนสงเสริมดานการเรยีนการสอน เปนตน 

  14. โครงการ และกิจกรรม.....(14).......เปนการระบุโครงการและกิจกรรมที่จะ

ดําเนินงานในรอบปงบประมาณนั้นๆ ซึ่งโครงการและกิจกรรมนี้จะเปนเครื่องมือในการสนับสนุนและ

ขับเคลื่อนผลการดําเนินงานตามกลยุทธใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว เชน โครงการพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอน คณะผลิตกรรมการเกษตร เปนตน โครงการนี้เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นก็จะชวยให

หลักสูตรมกีารปรับปรุงพัฒนาใหมีความทันสมัย และเปนหลักสูตรที่มีผูสนใจสมัครเขามาศกึษาตอมาก

ขึ้นซึ่งเมื่อมีจํานวนผูเขามาศึกษามากขึ้นก็จะสงผลใหเกิดความสําเร็จในตัวช้ีวัดดานจํานวนนักศึกษาที่

รับไดตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณนัน้ๆ 

  15. วงเงินงบประมาณ......(15)...... เปนการระบุจํานวนเงินที่จะใชสําหรับดําเนิน

โครงการและกิจกรรมตางๆ วา ไดมกีารจัดสรรไวเปนจํานวนเทาใด เชน โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะ

ผลติกรรมการเกษตร จํานวนงบประมาณ 50,000 บาท เปนตน 

  16. เจาภาพหลัก......(16)....... เปนการระบุช่ือตําแหนงของผูรับผิดชอบ ที่เปนผุบังคับ

บัญชาที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลงานในแตละประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งในบางประเด็นยุทธศาสตรอาจจะมี

ผูรับผิดชอบหลักมากกวา 1 คนก็ได ขึ้นอยูกับการมอบหมายหนาที่หรอืการตกลงกัน  

  17. เจาภาพรอง......(17)...... เปนการระบุช่ือตําแหนงหรือช่ือบุคคลที่รวมดําเนินการ

โครงการและกิจกรรมที่ไดบรรจุไวในแผน เพื่อใหงายตอการติดตอประสานงาน การดําเนินโครงการ 

การตดิตามและประเมนิผล  

  การจัดทําแผนปฏิบัตงิานประจําป นั้นจะชวยใหเกิดแนวทางในการทํางานรวมกันอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรทุกภาคสวนและผูมีสวนไดเสียไดเปนผูรวมกันคิดรวมกันทํา

เพื่อนําองคกรไปสูเปาหมายตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว และสงผลใหผลการดําเนินงานขององคกร

บรรลุเปาหมายรวมถึงมีการใชจายเงินในการดําเนินงานไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ สําหรับ

ตัวอยางแผนปฏบิัตงิานนัน้จะไดแนบไวในสวนของภาคผนวกตอไป 
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  การปรับแผนปฏิบัติงานประจําป  สืบเนื่องจากไดมีการกําหนดการรายงานผลการ

ดําเนินงานเพื่อติดตามประเมินผลปละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน(ไตรมาสที่ 1 – 2)) และ รอบ 12 เดือน

(สิ้นไตรมาสที่ 4) การติดตามประเมินผลเปนการติดตามเพื่อใหทราบวา ผลการดําเนินงานขององคกร

ตามตัวช้ีวัดในแตละประเด็นยุทธศาสตร มีแนวโนมที่จะบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด หรือมีปญหา

อุปสรรคในการขับเคลื่อนการดําเนนิงานใดๆ บาง หากปญหาและอุปสรรคนัน้มผีลกระทบมาจากปจจัย

ภายนอกที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงแกไขไดและสงผลกระทบตอการขับเคลื่อนผลการดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมาย หรือองคกรไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ทิศทางและเปาหมายขององคกรเปนอยางอื่น 

รวมถึงจากผลการดําเนินงานไดมีการวิเคราะหและสรุปผลแลววา จะตองมีการปรับเปาประสงค  กล

ยุทธ  คาตัวช้ีวัด  และโครงการ/กิจกรรมใหมใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน องคกรก็จะตอง

ดําเนินการปรับแผนปฏิบัติงานประจําป เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณที่เกิดขึ้นโดยการปรับ

แผนปฏบิัตงิานใหเหมาะสม  และสามารถขับเคลื่อนตอไปไดและบรรลุเปาหมายขององคกร 

  ในการปรับแผนปฏิบัติงานนั้น   มีกระบวนการเดียวกันกับการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําป จะตางกันตรงที่จะตองมีการนําผล 6 เดือน หรือ 2 ไตรมาสแรกมาพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยน

องคประกอบตางๆ ในแผนปฏิบัติงานใหมีความสอดคลองและบรรลุเปาหมายขององคกร กระบวนการ

หรอืขัน้ตอนการปรับแผนปฏบิัตงิาน มดีังนี้ 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพท่ี 6 การแสดงกระบวนการหรอืขัน้ตอนการปรับแผนปฏบิัตงิาน 

   

 

1. ทบทวนผลการดําเนินงานตามตวัชีว้ดัในทกุประเด็นยทุธศาสตร์ 

2. วิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาและอปุสรรค 

3. ปรับเพ่ิมลดเปา้ประสงค์ ตวัชีว้ดั กลยทุธ์และโครงการให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ 

4. กําหนดโครงการ/กิจกรรม วงเงินผู้ รับผิดชอบ และบรรจไุว้ในแผนฯ 

 

5. นําเสนอ กก.คณะพิจารณาเห็นชอบ 

6. สง่กองแผนงานและหนว่ยงานถือปฏิบตัิ 
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  การปรับแผนปฏิบัติงานประจําป เปนการปรับระหวางปงบประมาณ เมื่อไดมีการ

ติดตามและประเมินผลแลวพบวา ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกในแตละตัวช้ีวัดในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวมีแนวโนมวา จะมีผลการดําเนินงานที่อาจจะไมบรรลุเปาหมายตามที่

กําหนดไวเมื่อตนปงบประมาณ  ทั้งนี้จากการวิเคราะหตามสถานการณและปจจัยแวดลอมแลวไม

เอื้ออํานวยใหการดําเนินงานเปนไปตามที่คาดการณไวก็จําเปนที่จะตองมีการปรับแผนปฏิบัติงานใน

ระหวางป ซึ่งการปรับแผนฯ นี้อาจจะมีการปรับลดคาเปาหมายของตัวช้ีวัด ปรับเพิ่มลดตัวช้ีวัด 

โครงการ กิจกรรมและวงเงินสนับสนุนการดําเนินโครงการ  ทั้งนี้จะมีการปรับในสวนใดอยางไรนัน้ก็จะ

ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน การวิเคราะหและนโยบายของผูบริหารและบุคลากร ที่ไดรวมกันพิจารณา

การปรับแผนปฏบิัตกิารจะมรูีปแบบการปรับดังนี้ 

  1. การปรับลดตัวช้ีวัด ในประเด็นยุทธศาสตร เมื่อประเมนิผลแลวพบวา การดําเนนิงาน

มีอุปสรรค มีความเสี่ยงสูง และยากที่จะปรับเปลี่ยนได หรือเมื่อดําเนินงานไปแลวระยะหนึ่งพบวา การ

ดําเนนิงานไมมโีอกาสที่จะบรรลุเปาหมายได 

  2. การปรับเพิ่มตัวช้ีวัด เมื่อไดมีการดําเนินงานในระหวางป และมีการเปลี่ยนแปลงใน

นโยบาย หรือปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินงาน องคกรก็สามารถเพิ่มตัวช้ีวัด 

โครงการและกจิกรรมในแผนปฏบิัติงานได 

  3. การยกเลิกโครงการและกิจกรรม จากผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน เมื่อไดมี

การติดตามประเมินผลพบวา  มีการกําหนดโครงการเพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดซ้ําซอน หรือชวงระยะเวลา

ไมอํานวยตอการดําเนินโครงการ และหากจะดําเนินโครงการก็จะไมแลวเสร็จในปงบประมาณ ก็จะมี

การยกเลกิโครงการในแผนปฏบิัตงิาน 

  4. การปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณเพื่อการดําเนินโครงการและกิจกรรม เมื่อไดมีการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ไปแลว หากพบวามีเงินงบประมาณที่ไดจัดสรรใหกับโครงการตางๆ ที่

ดําเนินการไปแลวคงเหลือก็สามารถนํางบประมาณสวนนี้มาปรับเพิ่มในโครงการที่เหลือได หรือเมื่อ

เวลาผานไปพบวา เงินงบประมาณที่จัดสรรใหสําหรับดําเนินโครงการและกิจกรรมไมเพียงพอ ก็มีการ

ขอปรับเพิ่มงบประมาณโดยผานกระบวนการตามที่องคกรกําหนดไว  

  สวนในกรณีที่มีการปรับลดงบประมาณโครงการและกจิกรรมนั้น อาจจะมีการปรับลด

ในกรณทีี่มกีารปรับลดงานและกิจกรรมในโครงการลงเนื่องจากสาเหตุบางประการ 

  การปรับแผนปฏิบัติงานนัน้ นอกจากการปรับที่มาจากสาเหตุเบื้อตนแลว อาจจะมีการ

ปรับตามแนวนโยบายของผูบริหารองคกร เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและ เกิดประโยชน

สูงสดุแกองคกร 
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  การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป เปนกระบวนการ

ตดิตามประเมนิผลการดําเนนิงานในรอบ 6 เดอืน (ไตรมาสที่ 1 – 2) และรอบ 12 เดอืน(สิ้นไตรมาสที่ 4) 

เพื่อเสนอตอผูบริหารขององคกร ซึ่งการรายงานผลจะเปนการรายงานความกาวหนาและผลที่ไดรับ

ของตัวช้ีวัดที่ไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานในแตละปวา มีผลการดําเนินงานมากนอยเพียงใด หากใน

รอบ 6 เดือน ผลการดําเนินงานยังไมเปนที่นาพอใจก็จะตองมีการทบทวนและปรับแผนการดําเนินงาน

ใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและผูบริหารจะตองผลักดันใหการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด การรายงานผลนั้นนอกจากจะแสดงถึงคาของผลการ

ดําเนนิงานแลว จะตองมกีารหลักฐานแนบประกอบดวย  

  ตัวช้ีวัดแตละตัวที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการนั้น จะมีการกําหนดวิธีการและแนวทาง 

ขั้นตอน การปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายไว สําหรับแบบฟอรมการรายงานผลการ

ดําเนนิงานมดีังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 7  แสดงแบบฟอรมสรุปผลของความสําเร็จในการดําเนินงาน 

 

  การกรอกขอมูลในแบบสรุปผลของความสําเร็จในการดําเนนิงาน จะเปนการนําผลสรุป

ของแตละประเด็นยุทธศาสตร มาแสดงผลไวในแบบฟอรมนี้โดยมีแนวทางการกรอกแบบฟอรมดังนี้ 

  1. หนวยงาน....(1)..... เปนการกรอกชื่อของหนวยงานที่ตองการรายงานผลการ

ดําเนนิงานใหทราบวาเปนหนวยงานใด 

 

สรุปรอยละความสาํเร็จ และจํานวนโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร 

หนวยงาน.........................(1).............................. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ........(2)...........(รอบ.....(3)....เดอืน) 

 

ประเด็น 

ตัวช้ีวัด จํานวนโครงการ/กจิกรรม  

ปญหาและอุปสรรค แผน ผล รอยละ แผน ผล รอยละ 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

        

        

        

ผลรวม(12)        

เฉลี่ยประเด็น(13)        

 



29 
 

  2. ประจําปงบประมาณ พ.ศ... . . (2). .. . เปนการกรอกผลการดําเนินงานของ

ปงบประมาณ โดยแสดงเปนป  พ.ศ.  

  3. รอบ...(3)....เดือน เปนการกรอกขอมูลวา ผลการดําเนินงานที่แสดงนี้เปนรอบ 6 

เดอืน หรอืรอบ 12 เดอืน  

  4. ประเด็นยุทธศาสตร.....(4)...... เปนการระบุประเด็นยุทธศาสตรตามลําดับที่ของ

หนวยงานตามพันธกจิ  

  5. ตัวช้ีวัดจะแยกเปน 3 สวนคอื 

  5.1 แผน....(5)....แผนในที่นี้คอื แผนกําหนดคาเปาหมายของตัวช้ีวัดในตนปวา ตัวช้ีวัดนี้

มแีนวโนมวา จะมีคาความสําเร็จเทาใด 

  5.2 ผล.....(6)....เปนการแสดงถงึผลการดําเนนิงานที่ไดจากการประเมนิวา มคีาของผล

การดําเนนิงานเปนเทาใด 

  5.3 รอยละ....(7).....เปนการคิดหาคาความสําเร็จในการดําเนนิงานในแตละชวงวาเปน

เทาใดโดยการนําผลการดําเนินงานที่ไดรับในแตละชวงนัน้มาคูณดวย 100 แลวหารดวยคาของแผนที่ได

มกีารกําหนด(ผลการดําเนนิงาน x 100)/แผนที่กําหนดไว 

  6. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ในสวนนี้จะเปนการวัดคาความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการและกิจกรรมในแผนวา ในชวงเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน ไดมีการดําเนินโครงการไปแลว

เทาใด โดยนับจากโครงการและกจิกรรมในแตละประเด็นยุทธศาสตร และนํามาคิดหาความสําเร็จเปน

รอยละ  ซึ่งไดแบงสวนการแสดงผลไว 3 สวนดังนี้ 

  6.1 แผน....(8).....เปนการแสดงถึงจํานวนโครงการและกิจกรรมที่ไดมีการบรรจุไวใน

แผนปฏบิัตงิานตัง้แตตนปวา มจํีานวนเทาใด 

  6.2 ผล....(9)....เปนการแสดงถึงผลของจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวใน

ชวงเวลา 6 เดอืน หรอื 12 เดอืน 

  6.3 รอยละ....(10).....เปนการหาคาความสําเร็จในการดําเนินโครงการวา ในชวงเวลา 

6 เดือนและ 12 เดือน ไดดําเนินโครงการไปแลวเทาใดและคิดเปนคารอยละของความสําเร็จไดเทาใด 

โดยนําจํานวนโครงการที่ไดดําเนนิการไปแลวคูณดวย 100 แลวหารดวยจํานวนของโครงการที่มทีั้งหมด

ในแตละประเด็นยุทธศาสตร  

  7. ปญหาและอุปสรรค....(11).... เปนการระบุถงึปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ

และกจิกรรมที่เกดิขึ้นในแตละประเด็นยุทธศาสตร ในชวงเวลานัน้ๆ 

  8. ผลรวม....(12)....เปนการรวมผลของขอมูลจากบนลงลาง ในแตละแถววาเปนเทาใด 

  9. คาเฉลี่ย.....(13).....เปนการแสดงคาเฉลี่ยของรอยละของความสําเร็จรวมในทุก

ประเด็นยุทธศาสตร ในการคิดนั้นใหนําคาของความสําเร็จในทุกประเด็นยุทธศาสตรมารวมกันและหา

ดวยจํานวนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมด 
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  การสรุปผลการรายงานการดําเนินงานนั้น มีที่มาจากรายงานผลตามแผนปฏิบัติงาน 

ในแตละชวงเวลา โดยตัวอยางจะแสดงไวในภาคผนวก สําหรับแบบฟอรมการรายงานผลในแตละ

ประเด็นยุทธศาสตรในแตละตัวช้ีวัดไดมกีารใชแบบฟอรมในการรายงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 8 แบบฟอรมการกรอกขอมูลการรายงานผลตามแผนปฏบิัติงาน 
 

  การรายงานผลตามแผนปฏิบตังิาน มแีนวทางการกรอกขอมูลการรายงานดังนี้ 

  1. หนวยงาน.....(1).....หมายถงึ ช่ือหนวยงานที่ทําการรายงานผลตามแผนปฏบิัตงิาน 

  2. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....(2).... เปนการระบุป งบประมาณที่จะรายงานผลตาม

แผนปฏบิัตงิาน 

  3. รอบ.....(3).....หมายถงึ รอบระยะเวลาที่จะรายงาน คอื รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน 

  4. (..............(4)..........) หมายถึง การแสงชวงเวลาการรายงานผลตามแผน หากเปน

การรายงานผลใน รอบ 6 เดอืนก็จะระบุ ชวงเวลาตัง้แต เดอืนตุลาคมของของปพ.ศ. ที่ผานมา ถงึ เดอืน 

มีนาคม ของปปจจุบัน เชน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 หรือ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – 30 

กันยายน 2560) เปนตน 

  5. ประเด็นยุทธศาสตรที่......(5)......เปนการระบุลําดับที่ของประเด็นยุทธศาสตร และ

ช่ือของประเด็นยุทธศาสตรที่จะตองรายงานผล  

รายงานผลตามแผนปฏบิัตงิาน หนวยงาน............(1)................................................ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ...........(2)........รอบ........(3)......เดอืน 

(.............................(4)...................................) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่...........(5)................. 

 

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

รอยละ

ความสําเร็จ 

หมายเหต/ุเอกสาร

ประกอบ 

ปญหา/อุปสรรคในการ

ดําเนนิงาน หนวย

นับ 

พ.ศ. 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
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  6. ตัวช้ีวัด.....(6).....เปนการระบุรายละเอียดของแตละตัวช้ีวัด ที่ไดมีการบรรจุไวในแต

ละประเด็นยุทธศาสตร 

  7. คาเปาหมาย เปนการกําหนดคาของการวัดผลของการดําเนินงาน โดยแบบเปน 2 

สวนคอื 

  7.1 หนวยนับ....(7).... ในสวนนี้จะระบุถึง หนวยที่จะนับของผลการดําเนินงาน เชน คน 

ช้ิน ฉบับ รอยละ เปนการวัดในเชิงปรมิาณและคุณภาพ ทัง้นี้ขึ้นอยูกับตัวช้ีวัดแตละตัววาจะวัดในสวนใด 

  7.2 คาเปาหมาย ป...(8)..... เปนการกําหนดจํานวนคาของผลการดําเนินงานในแตละ

ปงบประมาณ ตามตัวช้ีวัดวา ปนี้จะกําหนดคาเปาหมายไวเทาใด ในการกําหนดคาเปาหมายในแตละป

นัน้จะตองกําหนดคาไมนอยกวาปที่ผานมา 

  8. ผลการดําเนินงาน....(9).....เปนการแสดงคาของผลการดําเนินงานที่สามารถวัดได

จากการดําเนนิโครงการและกจิกรรม ที่ใชเปนเครื่องมอืในการขับเคลื่อนใหตัวช้ีวัดบรรลุเปาหมาย 

  9. รอยละความสําเร็จ.....(10)..... เปนการแสดงคาของการคํานวณโดยเอาคาของผล

การดําเนนิงานคูณดวย 100 หารดวย คาเปาหมายของตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในปนัน้ๆ(9x100/8) 

  10. หมายเหตุ/เอกสารอางอิง......(11)....หมายถึงเอกสารขอมูลสนับสนุนผลการ

ดําเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน ซึ่งการแสดงเอกสารนี้จะตองเปนไปตามขอกําหนด

หรอืกระบวนการขัน้ตอนการที่ไดมกีารกําหนดไว 

  11. ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน.....(12)......หมายถึง การแสดงขอจํากัดที่เปน

อุปสรรคในการดําเนนิโครงการและกจิกรรม ซึ่งสงผลใหผลของการดําเนนิงานไมเปนไปตามเปาหมาย  

  แบบฟอรมทัง้ 2 แบบนี้จะใชประกอบการรายงานผลการดําเนนิงานรวมกัน โดยจะตอง

มีการรายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร เพื่อจะไดนําผลการดําเนินงานมาสรุปผลรวม

ตอไป สําหรับตัวอยางการบันทกึขอมูลนี้ไดแสดงไวในภาคผนวกแลว 
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ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏบิัติงานระดับคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี/รองคณบดี/นักวิเคราะห 

รับทราบแนวทาง นโยบายและหลักเกณฑฯ จากมหาวทิยาลัย 

 

คณบดี/รองคณบดี/นักวิเคราะห 

ประชมุหารือ ศกึษาแนวทาง นโยบายและหลกัเกณฑ์ร่วมกนั และขอความเหน็ชอบจดัโครงการ

 

นักวเิคราะห์ จดัทําโครงการทบทวน บนัทกึระบบและขออนมุตัเิบกิจ่าย 

คณบดี/รองคณบดี/นักวิเคราะห 

ประชมุเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมโครงการและร่างแผนปฏิบตังิานประจําปี และแผนหน่วยงาน

 

คณบดี/รองคณบดี/นักวิเคราะหและกลุมเปาหมาย  

รวมโครงการทบทวนฯ และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป และแผนหนวยงานยอย 

 

นักวิเคราะห  เสนอ แผนปฏิบัติงานประจําป ตอคณะกรรมการประจําคณะพจิารณา 

คณะกรรมการประจํา

คณะพจิารณา 

สงแผนปฏบัิติงานประจําป ใหกองแผนงาน และหนวยงานใชเปนแนวทางในการ

ป ิ ั ิ  

นักวิเคราะห  

ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประจําคณะ 

แก้ไข 

เห็นชอบ 
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ขั้นตอนการขออนมุัติโครงการท่ัวไป(หลักสูตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เจาของโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดโครงการในแผนปฏบัิตริาชการประจําป 

2. จัดทําโครงการตามแบบฟอรม(ย.มอื) 

4. บันทึกขอมูลโครงการในระบบ E-Project 

3. สง โครงการ ย.มอื 

ใหงานแผน และการเงนิ 

ตรวจสอบความถูกตอง 

 

5. เจาของโครงการลงนามเสนอโครงการ 

6. จนท.แผน ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

7. จนท. การเงนิ ตรวจสอบ

ความถูกตอง 

เจาของโครงการ 

แกไขโครงการ 

เจาของโครงการ

แกไขโครงการ 

 

 

เจาของโครงการ

แกไขโครงการ 
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8. คณบด ีตรวจสอบและลง

นามอนุมัติ 

9. เจาของโครงการดําเนนิการ 

ขออนุมัติเบิกจายคาใชจายโครงการ 

เจาของโครงการ

แกไขโครงการ 
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ภาคผนวก 

คําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏบิัติงาน 
 

  วิสัยทัศน (Vision) คือ ภาพขององคกรในอนาคตหรือสิ่งที่เราตองการใหหนวยงาน

เปน ภายในกรอบระยะเวลาหนึ่ง เปนเปาหมายขององคกรในชวงเวลาในระยะยาว (ประมาณ 5-10 ป)

โดยมกีรอบดังนี้ 

  1. เปนสิ่งที่มุงหวังจะใหมีหรือเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผูบริหารขององคกร ตองเปนผู

กําหนด โดยบุคลากรทุกคนในองคกรมสีวนรวมดวย  

  2. วสิัยทัศนนี้จะตองตอบคําถามวา เราตองการเปนอะไร(What do we want to come)  

  3. เปาหมายของวิสัยทัศนตองมีลักษณะกวางๆ เปนการแสดงถึงความตองการที่

อยากจะใหเกดิขึ้นในอนาคต  

  สรุป วิสัยทัศน คือ/หมายถึง การมุงหวังของผูบริหารปละบุคลากรขององคกรที่มี

ความเห็นพองตองกันวา องคกรจะเปนอยางไรในอนาคต 

  องคประกอบของวสิัยทัศน 

  1.  เปาหมายระยะยาว (Stretch goal) เปนการกําหนดตําแหนงทางธุรกิจขององคกรที่

ตองการจะเปนในอนาคต 5 – 10 ปขางหนาวา ตองการอยูในระดับใดซึ่งจะตองมีความแตกตางไปจาก

ตําแหนงหรือระดับที่เปนอยูในปจจุบัน เชน การเปนองคกรที่มีมาตรฐานสินคาหรือบริการในระดับโลก

หรอืนานาชาต ิเปนตน  

  2. ตําแหนงขององคกรในตลาด (Definition of niche)  เปนการสํารวจดูวา ตําแหนงของ

องคกรของเราอยูในระดับใด โดยการเปรยีบเทยีบจากคูแขงขันในธุรกิจเดี่ยวกัน ในระดับตลาดเดียวกัน 

  3. ชวงเวลา (Time horizon) เปนการพิจารณาดูวา ในชวงระยะเวลาที่ไดมีการกําหนด

เปาหมายตามวสิัยทัศนไวนัน้ ผลการดําเนนิงานขององคกรไดบรรลุผลสําเร็จหรอืไม 

   ความสําคัญของวสิัยทัศน 

  1.  ชวยกําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร ใหมีจุดหมายปลายทางที่มีความ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

  2. ชวยใหบุคลากรทุกคนภายในองคกรทราบวา แตละคนมีความสําคัญตอการมุงไปสู

จุดหมายปลายทาง และรูวาจะทําอะไร (What) ทําไมตองทํา (Why) ทําอยางไร (How) และทําเมื่อใด 

(When)  

  3. ชวยกระตุนใหบุคลากรทุกคนใหความสนใจ มีความผูกพันมีความ มุงม่ันในการ

ปฏิบัติตามดวยความเต็มใจอยางทาทาย ทําใหรูสึกถึงความมุงหมายในชีวิตของการทํางาน มีการ
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ทํางาน และมชีีวติอยูอยางมเีปาหมายดวยความภูมใิจ และทุมเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏบิัติอยางมี

ประสทิธภิาพ 

  4. ชวยกําหนดมาตรฐานของชีวิต องคกร และสังคมที่แสดงถึงความมีคุณภาพชีวิต 

องคกรที่มคีุณภาพ และสังคมมคีวามเจรญิกาวหนา มคีวามเปนเลศิในทุกดาน  

  กระบวนการสรางวสิัยทัศน 

  1. ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนในการสรางความรู ความเขาใจถึง ความสําคัญ และ

วธิกีารจัดทําวสิัยทัศน     

  2. ขัน้ดําเนนิการสรางวสิัยทัศน  

        2.1 รวบรวมขอมูลพื้นฐานขององคกร เชน เปาหมาย พันธกิจ ความคาดหวัง

และความตองการของลูกคาและคูคา เปนตน 

        2.2 วเิคราะหสถานภาพปจจุบันขององคกร เพื่อใหผูบรหิารเขาใจและทราบถึง

สถานภาพปจจุบันขององคกร  

        2.3 นํามุมมองของผูบริหารแตละทานมารวมและเชื่อมโยงกัน (Share and 

Relate the Dreams) และจัดลําดับความสําคัญ 

        2.4 คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตขององคกรที่เปนความฝนของทีมผูบริหาร 

        2.5 ทบทวนประโยคและสํานวนใหสื่อความหมายที่ชัดเจน ปลุกเรา ทาทาย 

และสรางพลัง 

  3. ขั้นนําวิสัยทัศนไปปฏิบัติ สื่อสารใหบุคลากรไดรับทราบและเขาใจตรงกัน มีภาพใน

อนาคตที่เหมอืนกัน   

  4. ขั้นประเมินวิสัยทัศน ทบทวนความเหมาะสมของวิสัยทัศนตามลักษณะของ

สภาพแวดลอมภายนอกและสถานภาพภายในที่เปนปจจุบันขององคกร 
 

  ลักษณะของวสิัยทัศนท่ีดี 

  1. มคีวามชัดเจน สามารถนําไปสูการปฏบิัตไิด 

  2. เปนภาพลักษณขององคกรในเชิงบวกที่สะทอนถงึความสําเร็จที่เปนเลศิ ไดในเวลาที่

กําหนด 

  3. เปนการกําหนดเปาหมายที่มีความทาทายตอความสามารถของผูบริหารและ

บุคลากรขององคกร 

  4. การกําหนดวสิัยทัศนจะตองคํานึงถงึลูกคาหรอืผูรับบรกิารเปนสําคัญ 

  5. วสิัยทัศนจะตองมคีวามสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต 
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  ตัวอยางของวสิัยทัศน  

  1.  เปนผูเช่ียวชาญหนึ่งในสี่ของธุรกจิภายใน 5 ป 

  2.  มลีูกคาประเภท online ภายในป 2000 

  ปรัชญา มีที่มามาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง ความรูอันประเสรฐิ โดยมีรากศัพทมา

จากคําวา ปฺร ที่แปลวาประเสริฐ กับ คําวา ชฺญา ที่แปลวารู ซึ่งเปนศัพทบัญญัตโิดยพระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธปิพงศประพันธ แทนคําวา philosophy ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมี

รากศัพทมาจากคําวา Φιλοσοφία ฟโลโซเฟย ในภาษากรีกโบราณ ซึ่งแยกไดเปนคําวา φιλεῖν 

ฟเลน แปลวาความรัก และ σοφία โซเฟย แปลวาความรู เมื่อรวมกันจึงมีความหมายวา “การรักใน

ความรู” หรอื ปรารถนาจะเขาถงึความรูหรอืปญญา 

  ปรัชญา ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลวา วิชาวาดวยหลักแหง

ความรูและหลักแหงความจริง กลาวคือ ในบรรดาความรูทั้งหลายของมนุษยชาตินั้น อาจแบงไดเปน

สองเรื่องใหญ ๆ 

  เรื่องที่หนึ่ง คือ เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ เชน ฟสิกส มีเปาหมายในการศึกษาเพื่อหา

ความจริงตาง ๆ และเขาใจในธรรมชาติมากกวาสิ่งรอบตัวเพราะรวมไปถึงจักรวาลทั้งหมดอยางลึกซึ้ง 

ชีววทิยา มเีปาหมายในการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตทัง้หลาย เคม ีมเีปาหมายในการศกึษาเกี่ยวกับธาตุ

และองคประกอบของธาตุ เปนตน 

  เรื่องที่สอง คอื เรื่องเกี่ยวกับสังคม เชน เศรษฐศาสตร มเีปาหมายในการศึกษาเกี่ยวกับ

ระบบเศรษฐกิจของสังคม รัฐศาสตร มีเปาหมายในการศึกษาเกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองของ

สังคม นิตศิาสตร มเีปาหมายในการศึกษาเกี่ยวกับระบบกฎหมายของสังคม เปนตน 

  ปรัชญา คือ กิจกรรมทางปญญาหรือการสรางระบบความคิด เพื่อการแสวงหา

คําอธิบายใหกับคําถามที่เปนพื้นฐานที่สุดของชีวิต เชน จุดประสงคของชีวิตคืออะไร พระเจามีอยูจริง

หรือไม เราจะแยก “ถูก” กับ “ผิด” ออกจากกันไดอยางไร สิ่งที่เรากระทําเปนไปโดยอิสระของตัวเอง 

หรอืเปนเพราะโชคชะตาลขิติ เปนตน 

  ปรัชญา คือ กระบวนการในการตีความและการรับรูในสภาวะใดๆอันเปนความจริงแท

ที่เปนไปแหงโลก 

  สรุป ปรัชญา คอื ............................. 

  ความสําคัญของปรัชญา  

  1. เปนการใชความคิดทบทวนตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองการดําเนินการอยางมีระบบ และมี

เหตุผล 

  2. สามารถประเมนิถึงแนวทางที่จะดําเนนิการใหมคีวามสอดคลองกัน 

  3. การคดิแบบปรัชญาจะมีความแตกตางจําเพาะเจาะจง 

  4. สามารถสื่อสารถงึความตัง้ใจที่จะดําเนนิการใหเกดิความสําเร็จ 
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  พันธกิจ (Mission) คือ ความมุงหมายพื้นฐานในการจัดตัง้ขององคกร ที่จะดําเนนิการ

ในระยะยาว หรือเปนขอบเขตในการดําเนินงาน ขององคกรหรือบริษัทก็ได  ดังนั้นพันธกิจจะบงบอกวา

ธุรกิจขององคกรคืออะไร อะไรคือสิ่งที่องคกรตองการจะเปน และบางครั้งอาจจะแสดง สิ่งที่องคกร

กําลังใหบรกิารแกลูกคาอยูทัง้ผลติภัณฑและบรกิาร 

  พันธกิจ (Mission) จะเปนเหมือนภารกิจยอยหลายๆอยาง ที่จะทําใหเปาหมายหลัก

ในระยะยาวที่ตัง้ไวสําเร็จ 

  สรุป พันธกิจ (Mission) จะมีเปนการแสดงถึงขอบเขตในการดําเนินงานที่เล็กลงซึ่ง

สามารถดําเนินการได และตองทําใหสําเร็จ เพื่อตอบสนองตอ วิสัยทัศน (Vision) ที่องคกรกําหนดไว

เปนภาพกวางๆ ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 

  ตัวอยาง พันธกจิ (Mission) ขององคกรที่มวีิสัยทัศน (Vision) วา เปนผูนําธุรกิจคาปลีก

ของโลก ดังนั้น พันธกิจ (Mission) สิ่งแรกที่องคกรควรจะทําคือ การขยายธุรกิจคาปลีกเขาสูตลาด

ตางประเทศ (โดยจะเริ่มจากการขยายทลีะประเทศหรอืหลายประเทศก็ได) 

  ขอความพันธกจิท่ีด ีประกอบดวย 

  1. ขอบเขตที่องคกรจะทํา (Domain) 

  2. กลุมลูกคาที่ตองการจะใหบรกิาร (Customers) 

  3. ผลติภัณฑหรอืบรกิารหลักขององคกร (Products or Services) 

  4. สถานที่หรอืพื้นที่ที่จะดําเนนิการ (Location) และ 

  5. ขอความจะตองสื่อสารถึงพนักงานในปรัชญา (Philosophy) หรือแนวทางในการ

บรหิารขององคกร เพื่อพนักงานจะไดดําเนนิการ ไดสอดคลองกับพันธกจิขององคกร 
 

  ประเภทของพันธกิจ แบงเปน 2 แบบคอื 

   1.  พันธกจิดัง้เดมิ  คอื  พันธกจิเดมิขององคการจะตองปฏบิัต ิ เปนบทบาทหนาที่ของ

องคการที่สังคมกําหนดให  หรือที่มีตอสังคม  จะถูกกําหนดเมื่อริเริ่มใหมีการกอตั้งองคการและจะคง

อยูกับองคการตลอดไป  จะมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารปรับปรุงหรอืปฏรูิปองคการ 

                       2.  พันธกิจตามวิสัยทัศน  ที่องคการจะตองปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามความคาดหวัง

ขององคการตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว  สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณที่เปลี่ยนไป  แตไม

ควรเปลี่ยนแปลงมากจนออกนอกกรอบหรอืเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งขัดแยงกับพันธกจิดัง้เดมิ 

                    การปฏิบัติตามพันธกิจ  ผูบริหารองคการจะตองทุมเททั้งกาย  ใจ  และตองอาศัย

ความรวมมือรวมใจของบุคลากรในการกําหนด  “สัญญาประชาคม”  และหรือ  “คานิยมรวม”  ของ

องคกรเพื่อเปนขอผูกพันที่บุคลกรตองปฏิบัติ  เปนการสรางพลังรวมที่มุงสูทิศทางของอนาคตที่ทุกคน

คาดหวังไวรวมกัน 
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                    การกําหนดพันธกจิ   

  ขั้นตอนการกําหนดพันธกิจขององคการ  ควรเปนการหารือรวมกันระหวางผูที่

เกี่ยวของทุกฝาย  รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ และการตรวจสอบความเปนไปไดของพันธกิจมีประเด็น

สําคัญ  ดังนี้ 

  1.  ขอความพันธกิจ  (Mission Statement)  จะแสดงแนวคิดและวิธีการเนินงาน  เพื่อ

บรรลุวิสัยทัศนที่กําหนด  เปนการระบุภารกิจที่องคการนั้นพยายามจะบรรลุและจะระบุขอบเขตการ

ปฏิบัติการขององคการเกี่ยวกับผลผลิตและการบริการ  ถาชัดเจนจะอธิบายถึงคานิยมและลําดับ

ความสําคัญตาง ๆ  ขององคการ  และบงบอกถงึทศิทางในอนาคตขององคการ  โดยจะกําหนดขอบเขต

เพื่อเสนอแนะการกําหนดกลยุทธที่มุงเปาหมายและทางเลอืกที่เปนไปได 

  2.  ความสําคัญในการกําหนดพันธกิจ  ไดแก  เพื่อกําหนดจุดมุงหมาย  วัตถุประสงค

ขององคการ  ทิศทางขององคการ  หลักเกณฑมาตรฐานในการจัดสรรทรัพยากรขององคการ  เพื่อ

ความสะดวกในการแปลความหมายของวัตถุประสงคในโครงสรางการทํางาน  การออกแบบ

งาน  กําหนดความรับผิดชอบภายในองคการดวยวิธีการซึ่งคํานึงถึงตนทุน  เวลา  และตัวช้ีวัดการ

ทํางานที่สามารถประเมนิผลงานได 

  3.  แนวทางการกําหนดพันธกจิตองตอบคําถาม  

         3.1 อะไรคอืเหตุผลในการกอตัง้หรอืคงอยูขององคการ  

          3.2 อะไรคอืจุดหมายพื้นฐานขององคการ  

          3.3 ลักษณะเดนหรอืเอกลักษณขององคการคอือะไร 

          3.4 ความแตกตางดานภารกิจขององคการกับองคการอื่น ในชวง 3 – 5 ป 

ขางหนา 

         3.5 กลุมประชาชนผูรับบรกิารหลักคอื กลุมใด 

         3.6 ผลผลติและบรกิารที่สําคัญในปจจุบันและอนาคตคืออะไร 

         3.7 ลักษณะประโยชนดานเศรษฐกจิที่สําคัญคอือะไร 

          3.8 ความเช่ือ คานยิม และปรัชญาขององคการเปนอยางไร 

   4.  สวนประกอบที่สําคัญของขอความพันธกจิ  ไดแก 

          4.1 ผูรับบรกิาร (Customer) ใครคอืผูรับบรกิารขององคการ 

           4.2 ผลผลติหรือบรกิาร (Products or Services) ขององคการที่สําคัญคอือะไร 

           4.3 ตลาด (Markets) องคการมกีารแขงขันในตลาดใด 

           4.4 เทคโนโลย ี(Technology) เทคโนโลยพีื้นฐานขององคการคอือะไร 

          4.5 เกี่ยวของกับความอยูรอด ความเจรญิเตบิโต และความสามารถสรางกําไร 

(Concern of Survival, Growth, and Profitability) องคการตองการบรรลุวัตถุประสงคในลักษณะใด 
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          4.6 ปรัชญา (Philosophy) ความเช่ือ คานิยม (คุณคา) ความพึงพอใจ และ

ลําดับความสําคัญของปรัชญาองคการคอือะไร 

          4.7 แนวความคดิสวนตัว (Self - Concept) ความโดดเดนหรอืขอไดเปรยีบ 

ทางการแขงขันขององคการคอือะไร 
 

  ตัวอยางของพันธกจิ 

  1. องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

  “ตอบสนองความตองการของลูกคาดวยบริการที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ล้ําหนา

เพื่อใหลูกคาเลือกใชบริการจากเราเปนอันดับแรก สงเสริมการลดความเหลื่อมล้ําของการเขาถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศใหสิ่งที่เหมาะสมแกสังคมและรักษา

สิ่งแวดลอม ใหผลตอบแทนอยางเหมาะสมแกผูถือหุนและสรางเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานแก

พนักงาน หาพันธมติรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกจิระหวางประเทศ” (จาก Website ขององคการโทรศัพท) 
 

                     เปาประสงค(Goals) หมายถึง สภาพในอนาคต หรือระดับผลการดําเนินงานที่

ตองการใหบรรลุ ดังนั้น เปาประสงค คือ จุดหมายปลายทางซึ่งช้ีนําการปฏิบัติงาน เปาประสงคในเชิง

ปรมิาณ จะหมายถงึ เปาหมาย  

  เปาประสงค สามารถกําหนดไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว สวนใหญจะเปนการกําหนด

งานในลักษณะที่เกี่ยวกับการปรับปรุงที่สําคัญอยางยิ่งหรือการปรับปรุงแบบกาวกระโดดที่ทาทายและ

มคีวามสําคัญตออนาคตขององคกร 

   คุณลักษณะของเปาประสงคท่ีด ีคือ 

            1.   สามารถวัดไดหรือตรวจนับได หมายถึง เปาประสงคจะตองเปนสิ่งที่เมื่อมีการ

ปฏบิัตหิรอืทําไปแลว  สามารถวัดหรอืตรวจสอบ 

            2.   พิจารณาถึงความเปนไปไดหรือโอกาสที่จะทําใหสําเร็จผลได หมายถึง การ

กําหนดเปาประสงคจะตองอยูในระดับที่องคกรมีความสามารถดําเนินการไดหรือมีความเปนไปได ไม

ควรมีการกําหนดเปาประสงคสูงเกินไปหรือไมมีโอกาสที่จะเปนไปได ควรจะมีการวิเคราะหถึง

ความสามารถและความเปนไปไดในทุกๆ ดาน 

           3.   มีความยืดหยุนที่สามารถปรับเปลี่ยนได หมายถึง เปาประสงคที่กําหนดไว

จะตองมีความยืดหยุนสามารถปรับเปลี่ยนไปตามปจจัยและสภาพแวดลอมขององคกรที่มีการ

เปลี่ยนแปลงได   

            4.   มีความสอดคลองเขากันไดกับแผนงานอื่น ๆ หมายถึง  ควรมีการสรางความ

สอดคลองใหเขากับพันธกจิในทุกๆ ดานขององคกร โดยใชหลักในการกําหนดดังนี้ คอื 
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   4.1 การระบุเวลาที่ตองการใชเกดิขึ้นอยางชัดเจน  

   4.2 ไมควรมจํีานวนมากเกนิไปและมคีวามเปนไปได 

   4.3 การกําหนดเปาหมายในแตละเรื่องตองชัดเจน 

   4.4 การกําหนดเปาหมายที่ดีตองครอบคลุมทุกองคประกอบที่เกี่ยวของ (ผูมี

สวนไดสวนเสยี) กับองคกร 

  ประโยชนของเปาประสงค 

  1. ทําใหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติงานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการวัด

ถงึความสําเร็จ 

  2. สนับสนุนใหการทํางานเปนกลุมดวยการมุงเนนเปาหมายรวมกัน 

  3. สนับสนุนใหมีแนวคิดนอกกรอบ(Out-of-the-box) เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ทาทาย

อยางยิ่ง 

  4. เปนพื้นฐานสําหรับวัดความกาวหนาและเรงรัดใหบรรลุผลสําเร็จ 
 

  วัตถุประสงค (Objective) หมายถึง การกําหนดจุดมุงหมายปลายทางที่ตองการจะ

ไปใหถงึหรอืผลที่คาดวาจะไดรับจากการปฏบิัตงิานหรอืการกระทําในอนาคต 

  การกําหนดวัตถุประสงคท่ีด ีแบบ SMART 

  1. Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีตองมีความเปนไปไดและชัดเจน น่ัน

คอื ควรกําหนดวัตถุประสงคใหมคีวามเปนไปได สามารถปฏบิัติไดจริง นอกจากนี้ยังควรมีความชัดเจน 

โดยผูปฏิบัติสามารถเขาใจความหมายไดตรงกัน และปฏิบัติไดอยางสอดคลองและเปนไปในแนวทาง

เดยีวกัน 

  2. Measurable หมายถึง วัตถุประสงคนั้นตองสามารถวัดผลได น่ันคือในการกําหนด

วัตถุประสงคควรพจิารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับการวัดผลดวย การกําหนดวัตถุประสงคทีส่ามารถวัดผล

ไดทําใหสามารถรูไดแนชัดวาดําเนนิการถึงขัน้ตอนใด และผลของการดําเนินการในแตละขั้นเปนอยางไร 

บรรลุผลสําเร็จหรอืไม  

  3. Attainable & Assignable หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีตองสามารถบรรลุผลและ

มอบหมายได ในการกําหนดวัตถุประสงคนั้นไมควรกําหนดไวสูงเกินไปจนไมสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุ

ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวได ทําใหผูปฏิบัติรูสึกทอแทเพราะทําอยางไรก็ไมสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคได นอกจากนี้วัตถุประสงคที่ดีตองสามารถมอบหมายใหผูปฏิบัตินําไปปฏิบัติได สามารถ

นํามาแยกยอยเปนกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อมอบหมายใหผูที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบของตน เพื่อมุงไปสูเปาหมายเดยีวกันคอืการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
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  4. Reasonable & Realistic หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีตองสามารถอธิบายได มีความ

สมเหตุสมผลและมคีวามเปนจรงิ ปฏบิัตไิดจรงิ 

  5. Time Available หมายถึง วัตถุประสงคที่ดีตองเหมาะสมกับหวงเวลาในขณะนั้น 

วัตถุประสงคขอหนึ่งอาจมีความเหมาะสมกับชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อเวลาเปลี่ยนไปวัตถุประสงคขอ

นัน้อาจไมเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไปได 

 

การเขียนวัตถุประสงคกรณีเปนของโครงการ มีลักษณะเปนวัตถุประสงคเชิง

ปฏิบัติการ  ที่สามารถแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนและเขาใจงาย  ดังนั้น

การเขียนวัตถุประสงคจึงควรใชคํา  ที่แสดงถึงความตั้งใจ และเปนลักษณะเชิงพฤติกรรมเพื่อแสดงให

เห็นถงึการดําเนนิงานโครงการ  เชนคําวา  อธบิาย  พรรณนา  เลอืกสรร  ระบ ุ สรางเสรมิ ประเมนิผล 

ลําดับ  แยกแยะ  แจกแจง  กําหนดรูปแบบ  และแกปญหา  เปนตน  ดังตัวอยางการเขียนวัตถุประสงค

โครงการเชน 

            - เพื่อใหสามารถอธบิายถงึวธิกีารเขยีนโครงการได 

            - เพื่อใหสามารถเลอืกสรรวธิกีารอันเหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพนสิติฝกสอน 

             - เพื่อใหสามารถระบุขึ้นตอนในการเตรยีมโครงการสอนเกษตรได 

            - เพื่อใหสามารถจําแนกแยกแยะขอดแีละขอเสยีของการฝกงานเกษตรภายในฟารม 
 

             นอกจากนี้ยังมีคําที่ควรหลีกเลี่ยง  ในการใชเขียนวัตถุประสงคของโครงการ  เพราะ

เปนคําที่มีความหมายกวาง  ไมแสดงแนวทางการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค  ยากตอการวัดและ
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ประเมินผลการดําเนินงานได คําดังกลาวไดแกคําวา เขาใจ ทราบ คุนเคย ซาบซึ้ง รูซึ่ง เช่ือ สนใจ เคย

ชิน สํานกึ และยอมรับ เปนตน ดังตัวอยางประโยค ตอไปนี้ 

             - เพื่อใหเขาใจถงึการดําเนินงานโครงการ 

             - เพื่อใหสามารถทราบถงึความเปนมาของปญหาของการปฏบิัตกิาร 

             - เพื่อใหเกดิความซาบซึ้งในพระศาสนา 
 

  ทิศทาง เปนขอมูลที่วาดวยตําแหนงของความสัมพันธระหวางจุดหนึ่งกับอกีจุดหนึ่ง

โดยไมคํานงึถงึระยะหาง โดยอาจเปนทศิทางสัมพัทธ (relative direction) ซึ่งแสดงความสัมพันธของบาง

สิ่งบางอยางแลวแตจะอางถึง  

  ทิศทาง หมายถึง การมุงไปสูเปาหมาย 

  สรุป ทิศทาง หมายถึง การกําหนดตําแหนงที่จะไปใหถงึ หรอื การกําหนดถงึ

ความสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต 

  ขอคํานึงถึงข้ันตอนและการกําหนดทิศทางและนโยบาย 

  1. การกําหนดทิศทางจะตองมีความสัมพันธสอดคลองกับวิสัยทัศนและนโยบายของ

องคกร 

  2. จะตองกําหนดทศิทางใหมคีวามสอดคลองกับพันธกจิขององคกร 

  3. การกําหนดทิศทางจะตองไดรับความเห็นพองตองกันในทุกระดับตั้งแตระดับ

ผูบรหิารและบุคลากรทัง้องคกร 

  4. จะตองมกีารกําหนดขัน้ตอน กระบวนการของทิศทางอยางชัดเจนและมีความเปนไป

ได 

  5. ทศิทางจะตองมกีารปรับเปลี่ยนไดตามปจจัยแวดลอมขององคกร 

  6. จะตองมกีารกําหนดทศิทางขององคกรไวในกระบวนการปฏบิัตงิาน 

  นโยบาย (policy) คือ ขอความ หรือสิ่งที่ไดกําหนดไวเพื่อใชเปนแนวทางในการ

ดําเนนิงานดานตางๆที่เกี่ยวของกับนโยบาย ซึ่งผูบรหิารตางๆ หรอืผูปฏบิัตจิะตองนําไปใชเปนกรอบของ

แนวความคิดในการพิจารณาตัดสินใจ จัดทําแผน จัดทําโครงการและกําหนดวิธีการดําเนินงาน 

ขอความที่เปนนโยบายอาจระบุไวในรูปที่เปนแนวทางกวางๆ หรืออาจจะระบุแบบจําเพาะเจาะจงเปน

เฉพาะกรณีก็ได การกําหนดนโยบายในทางปฏิบัติจริงนั้น อาจมีไดในทุกระดับช้ันขององคกร เชน 

นโยบายระดับประเทศ เปนตน 

  นโยบาย (Policy) ตามพจนานุกรมฉบับราช บัณฑติยสถาน พ.ศ.2525 ความวา “หลกั

และวธิปีฏบิัตซิึ่งจะถือเปนแนวดําเนินการ” 

  สรุปนโยบาย (Policy) หมายถึง “ทิศทางหรือเปาหมายในการดําเนินงานของ

องคกรซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการบรหิารงานขององคกร” 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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  วิโรจน สารรัตนะ (2545) ไดกลาวถึงนโยบายเชิงยุทธศาสตร (strategic policies) วา

เปนขอความที่ใชเปนแนวความคิดหรือเปนแนวทางในการปฏิบัติที่เปนขอความแสดงถึงกฎพื้นฐาน 

(ground rule) เพื่อใหการปฏบิัตงิานเปนไปในทศิทางเดยีวกัน จากความหมายของคําวานโยบายดังกลาว

อาจมองนโยบายไดเปน 4 แนวคดิดังนี้คอื  

  1. เพื่อการกําหนดเปาหมายของสิ่งที่ตอการจะทํา  

  2. เพื่อกําหนดแนวทางใหมๆ หรืออาจรวมถึงหลักเกณฑ วิธีการ กลยุทธ และยุทธวิธี 

เพื่อเปนเครื่องช้ีแนวทางปฏบิัตใินอันที่จะนําไปสูการบรรลุผลงานตามนโยบายนัน้ๆ  

  3. เพื่อกําหนดปจจัยและสิ่งสนับสนุนตางๆ เพื่อใหฝายปฏิบัติการสามารถลงมอืปฏบิัติ

ตามแนวทางที่วางไวและเกดิผลดตีอองคการ  

  4. เพื่อกําหนดแผนงานโครงการ  การปฏบิัตติามนโยบายเพื่อใหบรรลุผลโดยแปลงจาก

นามธรรมใหเปนรูปธรรม  
    

  การกําหนดนโยบายขององคกรมข้ัีนตอน ดังน้ี คือ 

  1. การสํารวจขอมูลขององคกร กอนการกําหนดนโยบายขององคกรผูบริหารองคกร

ตองศึกษาและสํารวจขอมูลในดานตาง ๆ ขององคกรเพื่อใหทราบถึงปญหาและความตองการของ

สมาชิกในองคกรกอนดังนี้ คอื 

   1.1 การรวมกันสํารวจปญหาตาง ๆ ขององคกรเพื่อกําหนดเปนนโยบายในการ

แกไขปญหา 

   1.2 สํารวจความตองการของสมาชิกในองคกรวาสมาชิกมีความตองอยางไร

บาง อะไรเปนความตองการหลักอะไรเปนความตองการรอง 

   1.3 จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการของสมาชิกในองคกร 

   1.4 ศึกษาแนวทางในความเปนไปไดในการแกปญหาตาง ๆ ขององคกรและ

การดําเนนิการตามความตองการของสมาชิกในองคกร 

   1.5 จัดลําดับความสําคัญในการสามารถแกไขปญหา และความสามารถใน

การสนองตอบความตองการของสมาชิกและนําไปกําหนดเปนนโยบายขององคกร 

   1.6 กําหนดความตองการในการพัฒนาองคกรของผูบริหารองคกร และ

จัดลําดับความสําคัญความตองการดังกลาวเพื่อเลอืกไปเปนโยบายขององคกร (กําหนดในสิ่งที่ผูบริหาร

องคกรอยากทํา) 

  2.  การกําหนดนโยบายขององคกร 

   2.1 นําปญหาตาง ๆ ที่ไดสํารวจและจัดลําดับความสําคัญตามขอ 1. มาศึกษา

ความเปนไปไดในการแกไขและดําเนนิการโดยแบงนโยบายออกเปนประเภทตาง ๆ ตามที่เกี่ยวของ เชน 

นโยบายตอสมาชิก นโยบายตอนายจาง นโยบายตอองคกรแรงงานอื่น ๆ ฯลฯ 
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   2.2  กําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาและเพื่อพัฒนาองคกรตามลําดับดังนี้ คอื 

    2.2.1  กําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาขององคกร 

    2.2.2  กําหนดนโยบายเพื่อสนองความตองการของสมาชิก 

    2.2.3  กําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาองคกรตามความตองการของ 

             ผูบรหิารองคกร 

  การกําหนดนโยบายตามลําดับการแกไขปญหาและสนองความตองการของสมาชิกใน

องคกรและผูบริหารองคกรดังกลาว คือ เปนการกําหนดนโยบายที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพตอการ

บริหารองคกรเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของทุกทาน

ในองคกร 

  3.  การกําหนดนโยบายตองสอดคลองกับความเปนจรงิขององคกรและสังคม 

  ในการกําหนดนโยบายองคกรนั้นบริหารองคกรตองกําหนดนโยบายใหสอดคลองกับ

ความเปนจริงขององคกรและสังคมเปนสําคัญ ความเปนจริงขององคกรหมายถึง สถานะทางการเงิน

ขององคกรความรูและความสามารถของบุคคลากรในองคกร สภาพสังคมในปจจุบัน เชน ขณะนี้สังคม

ของประเทศเปนระบอบประชาธิปไตยการกําหนดนโยบายก็ตองใหสอดคลองกับสังคมปจจุบัน ไมใช

กําหนดนโยบายเสมือนกับองคกรอยูในสมัยที่ประเทศเปนเผด็จการ ความกาวหนาทางเทคโนโลยกี็เปน

ปจจัยสําคัญอกีประการหนึ่งของการกําหนดนโยบาย เชน  การกําหนดนโยบายในการนําเอาเทคโนโลยี

มาใชในการบรหิารองคกร 

 4. นโยบายที่กําหนดขึ้นตองปฏิบัติไดจริง ผูบริการองคกรตองกําหนดนโยบายที่

สามารถปฏิบัติไดจริงไมใชนโยบายที่เกิดจากความตองของสมาชิกและผูบริหารองคกรอยางไมมี

ขอบเขตจํากัด หรือเปนเรื่องที่ใหญเกินความสามารถของบุคลากรในองคกรจะกระทําได เชน การ

กําหนดองคกรของตนเองเปนผูกอตั้งสถาบันการศึกษาของขบวนการแรงงาน การกําหนดนโยบายเพื่อ

กอตัง้พรรคการเมอืงโดยองคกรของตน เปนตน 
 

  นโยบายกับการวางแผน  

  เมื่อไดมกีารกําหนดนโยบายขององคกรแลว จะตองทําการกําหนดแผนงานขององคกร

เพื่อเปนแนวทางไปดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดขึ้นมาการดําเนินงานตามนโยบายของ

องคกรวาจะประสบความสําเร็จโดยมแีนวทางในการกําหนดแผนงานดังนี้ คอื 

  1. แผนงานที่กําหนดขึ้นตองสอดคลองกับนโยบาย เนื่องจากหลายองคกรเขยีนแผนงาน

โดยไมนําเอานโยบายมาเปนตัวตัง้ในการกําหนดแผนงาน หรอืเอางานประจํามาเขยีนเปนแผนงาน 

  2. ศึกษานโยบายที่กําหนดขึ้นมาอยางลึกซึ้ง และนํานโยบายแตละขอมากําหนดให

กรรมการแตละฝายที่เกี่ยวของกําหนดเปนแผนงานในฝายนัน้ 
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  3. ควรทําการแยกแผนงานซึ่งตองทําเปนงานประจําตามหนาที่ในฝายออกจาก

แผนงานที่จัดทําขึ้นจากนโยบายอยางชัดเจน 

  4.ตองไมกําหนดแผนงานจากความตองการทําของกรรมการในฝายโดยที่แผนงาน

ดังกลาวไมเกี่ยวของกับนโยบายที่กําหนดขึ้น 

  5.  ตองเปนแผนงานที่สามารถปฏิบัติไดจริง โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถของ

บุคลากรในองคกรปจจัยสนับสนุนตาง เชน ฐานะทางการเงิน อุปกรณในการดําเนินงานและ

สภาพแวดลอมอื่น ๆ ในองคกร เชน ความรวมมอืของบุคลากรในองคกร ขอจํากัดของทองถิ่นตาง ๆ  

  6.  ควรทําการประชาพิจารณาแผนงานในระหวางสมาชิกในองคกรวาสมาชิกเห็นดวย 

หรอืไม หรอืสมาชิกมขีอเสนอแนะเพิ่มเตมิอยางไร กอนประกาศใชแผนงานอยางเปนทางการ 

  สําหรับในเรื่องประชาพิจารณ แผนงานนั้นผูบริหารองคกรควรตัดสินในอยารอบคอบ

เสยีกอน หากเห็นวาบุคลากรไมมคีวามพรอมในการเขารวมประชาพจิารณก็ไมจําเปนตองกระทําก็ได 

  การดําเนนิการใหการจัดทํานโยบายและแผนงานประสบความสําเร็จในการนําไปใชจรงิ   

ภายหลังการจัดทํานโยบายและแผนงานแลว ผูบริหารองคกรตองทํานโยบายและแผนงานไปปฏิบัติให

ไดอยางจรงิจัง เนื่องจากมอีงคกรเปนจํานวนมากที่จัดทํานโยบายและแผนงานแลวไมไดนํานโยบายและ

แผนงานไปปฏิบัติอยางจริงจัง ทั้ง ๆ ที่ไดเสียเวลาและเสียคาใชจายตาง ๆ เปนจํานวนมากในการจัด

สัมมนากําหนดนโยบายและแผนงานขึ้นมา ดังนั้นจึงเปนหนาที่สํานึกของผูบหิารองคกรที่จะตองกระทาํ

ใหนโยบายและแผนงานไดรับการปฏบิัตอิยางจรงิจัง ดวยวธิกีารตอไป 

  1.กําหนดวาระการประชุม เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานใน

การประชุมประจําเดอืนของผูบรหิารองคกร 

  2.ผูบริหารสูงสุดขององคกรตองคอยติดตามและกระตุนใหกรรมการในฝายไดเรงรัด

และปฏบิัตติามนโยบายและแผนงานของตนอยางตอเนื่อง 

  3.รายงานความคืบหนาในการดําเนินงานตามนโยบายแลแผนงานของฝายตาง ๆ ให

สมาชิกในองคกรไดทราบอยางสมํ่าเสมอ 

  4.จัดประชุมเพื่อทบทวนการดําเนนิงานตามนโยบายและแผนงาน ทุกสามเดอืนหรือหก

เดือน เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคและความคืบหนาในการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานของ

กรรมการฝายตาง ๆ รวมทัง้การทบทวนและแกไขแผนงานที่มปีญหาและไมสามารถดําเนนิงานไดจรงิ 

  5. วางแผนในการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานของแตละฝายเปนการลวงหนา

อยางนอย 1 – 2 เดอืน เพื่อใหมเีวลาดําเนนิงานอยางเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 

  6. ทําการประชาสัมพันธและกระตุน เตอืนใหสมาชิกในองคกรเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้น

ตามนโยบายและแผนงานอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
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  การกําหนดนโยบายและแผนงานขององคกรตาง ๆ นั้น เปนภาระอื่นสําคัญของ

ผูบรหิารองคกรทุกคน ที่จะตองเขารวมกันจัดทําและปฏบิัตใิหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนด

ไว เพื่อความเจริญกาวหนาขององคกร มีนโยบายและแผนงานที่ดีเพียงอยางเดียวไมใชสิ่งสําคัญแตทํา

อยางไรเพื่อใหสมาชิกภายในองคกรใหความรวมมือสนับสนุนและและเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นตาม

นโยบายและแผนงานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพราะถามีนโยบายและแผนงานที่ดีแตไมสามารถ

ปฏิบัติไดเนื่องจากไมมีผูสนับสนุนและเขารวมกิจกรรมตามนโยบายและแผนงานกําหนดนโยบายละ

แผนงานขึ้นมาก็ถอืวาประสบความลมเหลวเชนกัน นี่คอืภารกจิที่นโยบายผูบรหิารองคกรทุกคน 

  วัตถุประสงค นโยบาย และการบริหาร มีความสัมพันธกันเพราะนโยบายเปน

เครื่องบงช้ีทิศทางการบริหารงาน เปนขอมูลที่ผูบริหารพิจารณาใชเพื่อการตัดสินใจสั่งการดังนั้น

นโยบายมคีวามสําคัญตอการบรหิารในลักษณะดังนี้ คอื  

  1. นโยบายชวยใหผูบริหารทราบวาใครจะทําอะไร เมื่อไหร อยางไร (who get what 

when and how) (Laswell & Kaplan, 1970) และใชปจจัยอะไรบาง นโยบายชวยใหผูบริหารปฏิบัติงาน

ตางๆ อยางมีความม่ันใจ เพราะนโยบายเปนทั้งแผนงานเครื่องช้ีทิศทางและหลักประกันที่ผูบริหารทุก

ระดับช้ันตองยดึถอื  

  2. นโยบายชวยใหบุคลากรทุกระดับช้ันในองคการเขาใจภารกิจของหนวยงานที่ตน

สังกัดรวมทั้งวิธีการที่จะปฏิบัติภารกิจใหประสบผลสําเร็จโดยไมซ้ําภาระหนาที่ของหนวยงานอื่นๆ ใน

องคกรเดยีวกัน  

  3. นโยบายกอใหเกิดเปาหมายในการปฏิบัติงาน การบริหารงานโดยมีเปาหมายทําให

ประหยัดเงนิ เวลา บุคลากร รวมถงึความสามารถ หรอืศักยภาพ (potential) ของบุคลากรเปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพ และบรรลุเปาหมายขององคการหรอืหนวยงานอยางมปีระสทิธผิล     

  4. นโยบายที่ดีจะชวยสนับสนุนสงเสริมการใชอํานาจของผูบริหารใหเปนไปโดยถูกตอง

อยางมีเหตุผลและมีความยุติธรรมอันนํามาซึ่งความเช่ือถือ ความจงรักภักดี และความมีน้ําใจในการ

ปฏบิัตงิานของผูใตบังคับบัญชา  

  5. นโยบายชวยใหเกิดการพัฒนาการทางการบริหารเพราะนโยบายจะพัฒนาผูบริหาร

ใหรูจักคดิทํานโยบายขึ้น (think for) แทนการคดิปฏบิัตติาม (think by)  

   ประชุม รอดประเสริฐ (2545) วิโรจน สารรัตนะ (2543) กาญจนา พงษใหม (2541) 

Massie & Douglas (1981) ไดกลาวถึงความสําคัญของนโยบายกับการบริหารในทัศนะที่ตรงกันหลาย

ประการดังนี้คอื  

  1. นโยบายเปนสิ่งที่กําหนดลวงหนา ชวยลดการใชความคิดที่จะพิจารณาถึงปจจัย

ตางๆ มากมายใหลดนอยลงและชวยประหยัดเวลา  

  2. ชวยใหการประสานงาน การตัดสินใจของผูบริหารในฝายตางๆ ขององคการให

เปนไปในทศิทางเดยีวกัน  
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  3. ชวยใหเกิดความม่ันใจในองคการ และลดความสับสนของสมาชิกเพราะสมาชิก

เขาใจเปาหมายและทศิทางการปฏบิัตงิาน  

  4. ชวยกระตุนใหการตัดสินใจของผูบริหารเปนไปอยางมีพลัง ลดความไมแนใจวาการ

ตัดสนิใจสอดคลองกับแนวคดิของผูบรหิารระดับสูงหรอืไม  

  5. และยังเปนกรอบการตัดสนิใจของผูใตบังคับบัญชา ชวยใหการมอบหมายอํานาจทํา

ไดดขีึ้น  

  6. ชวยใหเกิดความเสมอภาค ยุติธรรม เที่ยงธรรม ความถูกตอง และมีความชัดเจน

มากขึ้นเนื่องจากมกีารตัดสนิใจที่สอดคลองกัน 

  วโิรจน สารรัตนะ (2548) กลาวถงึลักษณะที่ดขีองนโยบาย ในประเด็นตางๆ ดังนี้ คอื  

  1. นโยบายที่ดีตองมีเปาหมายที่สงผลประโยชนแกองคการหรือประชาชนโดยสวนรวม

มากที่สุด 

  2. นโยบายที่ดีควรจะครอบคลุมภารกิจทุกดานและมีความสอดคลอง สนับสนุนซึ่งกัน

และกัน ไมขัดแยงกัน  

  3. นโยบายที่ดคีวรไดมาจากกลั่นกรองถงึความสําคัญหรอืความตองการ  

  4. นโยบายที่ดคีวรประกอบดวยเปาหมาย แนวทาง และกลวธิทีี่ด ีดําเนนิการไดรวดเร็ว

และเสยีคาใชจายนอยที่สุด  

  5. นโยบายที่ดตีองมเีนื้อหาเปนหลักในการดําเนินงานและมีหลักประกันในการประเมิน

ความสําเร็จทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

  6. นโยบายที่ดีจะเปนขอความที่ชัดเจน ถายทอดไปสูผูปฏิบัติไดโดยงายและมีความ

เขาใจตรงกัน  
 

  ลักษณะของนโยบายท่ีดี ตามทัศนะดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของประชุม รอด

ประเสริฐ (2545) และ Mondy (อางถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ, 2545) ที่กลาววานโยบายที่ดีมี

คุณลักษณะดังนี้  

  1. นโยบายที่ดีตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการและสามารถชวยให

การดําเนนิงานบรรลุถงึเปาประสงคได  

  2. นโยบายที่ดตีองกําหนดขึ้นจากฐานขอมูลที่เปนจรงิ  

  3. นโยบายที่ดีตองไดรับการกําหนดขึ้นกอนที่จะมีการดําเนินงานและกําหนดกลวิธี

ตลอดจนจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมแกการดําเนนิงาน  

  4. นโยบายที่ดีควรกําหนดขึ้นเพื่อสนองผลประโยชนตอบุคคลโดยสวนรวมและตองมี

การประสานงานรวมกัน  

  5. นโยบายที่ดตีองเปนถอยคําที่กะทัดรัด ใชภาษาเขาใจงายและเปนลายลักษณอักษร  
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  6. นโยบายตองมขีอบเขตและระยะเวลาการใช และควรมคีวามยดืหยุนแตม่ันคงอยูบน

หลักการและสอดคลองกบัระเบยีบที่ถูกตอง  

  7. นโยบายที่ดตีองครอบคลุมถึงสถานการณที่จะเกดิขึ้นในอนาคต  

  8. นโยบายที่ดตีองสอดคลองกับปจจัยภายนอกองคการ  

  9. นโยบายตองสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปนและอยางมเีหตุผล  

  10. นโยบายตองเปนเหตุเปนผล และสามารถนําไปปฏิบัติไดและตองไดรับการยอมรับ

จากผูเกี่ยวของทุกฝาย   

  นโยบายมีความสําคัญตอการบริหาร เปนแนวทางการปฏิบัติงาน ที่ตองมีความชัดเจน

ในวัตถุประสงควาใครจะทําอะไร เมื่อไร เทาใด และอยางไร เพื่อใหนโยบายสามารถนําไปปฏิบัติให

บรรลุผลและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน และสังคมโดยรวมถงึความสอดคลองกับ

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมตางๆ และนโยบายที่ดีตองมีความชัดเจน กําหนดขึ้นจาก

ขอมูลที่เปนจริง ใชภาษางายๆ ที่ทุกคนเขาใจตรงกัน มีการกําหนดระยะเวลาการใช และยังสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนและสังคมโดยรวม สอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงและมี

ความเปนไปไดในการนําไปปฏบิัต ิ

  แผนยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ 

(Mission) ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน (Vision) และเปาประสงคขององคการ (Corporate Goal) แผน

ยุทธศาสตรที่ดีนั้น จะตองถูกกําหนดขึ้นตามวิสัยทัศนขององคการ อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกัน

ของสมาชิกในองคการที่ไดทํางานรวมกันหรือจะทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพอง

ตองกันวาเปนจุดหมายปลายทางที่องคการประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปน

วัตถุประสงค (Objective) ที่เปนรูปธรรม และสามารถวัดได ทั้งนี้องคการสามารถใชแผนยุทธศาสตร

เปนกรอบในการประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้นองคการยังสามารถใชแผน

ยุทธศาสตรเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปไดอกีดวย 

  แนวคิด ความสําคัญ และกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 แผนยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐกิจคือ กระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบใน

การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด รวมถึงการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเปาประสงคที่ไดกําหนด

ไว อันเปนผลประโยชนของสวนรวม หรอืประโยชนสาธารณะ (Public Interest)  ทัง้ยังเปนการสนองตอบ

ตอปญหาและความตองการของประชาชนอกีดวย 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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   ความสําคัญของแผนยุทธศาสตร 

 1. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยใหองคการสามารถ

พัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการกําหนดแผนยุทธศาสตร

นั้นใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม ทั้งสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม

ภายนอกองคการ 

 2. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยใหหนวยงานในภาครัฐ

กิจ ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนที่มีสวนเอื้ออํานวยความสําเร็จและความลมเหลวลมเหลวตอ

เปาประสงคขององคการ 

 3. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยสงเสริมการจัดการ

ภาครัฐแนวใหม (New Public Management, NPM)  ที่ใหความสําคัญการปรับปรุงการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐกิจทั้งระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกวา การปฏิรูป

ระบบราชการ อีกทั้งหนวยงานภาครัฐกิจยังตองดําเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมือง

ที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance)  ซึ่งเปนกระแสหลักในการบริหารรัฐกิจปจจุบัน 

 4. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีสวนชวยยกระดับระบบ

การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-based Budgeting)  

  5. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีสวนชวยในการสราง

นวัตกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งเปนการพินิจพิเคราะห วางแผน และนําเสนอทางเลือกในการบริหาร

จัดการแบบใหม ๆ ที่หลุดพนจากกรอบพันธนาการทางความคดิ อันเกี่ยวของกับระเบยีบปฏบิัตริาชการ

ที่ลาสมัยและไมเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน 

 6. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีสวนชวยสนับสนุน

หลักการประชาธิปไตย  ในแงของการมีสวนรวม  (Participation)  และ  การกระจายอํานาจ 

(Decentralization) 
  

 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 แผนยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ 

(Mission) ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน (Vision) และเปาประสงคขององคการ (Corporate Goal) แผน

ยุทธศาสตรที่ดีนั้น จะตองถูกกําหนดขึ้นตามวิสัยทัศนขององคการ อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกัน

ของสมาชิกในองคการที่ไดทํางานรวมกันหรือจะทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพอง

ตองกันวาเปนจุดหมายปลายทางที่องคการประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปน

วัตถุประสงค (Objective) ที่เปนรูปธรรม และสามารถวัดได ทั้งนี้องคการสามารถใชแผนยุทธศาสตร

เปนกรอบในการประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้นองคการยังสามารถใชแผน
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ยุทธศาสตรเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปไดอกีดวย สําหรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรนัน้ มขีัน้ตอนดังนี้ 

 1. การวเิคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย 

1.1 การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment) และ 

1.2 การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 

 2. การจัดวางทศิทางขององคการ ซึ่งประกอบดวย 

2.1 การกําหนดวสิัยทัศน (Vision) 

2.2 การกําหนดภารกิจ (Mission) 

2.3 การกําหนดเปาประสงคขององคการ (Corporate Goal) 

2.4 การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) 

2.5 การกําหนดดัชนช้ีีวัดผลงานระดับองคการ(Organization’s Key Performance  

      Indicators, KPIs)   

2.6 การกําหนดยุทธศาสตร (Strategy) 

 3. การจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนการดําเนินการเพื่อทําใหยุทธศาสตรที่ไดถูกกําหนด

ขึ้น มีความเปนรูปธรรม ปฏิบัติไดจริง อันจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาประสงคของ

องคการ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรนัน้ ประกอบดวย 

3.1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามขององคการ หรือที่มัก

นิยมเรียกกันวา การทําศว็อท-อณาไลษิส (SWOT Analysis)  อันประกอบไปดวยการวิเคราะหจุดแข็ง 

(Strengths)  การวเิคราะหจุดออน (Weakness)  การวเิคราะหโอกาส (Opportunities)  และการวเิคราะห

ภัยคุกคาม(Threats) ขององคการการวเิคราะหSWOTดังนี้ 

3.1.1 วิเคราะหปจจัยภายในขององคกร ไดแก จุดแข็ง (Strengths) ซึ่งเปน

ลักษณะ องคประกอบ หรือสิ่งที่องคกรทําไดดี เหนือกวาองคกรอื่น เชน จุดแข็งดานความรู  

ความสามารถของทรัพยากรบุคคล ฯลฯ และจุดออนหรือจุดดอย (Weakness) ซึ่งเปนลักษณะ 

องคประกอบ หรือสงที่องคกรทําไดดอยกวาองคกรอื่น เชน อาคารสถานที่คับแคบไมเพียงพอกับ

จํานวนผูใชบรกิารที่มมีาก ฯลฯ 

3.1.2 วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร ไดแก โอกาส (Opportunities) และ

ภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats) ซึ่งปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกร ไดแก สภาพแวดลอม

ทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี หากสภาพแวดลอมดังกลาวเปนสิ่งที่สงเสริมหรือ

เปนประโยชนตอองคกรก็จะถือวาเปนโอกาส เชน ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีทําใหหอสมุด

สามารถนํามาใชในการพัฒนาการใหบริการสารสนเทศออนไลนไดดยีิ่งขึ้น, หอสมุดเปนองคกรของรัฐที่
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มีช่ือเสียงและเปนที่ยอมรับของประชาชนจึงมีผูมาใชบริการจํานวนมาก ฯลฯ หากสภาพแวดลอม

ดังกลาวทําใหองคกรเสยีหายหรอืกระทบตอการดําเนนิงานขององคกรในทางลบก็จะถอืวาเปนอุปสรรค 

เชน ถูกตัดลดงบประมาณ, อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศสูงขึ้นทําใหราคาสื่อการศกึษาที่จัดซื้อ

จากตางประเทศสูงขึ้นทําใหจัดซื้อไดในปรมิาณที่ลดลง ฯลฯ 

3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

3.3 การกําหนดวัตถุประสงค (Objective)  ในแตละประเด็นยุทธศาสตร พรอมทัง้

หนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานสนับสนุน 

3.4 การกําหนดดัชนช้ีีวัดผลงานระดับองคการและระดับหนวยงาน (Strategic Plan’s 

KPIs)   

3.5  กําหนดยุทธวธิ ี(Tactics) หรอืแผนงานในการปฏบิัต ิ และ 

3.6 การกําหนดเปาหมาย (Targets) ของแตละกจิกรรม (Activities)  พรอมกับ

ดัชนช้ีีวัดผลงานระดับแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan’s KPIs) 

 ทั้งนี้เพื่อการทําความเขาใจเนื้อหาดังที่ไดกลาวไปแลวไดดียิ่งขึ้น โปรดนําเนื้อหา

ดังกลาวไปเทยีบเคยีงกับแผนภาพตอไปนี้ 

 ความแตกตางระหวางการวางแผนยุทธศาสตรกับการวางแผนท่ัวไป 

 การวางแผนยุทธศาสตร เปนการวางแผนเพื่อนําองคการไปสูภาพลักษณใหม กาวสู

วิสัยทัศนที่ตองการในอนาคต การวางแผนยุทธศาสตรจึงเปนความพยายามขับเคลื่อนองคการใน

ภาพรวม ความสําเร็จในทุกประเด็นยุทธศาสตรที่ไดถูกกําหนดขึ้น เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหองคการ

เดนิทางไปถงึวสิัยทัศน โดยถกูตองตรงตามภารกจิ และสัมฤทธผิลตามเปาประสงคขององคการนัน้ 

 สวนการวางแผนทั่วไปนั้น เปนการวางแผนเพื่อแกปญหาหรือการปองกันปญหา หรือ

เปนการวางแผนเพื่อพัฒนาองคการหรือกระบวนการปฏิบัติขององคการใหมีประสิทธิภาพ และ/หรือ 

ประสิทธิผลสูงขึ้น  เพราะฉะนั้นการวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุงหมายที่แคบกวาการวางแผนยุทธศาสตร

มาก 

  แผนยุทธศาสตร หมายถงึ ทศิทางหรอืแนวทางปฏบิัตติามพันธกจิและภารกิจ (Mission) 

ใหสัมฤทธผิลตามวสิัยทัศน (Vision) และเปาประสงคขององคการ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตรที่ดี

นั้น จะตองถูกกําหนดขึ้นตามวิสัยทัศนขององคการ อันเปนผลผลิตทางความคิดรวมกันของสมาชิกใน

องคการที่ไดทํางานรวมกันหรือจะทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพองตองกันวาเปน

จุดหมายปลายทางที่องคการประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค 

(Objective) ทีเ่ปนรูปธรรม และสามารถวัดได ทัง้นี้องคการสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการ
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ประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้นองคการยังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบใน

การจัดทําแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan) เพื่อการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดอกีดวย 

   แผนยุทธศาสตรขององคกร  คําวา “แผน” ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

2542 ใหความหมายไววา “สิ่งที่กําหนดถือเปนแนวดําเนิน เชน วางแผน, แบบ, ตํารา เชน แผนโบราณ 

แผนปจจุบัน” ซึ่งแผนตาง ๆ ที่องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนไดกําหนดไวนั้น แบงออกเปน (1) แผนระยะ

สั้น เปนแผนซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการ 1-2 ป เชน แผนปฏิบัติงานประจําป (2) แผนระยะปานกลาง มี

ระยะเวลาดําเนินการ 3-5 ป เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (3) แผนระยะยาว มี

ระยะเวลาดําเนินการ 5-10 ป และ (4) แผนระยะยาวมาก มีระยะเวลาดําเนินการ 10-20 ป 

  “แผนยุทธศาสตร” (Strategy) วิกิพี เดีย สารานุกรมเสรี ไดใหความหมายไววา 

ยุทธศาสตร หรือ กลยุทธ หมายถึง การวางแผนงานสูการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย ภายใตการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมที่เหมาะสม หรือการวิเคราะหเชิงกลยุทธ SWOT Analysis กลาวคือ การ

วิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาที่ตองการ ทั้งนี้เพื่อ

ประกอบการวางแผนการในการใชวธิกีารและทรัพยากรเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสดุ 

  แนวคิด ความสําคัญ และกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

  แผนยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐกิจคือ กระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบใน

การใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัด รวมถึงการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเปาประสงคที่ไดกําหนด

ไว อันเปนผลประโยชนของสวนรวม หรอืประโยชนสาธารณะ (Public Interest)  ทัง้ยังเปนการสนองตอบ

ตอปญหาและความตองการของประชาชนอกีดวย 

  ความสําคัญของแผนยุทธศาสตร 

  1. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยใหองคการสามารถ

พัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการกําหนดแผนยุทธศาสตร

นั้นใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม ทั้งสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม

ภายนอกองคการ 

  2. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยใหหนวยงานในภาครัฐ

กิจ ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนที่มีสวนเอื้ออํานวยความสําเร็จและความลมเหลวลมเหลวตอ

เปาประสงคขององคการ 

  3. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยสงเสริมการจัดการ

ภาครัฐแนวใหม (New Public Management, NPM) ที่ใหความสําคัญการปรับปรุงการดําเนินงานของ
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หนวยงานภาครัฐกิจทั้งระบบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกวา การปฏิรูป

ระบบราชการ อกีทัง้หนวยงานภาครัฐกจิยังตองดําเนินงานตามแนวทางการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี

ห รื อ ธ ร ร ม าภิ บ าล  ( Good Governance) ซึ่ ง เ ป น ก ร ะแ ส ห ลั ก ใ น ก า ร บริ ห า ร รั ฐกิ จ ป จ จุบั น 

  4. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีสวนชวยยกระดับระบบ

การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-based Budgeting)  

  5. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีสวนชวยในการสราง

นวัตกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งเปนการพินิจพิเคราะห วางแผน และนําเสนอทางเลือกในการบริหาร

จัดการแบบใหม ๆ ที่หลุดพนจากกรอบพันธนาการทางความคดิ อันเกี่ยวของกับระเบยีบปฏบิัตริาชการ

ที่ลาสมัยและไมเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน 

  6. แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีสวนชวยสนับสนุน

หลักการประชาธิปไตย ในแงของการมีสวนรวม (Participation)  และ การกระจายอํ านาจ 

(Decentralization)   

  แผนกลยุทธ คือ การตัดสินใจวางแผนอยางมรีะบบ มีทิศทาง มีกระบวนการทํางานที่

ชัดเจน มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมเพื่อใหองคกรสามารถดํารงอยูไดในอนาคต โดยอาศัยการ

มีสวนรวมของทุกฝายหรือกลาวอีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา เปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

เพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามพันธกจิ (Mission) ขององคกรและทําใหองคกรอยูรอดในระยะยาวได สวน 

“การวางแผนกลยุทธ” นัน้ เปนกระบวนการกาํหนดเปาหมายระยะยาวขององคกร (Long Range Goals) 

การเลือกวิถีทาง (Means) เพื่อใหบรรลุจุดหมายนั้น ทั้งนี้ การวางแผนกลยุทธซึ่งเปนแผนของผูบริหาร

ระดับสูงจะมคีวามเช่ือมโยงกับแผนปฏบิัตกิาร ซึ่งเปนแผนของผูบริหารหรอืแผนงานระดับลาง  

  นอกจากนี้ การที่จะกระทําใหแผนกลยุทธบรรลุผลสําเร็จไดนั้น จําเปนตองอาศัยการ

บริหารเชิงกลยุทธมาขับเคลื่อนแผนดวย ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธคือ การตอบคําถามที่สําคัญ 4 

ประการ ใหไดครบและสมบูรณ ซึ่งไดแก  

  1) ปจจุบัน เราอยู ณ จุดไหน (Where are we now ?) ซึ่งเครื่องมอืที่นาจะตอบคาถามนี้

ไดดคีอื การวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค หรอืที่รูจักกันวา SWOT Analysis 

   2) ในอนาคตเราตองการไปสูจุดไหน (Where do we want to be?) ซึ่งก็คอืการกําหนด

วสิัยทัศน (Vision) และทศิทางขององคกร  

  3) เ ราจะไปสู จุ ดนั้ น ไดอย าง ไร  (How do we get there?) ซึ่ งก็ คื อ  การกํ าหนด

ยุทธศาสตรหรอืประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Formulation)  
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  4) เราจะตองทาหรือปรับเปลี่ยนอะไรบางเพื่อไปถึงจุดนั้น (What do we have to do or 

change in order to get there?) ซึ่ งก็คือการแปลงยุทธศาสตร /กลยุทธ ไปสูการปฏิบัติ (Strategy 

Execution)  
   

  กระบวนการในการจัดทาแผนกลยุทธเปนอยางไร  

  องคกรทุกองคกรตางก็มีเปาหมายของตนเองอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้ คอื  

  1. การนําพาองคกรสูความสําเร็จ  

  2. สามารถบรรลวุสิัยทัศนที่ไดวางไว 

  3. การประสบความสําเร็จอยางยั่งยนื  

  4. สามารถกอใหเกดิคุณคา หรอืประโยชนใหกับผูที่เกี่ยวของได  

  5. การเปนองคกรช้ันเลศิ (Excellence Organization)  

  6. การเปนองคกรที่มขีดีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)   

  ดังนั้น ดวยเหตุที่การวางแผนกลยุทธเปนการวางแผนเพื่อนาองคกรไปสูภาพลักษณ

ใหม กาวสูวิสัยทัศนที่ตองการในอนาคตภายใตสภาพแวดลอมและบริบทในการดาเนินงานที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูตลอดเวลา  

  การวางแผนกลยุทธจึงจําเปนตองดําเนินการเปนกระบวนการ ซึ่งกระบวนการในการ

จัดทาแผนกลยุทธโดยทั่วไปจะประกอบดวย  

   1. การวเิคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร/กลยุทธ  

   2. การกําหนดทศิทางขององคกร/หนวยงาน  

   3. การวเิคราะหถงึประเด็นที่ตองมุงเนน/ใหความสําคัญที่จะบรรลุวสิัยทัศน  

   4. การกําหนดเปาประสงคสาหรับแตละประเด็นยุทธศาสตร   

   5. การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายของแตละเปาประสงค  

   6. การกําหนดกลยุทธหรอืสิ่งที่จะกระทําใหบรรลุเปาประสงค  

 

  ตัวชี้วัด หรือ KPIs มาจากคําวา Key Performance Indicator เปนเครื่องมือในการ

วัดผลการดําเนินโครงการ หรือความสําเร็จของการดําเนนิงาน สามารถแยกแยะความแตกตางของผล

การปฏบิัตงิานได หากเปดพจนานุกรมจะพบความหมายของแตละคํา ดังนี้  

  Key หมายถงึ สําคัญที่สุดในกลุม 

  Performance หมายถงึ ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดดีแคไหน บรรลุ สําเร็จแคไหน 

  Indicator หมายถงึ ตัววัดหรือคุณคาที่ใหแกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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  ดังนั้นการกําหนด KPIs  จึงเปนเครื่องมือที่ ใชในการวัดผลการดําเนินงานหรือ

ประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ ขององคกร ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมนิใน

รูปขอมูลเชิงประมาณเพื่อสะทอนประสทิธิภาพ ประสทิธผิลในการปฏิบัติงานขององคกรหรอืหนวยงาน

ภายในองคกร หรือหมายถึง “ตัววัดคาความสําเร็จที่สําคัญ เครื่องมือที่ใชวัด และประเมินผลการ

ดําเนนิงานในดานตางๆ ที่สําคัญขององคกร ซึ่งสามารถแสดงผลเปนขอมูลในรูปของตัวเลขเพื่อสะทอน

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการทํางานขององคกรหรอืหนวยงานตางๆ ภายในองคกร”  
 

  ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หมายถึง การกําหนดคาของความสําเร็จ

ในการดําเนินโครงการ งานและกิจกรรม ที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

โครงการ งานและกิจกรรม เพื่อเปนการติดตามผลและความกาวหนา ที่จะแสดงผลของความสําเร็จ

เปนตัวเลขที่นับได เชน รอยละ 10 ของจํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพการเกษตร หรือ 

รอยละ 20 ของความรูของนักศกึษาที่เพิ่มขึ้นจากการศกึษาในหองเรยีน เปนตน 
 

  ตัวชี้วัด มีความสําคัญเน่ืองจากการดําเนินงานทุกประเภท จะมีการกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จในการดําเนินงาน  ความสําคัญของตัวช้ีวัดจะเปนเครื่องมอื

ที่ใชในการติดตามประเมินผลเพื่อใหทราบวา การดําเนินงานนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงคและ

เปาหมายที่ตองการหรือไม ตัวช้ีวัดที่ดีจะตองนํามาเปนองคประกอบในการคาดการณเหตุการณที่

อาจจะเกิดขึ้นลวงหนาได ทําใหองคกรสามารถแกปญหา หรือวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคตได

ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและ เพื่อใหการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

  ปจจุบันภาครัฐไดมีการนําตัวช้ีวัดที่เรียกวา ตัวช้ีวัดผลการดาเนินงาน(ผลสําเร็จ)หลัก 

(Key Performance Indicators : KPI) มาเปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางาน

และใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแก

ขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการ

ทํางานอยางมปีระสทิธภิาพ และมผีลตอบแทนที่เปนธรรม     

  การกําหนดตัวชี้วัด สําหรับวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน ไดมีการกําหนดไว 4 

ประเภทคือ 

  1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นเพื่อใชสําหรับการนับจํานวนผลที่ได

จากการดําเนินงาน เชิงกายภาพที่สามารถจับตองได มรูีปรางที่ชัดเจน โดยหนวยวัดจะเปนจํานวน และ

รอยละ เชน จํานวนคน สิ่งของ เปนตน 

  2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นเพื่อใชสําหรับวัดระดับของผลการ

ดําเนินงานที่เปนเชิงนามธรรม ที่นอกเหนือจากการวัดเชิงปริมาณหรือจํานวน ซึ่งจะวัดถึงคุณภาพของ
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ผลการดําเนินงานวาดีมีคุณภาพในระดับใด โดยจะตองมีการกําหนดเงื่อนไขของระดับการวัดไวเชน  

รอยละของความพงึพอใจ รอยละของคุณภาพชีวติที่ดขีึ้น รอยละของสภาพแวดลอมที่ดขีึ้น เปนตน 

  3.ตัวชี้วัดเชิงเวลา คือ ตัวช้ีวัดที่ใชกําหนดระยะเวลาที่ไดใชในการดําเนินงานของ

โครงการ กิจกรรมหรืองานที่อาจจะเกิดขึ้น กับระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงานวา มีความ

แตกตางกันมากนอยเพียงใด หากระยะเวลาในการดําเนินงานนอยกวาที่กําหนดก็แสดงวา เกิดการ

ประหยัดเวลาในการดําเนินงานแตหากระยะเวลาดําเนินงานมากกวาที่กําหนดไว ก็จะตองมาวิเคราะห

หาสาเหตุวา การดําเนนิงานมีขัน้ตอนใดที่เกิดปญหาอุปสรรคเพื่อจะไดแกไขปรับปรุงตอไป เชน รอยละ

ของเวลาการดําเนินโครงการแลวเสร็จกอนกําหนดหรือหลังกําหนด รอยละของการใชเวลาในแตละ

กระบวนการดําเนนิงาน เปนตน 

  4. ตัวชี้วัดเชิงตนทุน คือ ตัวช้ีวัดที่ใชวัดจํานวนทรัพยากรที่ใชไป จากการดําเนิน

โครงการ กิจกรรมและงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชงบประมาณในการดําเนินงาน เปนการ

เปรียบเทียบงบประมาณที่กําหนดไวเบื้องตนกับงบประมาณที่ใชจริงวา มีความแตกตางกันหรือไมเพื่อ

หาในเรื่องของความคุมคาและความประหยัดอยางสมเหตุสมผล เชน รอยละของงบประมาณที่ลดลง

จากการดําเนนิงาน โครงการ และกจิกรรมรอยละของเงนิลงทุนเพื่อการดําเนนิงานเปนตน 
 

  ตัวชี้วัดท่ีดคีวรมคุีณสมบัตติามตามแนวของ SMART Objective ดังน้ี  

   1. Specific : S = มีความเฉพาะเจาะจง  ตัวช้ีวัดควรมีความชัดเจน และมี

ความหมายมุงไปยังสิ่งที่ตองการจะวัด ควรกําหนดตัวช้ีวัดใหชัดเจน ไมกํากวม เพื่อมใิหเกดิการตีความ

ผิดพลาด และสื่อสารความเขาใจใหตรงกันทั่วทัง้องคกร  

   2. Measurable : M = สามารถวัดได เปนตัวช้ีวัดที่สามารถนําไปวัดผลการ

ปฏิบัติงานไดจริง ขอมูลที่ไดจากการวัดสามารถนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากตัวช้ีวัดอื่นและใช

วเิคราะหความหมายทางสถติไิด  

   3. Attainable/ Achievable : A = สามารถบรรลุผลสําเร็จได องคกรไมควร

ใชตัวช้ีวัดผลการดาเนนิงานหลักที่องคกรไมสามารถควบคุมใหเกดิผลไดโดยตรง  

   4. Realistic : R = เปนจรงิได มคีวามสมจริง ตัวช้ีวัดผลการดาเนินงานหลักมี

ความเหมาะสมกับองคกรและไมใชตนทุนการวัดที่สูงเกนิไป  

   5. Time Bound : T = ภายใตกรอบเวลาที่เหมาะสม สามารถใชวัดผลการ

ปฏบิัตงิานไดภายในเวลาที่กําหนด ควรปรับปรุงตัวช้ีวัดใหทันสมัยอยูเสมอ  
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  ลักษณะสําคัญของตัวชีว้ัดท่ีดี  

  1. ตรงประเด็น (Relevant)  เปนตัวช้ีวัดที่สามารถบงบอกถึงสิ่งที่เราตองการทราบได

อยางชัดเจนสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ ซึ่งในหลายๆ กรณีก็ไมเปนเรื่องยุงยาก

แตประการใด เชน ตัวช้ีวัดที่ใชถาวัตถุประสงคของโครงการ คอื ตองการเพิ่มรายไดเกษตรกร ตัวช้ีวัดที่

ตรงประเด็นที่สุดก็คือ รายไดหรือรายไดเฉลี่ยของเกษตรกร หรือถาวัตถุประสงคตองการเพิ่มผลผลิต

ตอไร ตัวช้ีวัดที่ตรงประเด็นที่สุดก็คือ ผลผลิตเฉลี่ยตอไร ในบางกรณีอาจไมงายนัก เชน วัตถุประสงค 

คือ ตองการวัดคุณภาพชีวิตหรือความผาสุกของประชาชน การที่จะหาตัวช้ีวัดตัวใดตัวหนึ่งใหตรง

ประเด็นเลยทาไดยากมาก จําเปนจะตองใชตัวช้ีวัดทางออม และวัดหลายมิติ เชน วัดจากรายได สภาพ

ของที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัย แลวสรางเปนดัชนรีวมขึ้นมา เปนตน 

   2. มีหลักเกณฑที่แนนอน เปนตัวช้ีวัดที่หลักเกณฑและวิธีการหรือสูตรคํานวณที่

แนนอน คานยิามของตัวแปรที่ใชในการคํานวณตองชัดเจนวาจะรวมหรอืไมรวมอะไรบาง มกีารกําหนด

เกณฑการตัดสนิไวลวงหนา มกีารใชดลุพนิจิหรอืความรูสกึของผูประเมนินอย  

  3. มีผลกระทบจากปจจัยภายนอกนอย เพื่อความถูกตองและเปนธรรมกับผูถูก

ประเมินการกําหนดตัวช้ีวัดผลการดาเนินงานควรมีตัวแปรเฉพาะที่ผูถูกประเมินสามารถควบคุมได

เทานั้น เชน ตัวช้ีวัดคือ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพิ่มขึ้นจากการสงเสริมการใชพันธุดีของเกษตรกรภายใต

โครงการหนึ่ง ซึ่งปลูกในเขตนาฝน อาจมีปญหาในทางปฏิบัติได เพราะการเพิ่มผลผลิตตอไรขึ้นอยูกับ

หลายปจจัยไมใชพันธุอยางเดียว แตขึ้นอยูกับดนิฟาอากาศดวย ซึ่งปกตเิราไมสามารถควบคุมได ทัง้ฝน

แลงหรือนาทวม กรณีนี้ตัวช้ีวัดผลผลิตเฉลี่ยตอไรอาจไมเหมาะสมเทาใดนัก ยกเวนเปนงานทดลองใน

สถานีทดลองที่สามารถควบคุมปจจัยอื่นๆ ได หรือถายังตองการตัวช้ีวัดนี้ก็อาจตองระบุเงื่อนไขไวดวย 

เชน ภายใตสภาวะดนิฟาอากาศเปนปกติ เปนตน หรอืใชอัตราการเจรญิเตบิโต (Growth Rate) เฉลี่ยตอ

ปเปนตัวช้ีวัดเพื่อดูแนวโนม(Trend) ในระยะยาว แทนที่จะดูปตอปจะเปนตัวช้ีวัดที่เหมาะสมกวา อีก

ตัวอยาง เชน ถากําหนดมูลคาการสงออกสินคาการเกษตรเปนตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานอยางหนึ่งของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณก็อาจจะไมเหมาะสมเชนเดียวกัน เพราะโดยหนาที่ความรับผิดชอบแลว

การสงเสริมการสงออกเปนภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย ในสวนขอกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แมมีสวนที่จะตองรับผิดชอบในการสงเสริมดูแลการผลิตของเกษตรกรใหไดทัง้ปริมาณที่เหมาะสมและ

คุณภาพที่ดี เพื่อสนับสนุนการสงออกก็ตาม แตการสงออกก็ไมเปนภารกิจหลัก ดังนั้นตัวช้ีวัดนี้จึงไม

เหมาะสม เพราะมปีจจัยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไมสามารถควบคุมไดอยูดวย  

  4. มรีะบบการจัดเก็บขอมูลที่ด ีสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันตอ

สถานการณ และประหยัดคาใชจาย รวมทั้งสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางตอเนื่องดวย และหากจะใช

เปนขอมูลอางองิในภาพกวาง จานวนตัวอยางที่เก็บขอมูลตองมมีากพอ เพื่อความนาเช่ือถอืของขอมูลที่

ได  
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  5. เปนที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของ ถาเปนการประเมินผลการทางานภายในองคกร 

ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้นตองเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งผูประเมิน (ผูบริหาร) และผูถูกประเมิน 

(ผูปฏิบัติ) และเปนสากลถาตองการเปรียบเทียบระหวางประเทศสัมพันธกับดัชนีช้ีวัดอื่นในเชิงเหตุและ

ผลหรอืไม 

 

ข้ันตอนการจัดทําตัวชี้วัด โดยทั่วไปมขีัน้ตอน ดังนี้  

  1. วิเคราะหขอมูล วิเคราะหวัตถุประสงคขององคกร ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ

และกิจกรรมขององคกรใหชัดเจนวามีวัตถุประสงคอะไร เปาหมายที่เปนผลผลติ (Output) หรือผลลัพธ 

(Outcome) ในระยะสั้นระยะยาวคืออะไร ในกรณีที่ตองการวัดผลเฉพาะระดับโครงการหรือบาง

กจิกรรมก็จะพจิารณาเฉพาะวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการหรอืกจิกรรมที่สนใจเทานัน้  

  2. กําหนดประเด็น ประมวลเปนประเด็นที่ตองติดตามประเมินผลใหครบทุกขั้นตอน 

โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการใชปจจัย (Input) ที่ใชในการดาเนินงาน กระบวนการดาเนินงาน (Process) ไป

จนถงึผลผลิต และผลลพัธในระยะยาวที่จะเกิดขึ้น ถาวัดเฉพาะผลผลิตหรือผลลัพธโดยไมไดวัดปจจัยก็

อาจจะไมทราบถึงสาเหตุวาสําเร็จเพราะเหตุใด เชน ไดรับงบประมาณหรือมีบุคลากรเพียงพอหรือไม 

เปนตน  

  3. เลือกประเด็นสําคัญ ในแตละประเด็นใหเลือกเฉพาะประเด็นที่สําคัญที่มีผลตอ

ความสํา เ ร็จ  ไมสํ า เ ร็จของการดาเนินงาน  (Critical Success Factor : CSF) หรือสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการดาเนนิงานมากที่สุด มาเปนประเด็นที่ตองตดิตามหรอืประเมนิผล  

  4. กําหนดตัวชี้วัด กําหนดตัวช้ีวัดโดยเลือกตัวช้ีวัดที่ตรงประเด็นมากที่สุด เพื่อ

ประหยัดงบประมาณและเวลาในการเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูล ซึ่งในแตละประเด็นอาจมี

มากกวา 1 ตัวช้ีวัดก็ได ในบางกรณีอาจจาเปนตองจัดทาเปนดัชนี (Index) ขึ้นมาดวย โดยเฉพาะกรณีที่

มีตัวช้ีวัดหลายตัวหรือมีเรื่องที่เกี่ยวของหลายประเด็นหรือหลายมิติ จะตองจัดทาเปนดัชนีรวม 

(Composite Index) เพื่อใหสามารถสรุปเปนภาพรวมในประเด็นนัน้ๆ ไดดวย  

  ในการกําหนดตัวช้ีวัดขององคกร โดยทั่วไปจะตองกําหนดจากระดับบนลงมาถึงระดับ

ลาง กรณีขององคกรภาครัฐตัวช้ีวัดอาจเริ่มจากกระทรวง กรม ไปจนถึงกอง/ฝายตางๆ หรือในกรณี

ของโครงการตองกําหนดตัวช้ีวัดภาพรวมของโครงการกอนตัวช้ีวัดของกิจกรรมยอย (กําหนดเปาใหญ

กอน) แตในทางการคํานวณตัวช้ีวัดภาพรวมระดับบน บางกรณีอาจจะตองเริ่มจากระดับยอยกอน เชน 

ระดับบุคคล/ครัวเรือนที่เขารวมโครงการ ไปจนถึงระดับโครงการหรือระดับพื้นที่ เชนตําบล อําเภอ 

จังหวัด และประเทศ ซึ่งจะตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดหรือดัชนีขึ้นมาเปนขั้นเปนตอนในแตละระดับ โดย

ตัวช้ีวัดระดับลางจะตองสอดคลองกับตัวช้ีวัดระดับบนดวย ในการคํานวณจากระดับยอยมาเปนระดับที่

กวางขวางขึ้น สาหรับตัวช้ีวัดบางตัวอาจจะตองมีการถวงนาหนัก (Weight) ดวย แทนที่จะเปนการรวม

หรอืหาคาเฉลี่ยเลขคณติธรรมดา ทัง้นี้เนื่องจากในแตละประเด็น  



60 
 

ยอยหรือพื้นที่ยอยอาจมีความสําคัญไมเทากัน เพราะถาไมถวงนาหนักในการคํานวณแลว คาดัชนีรวม

อาจเอนเอยีง (Biased) ได  

  ในบางกรณีตัวช้ีวัดภาพรวมอาจไมจําเปนตองมาจากตัวช้ีวัดระดับยอยแตจะวัดจาก

ผลผลติสุดทายของโครงการหรือขององคกรที่เกดิจากการทางานอยางบูรณาการของทุกระดับในหลาย

หนวยงานภายในองคกร เชน ตัวช้ีวัดการแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรที่ตองทางานรวมกัน

หลายหนวยงาน โดยตัวช้ีวัดระดับกระทรวงอาจจะเปนจานวนครัวเรือนเกษตรกรที่อยูตํ่ากวาเสนความ

ยากจน (มีรายไดต่ํากวาเกณฑที่กําหนด) ซึ่งเปาหมายคือ จะตองมีจานวนลดลง ตัวช้ีวัดระดับกรมจะ

ไมใชจานวนครัวเรอืนเกษตรกรที่ยากจนที่แตละกรมเขาไปดาเนนิการแกไขปญหา เพราะอาจจะเกดิการ

ซ้ําซอน เนื่องจากการทาการเกษตรของแตละครัวเรือนมักจะมีหลายกิจกรรม ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว 

หรือทาการประมง การแกไขปญหาตองทาอยางบูรณาการของหลายหนวยงาน ทั้งทางตรง เชน 

สนับสนุนปจจัยการผลิต การฝกอบรมถายทอดความรู และทางออมเชน การพัฒนาระบบชลประทาน 

การปรับปรุงบํารุงดิน ดังนั้นตัวช้ีวัดระดับกรมในกรณีนี้จะตองเปนตัวช้ีวัดกจิกรรมของแตละกรมที่จะมี

สวนแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรกรณีตัวช้ีวัดเปนรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรกร

ระดับประเทศ การคํานวณอาจไดจากการเฉลี่ย (ถวงนาหนัก) ตัวช้ีวัด รายไดเฉลี่ยระดับยอยลงมา เชน 

ระดับภาค และ/หรอืระดับจังหวัด เปนตน  

  5. วางระบบจัดเก็บและประมวลผลขอมูล กําหนดรายละเอียดขอมูลที่จะจัดเก็บใน

แตละชวงเวลาอยางเหมาะสม เชน กอน หลังโครงการ หรือระหวางดาเนินการตามโครงการ เพื่อให

สามารถดาเนินการไดอยางตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ รวมทั้งสามารถเปรียบเทยีบความแตกตางที่

เกดิขึ้นในแตละชวงเวลาได  

  คาของตัวช้ีวัดแตละตัวอาจมาจากหลายตัวแปร (Variable) ทั้งที่เปนตัวแปรสตอก 

(Stock หรือ Inventory) ที่อางอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เชน จํานวนปศุสัตว ณ วันที่ 1 มกราคม และตัว

แปรกระแส (Flow) ซึ่งเปนขอมูลที่มีคาบเวลา เชน ผลผลิตขาวในรอบ 1 ปเพาะปลูก จานวนปศุสัตวที่

ผลติไดในรอบปปฏทินิ เปนตน ดังนั้นตองกําหนดคานยิามใหชัดเจนดวย  

ในกรณทีี่ตัวช้ีวัดที่เปนอัตราสวน (Ratio) ที่มลีักษณะเปนเศษสวน ตัวแปรที่เปนเศษอาจ

ไดขอมูลมาจากแหลงหนึ่ง ตัวแปรที่เปนสวนอาจไดขอมูลมาจากอีกแหลงหนึ่ง เปนตน ซึ่งบางรายการ

อาจเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และบางรายการเปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งผู

ประเมนิตองจัดเก็บเอง โดยการสาํรวจจากทุกรายหรือสุมตัวอยางบางรายในบางพื้นที่โดยวธิกีารตางๆ 

เชน การสัมภาษณ การสังเกตหรือการวัดโดยใชอุปกรณบางชนิดและดาเนินการเปนเรื่องเฉพาะเรื่อง 

หรอืบูรณาการใหอยูในระบบการรายงานผลการปฏบิัตงิานที่ดาเนินการเปนปกติอยูแลวก็ได ทัง้นี้ตองมี

การกําหนดแหลงขอมูลและชวงเวลาที่อางอิงใหชัดเจนดวย เชน ในรอบปหมายถงึปปฏทินิ (ม.ค. – ธ.ค.) 

ปงบประมาณ (ต.ค. – ก.ย.) ปเพาะปลูก (เม.ย. – มี.ค.) หรือชวงเวลาอื่นๆ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
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โดยตองคํานึงถึงความถูกตอง และความรวดเร็วของการไดมาซึ่งขอมูล รวมทั้งคาใชจายในการจัดเก็บ

รวบรวมและประมวลผลขอมูลดวย 

   กรณีที่ตองใชวิธีการสํารวจดวยตัวอยาง (Sample Survey) จะตองมีการกําหนดแบบ

แผนการสุมตัวอยาง (Sampling Design) และจํานวนตัวอยาง (Sample Size) ที่เหมาะสม เพื่อใหได

ตัวแทน (ตัวอยาง) ที่ดี ผลการคํานวณตัวช้ีวัดที่ไดจะมีความนาเช่ือถือและไมเกิดความเอนเอียง 

(Biased) ในทางสถติ ิ 

 

การคํานวณผลการประเมนิ3  

ระดับคะแนนของผลการประเมนิในแตละระดับ เปนดังนี้  

 ผลการประเมนิ ระดับคะแนนที่ไดรับ  

   มผีลการดาเนินงานอยูระดับดกีวาเปาหมายมาก 5  

   มผีลการดาเนินงานอยูระดับดกีวาเปาหมาย 4  

   มผีลการดาเนนิงานอยูระดับเปนไปตามเปาหมาย 3  

   มผีลการดาเนนิงานอยูระดับต่ํากวาเปาหมาย 2  

   มผีลการดาเนนิงานอยูระดับตํ่ากวาเปาหมายมาก 1  

 วธิกีารประเมนิผลการดาเนินงาน สามารถแบงไดเปน 5 แบบ ดังนี้  

  1. การประเมนิผลตัวช้ีวัดผลสําเร็จ/ไมสําเร็จ (Pass/Fail)  

  2. การประเมนิผลตัวช้ีวัดตามขัน้ตอนการดาเนนิงาน (Milestones)  

  3. การประเมนิผลตัวช้ีวัดเชิงผลผลติ (Output)  

   3.1 ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิต 1 ตัว  

   3.2 ตัวช้ีวัดเชิงผลผลิตมากกวา 1 ตัว  

  4. การประเมนิผลตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ (Outcome)  

  5. การประเมนิผลตัวช้ีวัดแบบผสมผสาน (Hybrid)  

   5.1 ตัวช้ีวัดแบบผสมผสานระหวางตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดาเนินงานและ

ตัวช้ีวัดเชิงผลผลติ (Milestones + Output)  

   5.2 ตัวช้ีวัดแบบผสมผสานระหวางตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดาเนินงานและ

ตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ (Milestones + Outcome)  

   5.3 ตัวช้ีวัดแบบผสมผสานระหวางตัวช้ีวัดตามขั้นตอนการดาเนินงานและ

ตัวช้ีวัดเชิงผลผลติและตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธ (Milestones + Output + Outcome) 
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 เกณฑการทดสอบคุณภาพของดัชนีชี้วัด 

  1. ความพรอมของขอมูล ประเมนิวาดัชนช้ีีวัดแตละตัวมขีอมูลเพยีงพอหรอืไม 

  2. ความถูกตองของขอมูล ประเมินวาขอมูลที่มีอยูของดัชนีช้ีวัดแตละตัวเปนขอมูลที่

ทันสมัยและเปนขอมูลในปจจุบันหรอืไม 

  3. ตนทุนในการจัดหาหรือจัดเก็บขอมูล ประเมินวาการหาหรือเก็บขอมูลสําหรับดัชนช้ีี

วัดแตละตัวใชตนทุนมากนอยเพยีงใด และคุมคาหรอืไม 

  4. ความชัดเจนของดัชนีช้ีวัด ประเมินวาดัชนีช้ีวัดแตละตัวมีความชัดเจนและทุกฝายที่

เกี่ยวของเขาใจตรงกันหรอืไม 

  5. ดัชนีช้ีวัดแตละตัวสะทอนใหเห็นผลการดําเนินงานที่แทจรงิหรือไม หรือแสดงใหเห็น

สงิที่ตองการจะวัดจรงิหรอืไม 

  6. สามารถนําดัชนีช้ีวัดไปใชเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานกับองคกรหรอืหนวยงานอื่น

หรอืผลการดําเนนิงานในอดตีไดหรอืไม 

  7. ดัชนช้ีีวัดแตละตัวสัมพันธกับดัชนช้ีีวัดอื่นในเชิงเหตุและผลหรอืไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


