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กระทรวงมหาดไทย

สํานักนยบายละผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ฉบับปรับปรุงครัๅงที่ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๕

ก

คํานํา
คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ลมนีๅ จัดทําขึๅนพืไอสรຌางความรูຌ
ความขຌา฿จละป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานสําหรับผูຌปฏิบัติดຌานผน/ยุทธศาสตร์อยางละอียด ดยรวบรวม
ความรูຌทางวิชาการจากหลงตาง ๆ ละประสบการณ์฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์ ซึไงนอกจากรายละอียด
ขัๅนตอนการดํานินการลຌว ยังเดຌรวบรวมขຌอสนอนะนวทางการปรับปรุงกຌเข พืไอ฿หຌผูຌทีไสน฿จศึกษาคูมือลมนีๅ
เดຌนาํ เปประยุกต์฿ชຌหรือป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานตอเป
ทัๅงนีๅ กระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทยยังป็นกระบวนการทํางานทีไสาํ คัญ (หรือกระบวนการสรຌางคุณคา) ทีไมีความสําคัญสูงสุด฿นการปฏิบัติ
ตามภารกิจละสรຌางคุณคา฿หຌกผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสียตามกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒ การมุงนຌนระบบปฏิบัติการ ละยังมีความชืไอมยงกับหมวด ๎ การวางผนชิงยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย ซึไงมีสํานักนยบายละผน สป. ป็นผูຌรับผิดชอบหลัก ดยการออกบบ
กระบวนการ฿ชຌครืไองมือกระบวนการดํานินงาน฿นรูปของผนภาพสดงขัๅนตอนตามบบ SIPOC Model ละ
สดงรายละอียดการดํานินงานตละขัๅนตอนอยางชัดจน
สํานักนยบายละผน สป. หวังป็นอยางยิไงวาคูมือลมนีๅ จะป็นประยชน์ตอสวนราชการละ
ผูปຌ ฏิบัติงานสําหรับ฿ชຌป็นคูมอื ฿นการดํานินการจัดทําผนยุทธศาสตร์ของหนวยงาน฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
ละสามารถนําเปสูการปฏิบัต฿ิ หຌบรรลุป้าหมายตามทีไกาํ หนดเวຌ

สวนนยบายละผนรวม สํานักนยบายละผน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
(จัดทําดือนธันวาคม ๎๑๑๗
ปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙)
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ํ.๏ นวทาง฿นการออกบบกระบวนการ
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บทที่ ํ
ข้อมูลสําคัญของกระบวนการ
ํ.ํ ความสําคัญของกระบวนการ
สํานักนยบายละผน สป. มีอาํ นาจหนຌาทีไ฿นการสนอนะละจัดทํานยบายละยุทธศาสตร์
ของกระทรวง฿หຌสอดคลຌองกับนวนยบายพืๅนฐานหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ ผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ นยบายของรัฐบาลละนยบายของกระทรวง จัดทําผนมหาดเทยมบท ประสาน
ผนการปฏิบัติงาน ละสนอนะนยบาย฿นการตัๅงละจัดสรรงบประมาณประจําปี รวมทัๅงติดตามละ
ประมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน฿นสังกัดกระทรวง สนับสนุนการบริหารราชการของกลุมภารกิจ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองหรือทีไเดຌรับมอบหมาย
นอกจากนีๅ ยังสอดคลຌองกับพันธกิจหลักทีไสําคัญ (Mission) ฿นการจัดทําผนนยบาย ป้าหมาย
ละผลสัมฤทธิ่ของกระทรวง พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการของกระทรวงละปลงนยบายป็นนวทาง
ละผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรละบริหารทรัพยากรของกระทรวงพืไอ฿หຌกิดการประหยัด คุຌมคา ละ
สมประยชน์ ตลอดจนสอดคลຌองกับงานบริการหลักของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย คือ งานจัดทําละ
ประสานนยบายละผน
ดยทีไกระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย มีความสอดคลຌองกับอํานาจหนຌาทีไของสํานักนยบายละผน สป. ละพันธกิจหลักของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดเทย รวมถึงชืไอมยงกับกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๎
การวางผนชิงยุทธศาสตร์ ซึไงมีความสําคัญ฿นงทีไป็นกระบวนการทํางานทีไสําคัญ (หรือกระบวนการสรຌางคุณคา)
ทังๅ นีๅ สํานักนยบายละผน สป. ยังทําหนຌาทีไ฿นการบูรณาการละประสานการดํานินการ฿นมิติของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดเทยละมิติของกระทรวงมหาดเทย กระบวนการทํางานทีไสาํ คัญดังกลาวมีผล฿นการ
สงสริมละผลักดัน฿หຌภารกิจละพันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยบรรลุผลสัมฤทธิ่ทีไกําหนดเวຌ

ํ.๎ หน่วยงานดํานินงานละหน่วยงานสนับสนุน
การขับคลืไอนกระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทยมีหนวยงาน฿นการดํานินงานหลักทีไสาํ คัญ ประกอบดຌวย สวนราชการละหนวยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด
กระทรวงมหาดเทย (กรมการปกครอง , กรมการพัฒนาชุมชน , กรมทีไดิน , กรมยธาธิการละผังมือง ,
กรมป้องกันละบรรทาสาธารณภัย , กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน , การประปานครหลวง , การประปา
สวนภูมิภาค , การเฟฟ้านครหลวง , การเฟฟ้าสวนภูมิภาค ละองค์การตลาด) หนวยงาน฿นสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดเทย (จํานวน ํ๗ กอง/สํานัก/ศูนย์) ดยมีสํานักนยบายละผน สป. ทําหนຌาทีไ฿นการ
บูรณาการ฿นภาพรวม รวมทัๅงประสานการดํานินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌการขับคลืไอนกระบวนการ
สอดคลຌองกับภารกิจละพันธกิจของสวนราชการเปสูการปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม

ํ.๏ นวทาง฿นการออกบบกระบวนการ
สํานักนยบายละผน สป. เดຌดาํ นินการออกบบกระบวนการทํางานทีไสําคัญ ดยมีจุดมุงหมาย
พืไอ฿หຌการดํานินงานมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดยป็นกระบวนการทีไสรຌางประยชน์฿หຌกผูຌรับบริการละ
ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ตลอดทัๅงสงผลตอการขับคลืไอนการบรรลุภารกิจละพันธกิจหลักของหนวยงาน ซึไงจะสงผล
฿หຌกิดกระบวนการรียนรูຌละปรับปรุงกระบวนการทํางาน฿หຌดียิไงขึๅน
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๎
ดย฿นการออกบบกระบวนการเดຌมีการวิคราะห์ละพิจารณาจากปัจจัยสําคัญ ประกอบดຌวย
ผูຌรับบริการ ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ความตຌองการของกลุมป้าหมายดังกลาว ขຌอกําหนดทีไสําคัญ (ความตຌองการ
ของผูຌรับบริการ ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย กฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุຌมคาละการลดตຌนทุน)
ละความสอดคลຌองตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ ซึไงสามารถจํานกเดຌดงั นีๅ
ํ. ผลผลิตของกระบวนการ ประกอบดຌวย
ผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) กระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ดยมีตัวชีๅวัดผลผลิต คือ รຌอยละของคุณภาพผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย
๎. ผู้รับบริการละผู้มีส่วนได้ส่วนสีย ละความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ
ละผู้มีสว่ นได้สว่ นสีย ประกอบดຌวย
๎.ํ ผู้รับบริการ เดຌก จังหวัด/กลุมจังหวัด สวนราชการระดับกรม/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทย ประชาชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน/กลุมผูຌนาํ ทຌองถิไน
ความตຌองการ/ความคาดหวัง คือ (ํ) มีทิศทาง ยุทธศาสตร์ ป้าหมายทีไชัดจนละ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (๎) ป็นกนกลางนํานยบายเปสูการปฏิบัติ฿นพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพ
(๏) ฿หຌบริการตรงตามความตຌองการ มีชอ งทาง฿หຌบริการทีไหลากหลาย ตใม฿จ฿หຌบริการตามมาตรฐานละขัๅนตอน
ทีไกําหนด (๐) ยึดหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
๎.๎ ผู้มสี ่วนได้ส่วนสีย เดຌก สวนราชการอืไน ๆ ภาคอกชน ละประชาชน
ความตຌองการ/ความคาดหวัง คือ (ํ) ขับคลืไอนนยบายรัฐบาล฿หຌป็นเปตามป้าหมาย
ทีไกําหนด (๎) ผลักดันสนับสนุนการดํานินการ฿หຌป็นเปตามป้าหมาย (๏) ป็นธรรม ปรง฿ส รวดรใว
๏. ความรู้  ละทั กษะที่สํา คัญ ของผู้ป ฏิบั ติง าน฿นกระบวนการ คือ ความรูຌค วามขຌ า ฿จ
฿นกระบวนการวางผนทีไสามารถวิคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหนวยงาน ละวิคราะห์สภาพวดลຌอม
ทังๅ ภาย฿นละภายนอกองค์การเดຌป็นอยางดี
๐. ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ ประกอบดຌวย
๐.ํ ดຌานความตຌองการ/ความคาดหวังของผูຌรับบริการ เดຌก กรอบนยบายละยุทธศาสตร์
ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยทีไถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน ละสอดคลຌองกับนยบาย
ระดับชาติ
๐.๎ ดຌานความตຌองการ/ความคาดหวังของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย เดຌก กรอบนยบายละ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยทีไถูกตຌอง ป็นปัจจุบัน ละสอดคลຌอง
กับนยบายระดับชาติ
๐.๏ ดຌานกฎหมาย เดຌก การจัดทําผนยุทธศาสตร์ป็นเปตามขัๅนตอนละตามกรอบ
ระยะวลาทีไกาํ หนด
๐.๐ ดຌานประสิทธิภาพของกระบวนการ เดຌก กรอบระยะวลา฿นการดํานินการตละขันๅ ตอน
๐.๑ ดຌานความคุຌมคาละการลดตຌนทุน เดຌก กิดความคุຌมคา มีประสิทธิภาพละบรรลุ
ผลสัมฤทธิ่ตอ ภารกิจของรัฐ
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๏
ตารางที่ ํ สดงข้อมูล฿นการวิคราะห์ละออกบบกระบวนการ
ผู้รับบริการ/ผู้มีสว่ นได้สว่ นสีย
ละความต้องการ/ความคาดหวัง
ํ. ผู้รับบริการ เดຌก จังหวัด/กลุมจังหวัด
สวนราชการระดับกรม/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทย
ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ
(ํ) มีทิศทาง ยุทธศาสตร์ ป้าหมายทีไชดั จน
ละปฏิบัตงิ านอยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
(๎) ป็นกนกลางนํานยบายเปสูการปฏิบัติ
฿นพืๅนทีไอยางมีประสิทธิภาพ
(๏) ฿หຌบริการตรงตามความตຌองการ มีชองทาง
฿หຌบริการทีไหลากหลาย ตใม฿จ฿หຌบริการ
ตามมาตรฐานละขัๅนตอนทีไกาํ หนด
(๐) ยึดหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี
๎. ผู้มีส่วนได้สว่ นสีย เดຌก สวนราชการอืไน ๆ
ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ
(ํ) ขับคลืไอนนยบายรัฐบาล฿หຌป็นเปตาม
ป้าหมายทีไกาํ หนด
(๎) ผลักดันสนับสนุนการดํานินการ฿หຌป็นเป
ตามป้าหมาย
(๏) ป็นธรรม ปรง฿ส รวดรใว

ผลผลิต
ของ
กระบวนการ
ผนยุทธศาสตร์
(Strategic Plan)

ข้อกําหนดที่สําคัญ
(Key Requirement :
KR)
- กรอบระยะวลา
฿นการดํานินการ
ตละขัๅนตอน
- ความสอดคลຌอง
กับยุทธศาสตร์ชาติ/
ผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ/
ผนการบริหารราชการ
ผนดิน/นยบาย
ของรัฐบาล/นยบาย
หรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ
ทีไกีไยวขຌอง

กระบวนการทํางาน
ที่สําคัญ
กระบวนการหลัก :
กระบวนการบูรณาการ
ละประสานนยบาย
ยุทธศาสตร์฿นภาพรวม
ของกระทรวงมหาดเทย
ละสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
กระบวนการย่อย :
ํ. กระบวนการจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์
ของกระทรวงมหาดเทย/
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย
๎. กระบวนการจัดทํา
ผนปฏิบัตริ าชการ ๐ ปี
ละผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปีของกระทรวง
มหาดเทย/สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
๏. กระบวนการติดตาม
ผลการดํานินงาน
ตามผนปฏิบัตริ าชการ
ละผนการ฿ชຌจาย
งบประมาณประจําปี
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
(E - Monitoring)
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๐
ผนภาพที่ ํ นวทาง฿นการออกบบกระบวนการ (Flow Chart)
ํ. การวางผน (Plan)
- ตงตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนยุทธศาสตร์
- ศึกษา วิคราะห์นยบาย ยุทธศาสตร์ภารกิจ/พันธกิจของหนวยงาน
- จัดทําผนยุทธศาสตร์ (ประกอบดຌวย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์
ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย กลยุทธ์ ผนงาน ครงการ กิจกรรม
งบประมาณ)

๐. การปรับปรุงก้ไข (Act)
- ทบทวนผลการดํานินงาน
ตามผนยุทธศาสตร์/
ผนปฏิบัติการ฿นปีทีไผา นมา
พืไอศึกษาปัญหา อุปสรรค฿นการ
ดํานินงาน สําหรับกําหนดกรอบ
นวทางการดํานินงาน฿นปีตอ เป
- ทบทวนตัวชีๅวัด คาป้าหมาย
พืไอ฿หຌกิดความทຌาทาย฿นชิง
ยุทธศาสตร์
- ทบทวนละปรับปรุง
ผนยุทธศาสตร์/ผนปฏิบัติการ
฿หຌสอดคลຌองกับสภาพการณ์
ทีไ ปลีไยนปลงเป

วงจร
฿นการจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์

๎. การปฏิบัตติ ามผน (Do)
- การปลงป็นผนปฏิบัติการ
ผนปฏิบัติราชการประจําปี
(Action Plan) เปสูการปฏิบัติ
- การถายทอดผนยุทธศาสตร์/
ผนปฏิบัติการพืไอ฿หຌหนวยงาน
฿ชຌป็นนวทาง฿นการดํานินงาน
- การผยพรละประชาสัมพันธ์
฿หຌบคุ ลากร฿นหนวยงานทราบ
- การดํานินงานตาม
ผนยุทธศาสตร์/ผนปฏิบัติการ
ของหนวยงานตามวิธกี าร/ขัๅนตอน
ระยะวลาทีไกําหนดเวຌ

๏. การตรวจสอบการปฏิบัตติ ามผน (Check)
- วัดผลสํารใจจากรຌอยละฉลีไยถวงนๅําหนักของงานหรือครงการทีไสว นราชการ
ทําเดຌ฿นปีงบประมาณตามทีไกาํ หนดเวຌ
- สรุปผลการติดตามละประมินผล รวมทัๅง฿หຌขຌอสนอนะพืไอปรับปรุง
การดํานินงาน พรຌอมทัๅงจัดทํารายงานจกจายละผยพร฿นรูปของอกสาร
ละนําลงวใบเซต์ของหนวยงาน

คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙

๑

ํ.๐ ความท้าทายของกระบวนการ
สําหรับกระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย มีความทຌาทายชิงกลยุทธ์฿นการขับคลืไอนกระบวนการ พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล
฿นการปฏิบัติงาน ละปรับปรุงกระบวนการเดຌอยางตอนืไอง ประกอบดຌวย
ํ. ด้านพันธกิจ การปลีไยนปลงของบริบทลก ความซับซຌอนกีไยวพัน฿นหลายมิติ ทัๅงภูมิประทศ
สังคม ละศรษฐกิจสงผลตอการผลักดัน฿หຌบรรลุป้าหมาย การปฏิรูปประทศ ละการนํานยบายสําคัญรงดวน
ของรัฐบาลปลงเปสูการปฏิบัติอยางรวดรใว ชัดจน มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
๎. ด้านการปฏิบัติ ภารกิจมีลักษณะตຌองบูรณาการชืไอมยง฿นลักษณะประชารัฐ ทัๅงภาครัฐ
อกชน ละประชาชน มีความรงดวน฿นการบูรณาการการขับคลืไอนละ฿ชຌทรัพยากร การกําหนดระบบพัฒนา
ติดตามประมินผลทีไมีประสิทธิภาพ ละการพิไมประสิทธิภาพ฿นการจัดการตอขຌอรຌองรียน กຌปัญหาความ
ดือดรຌอนละ฿หຌบริการประชาชน
๏. ด้านบุคลากร
๏.ํ การปรับปลีไยนทัศนคติ฿หม ละขีดความสามารถ฿นการดํานินงานของจຌาหนຌาทีไ
฿หຌสามารถพิไมประสิทธิภาพยิไงขึๅน รวมถึงการสงสริมคุณธรรม
๏.๎ การพัฒนาบุคลากร฿หຌมีความสามารถ/ทักษะหลายดຌาน (Multi - skills) ละองค์ความรูຌ
กีไยวกับการปลีไยนปลง฿นระดับภูมิภาคละระดับลก
๏.๏ การบริหารความขัดยຌงละการจรจาตอรอง
๐. ด้านสังคม ความคาดหวัง ละความตຌองการของรัฐบาล สังคม ประชาชนตอภารกิจสําคัญ
ทีเไ ดຌรบั มอบหมาย ความปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ
๑. ปัจจัยปลีย่ นปลงที่สาํ คัญ ประกอบดຌวย
๐.ํ การปฏิรูปประทศละยุทธศาสตร์ชาติ
๐.๎ การปลีไยนปลงของปัจจัยดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ทคนลยีสารสนทศ
มีการปลีไยนปลงอยางรวดรใว
๐.๏ การ฿ชຌอกาสของประทศเทย฿นประชาคมอาซียน
๐.๐ การอํานวยความสะดวกละมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
๐.๑ หลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี การทํางานคุຌมคา ปรง฿ส ตรวจสอบเดຌ

ํ.๑ ประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการดํานินงานตามกระบวนการที่ผา่ นมา
กระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
นําเปสูความมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการดํานินงานตามกระบวนการทีไผา นมาดังนีๅ
ด้านประสิทธิภาพ มีการกําหนดพียงขัๅนตอนการปฏิบัติทานัๅน ดยยังเมมีการกําหนดระยะวลา
฿นตล ะขัๅน ตอน ผูຌรับ ผิด ชอบ/ผูຌทีไ กีไย วขຌอ งทีไมีค วามชัด จน ซึไง ปัจ จุบัน เดຌป รับ ปรุง กระบวนการ฿หຌดีขึๅน
ละสมบูรณ์ครบถຌวนลຌว
ด้านประสิทธิผล หนวยงานสามารถ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติราชการของหนวยงานทีไมีความ
สอดคลຌองละชืไอมยงระหวางกัน ตยังเมสามารถระบุการดํานินการทีไลຌวสรใจตามกําหนดระยะวลาเดຌ
ซึงไ ปัจจุบนั เดຌปรับปรุงกระบวนการ฿หຌดีขึๅนละสมบูรณ์ครบถຌวนลຌว



คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙

บทที่ ๎
ความป็นมา ความหมายละคําจํากัดความ
๎.ํ ความป็นมา
ผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ป็นทีไนิยม฿ชຌกัน฿นการทหาร การศึกสงครามละ฿นดຌาน
การมืองระหวางประทศ ปัจจุบันนีๅการวางผนบบผนยุทธศาสตร์เดຌพรหลายขຌามา฿นวงการอกชน วงงาน
ตาง ๆ ละรวมถึงวงงานของราชการมากขึๅน
การวางผนยุทธศาสตร์นัๅน ป็นการวางผนทีไมีการกําหนดวิสัยทัศน์ มีการกําหนดป้าหมาย
ระยะยาวทีไนชัด มีการวิคราะห์อนาคตละคิดชิงการขงขันทีไตຌองการระบบการทํางานทีไมีความสามารถ
฿นการปรับตัวสูง สําหรับการทํางาน฿นสิไงวดลຌอมทีไมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใว พืไอ฿หຌทันกับการปลีไยนปลง
ทีไกิดขึๅน ตຌองการระบบการทํางานทีไคลองตัวละการดํานินงานทีไมีประสิทธิภาพสูง฿นการนําเปสูป้าหมาย
฿นอนาคต ดยสามารถผชิญกับการปลีไยนปลง฿นอนาคตพืไอความอยูรอด (Survive) ละความกຌาวหนຌา
(Growth) ของหนวยงาน฿นอนาคต
หลังจากการปฏิรูประบบราชการ฿นปี พ.ศ. ๎๑๐๑ รัฐบาลมีนยบาย฿นการปรับปลีไยนกระบวนการ
จัดทํางบประมาณเปสูระบบงบประมาณบบมุงนຌนผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based
Budgeting : SPBB) ละ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๐๒ มีการริริไม฿หຌกระทรวงจัดทํายุทธศาสตร์ รวมทัๅงกําหนด
ป้าหมายการ฿หຌบริการระดับกระทรวงละระดับหนวยงาน พรຌอมทัๅง฿หຌสวนราชการสนอขอตัๅงงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๐๗ ดยคํานึงถึงนยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ป้าหมายการ฿หຌบริการละภารกิจของหนวยงาน พืไอ฿หຌการจัดสรรทรัพยากรป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละ
การบริการสาธารณะของรัฐบาลสอดคลຌองกับความตຌองการของประชาชน
ดังนัๅน จึงมีความจําป็นทีไจຌาหนຌาทีไของสวนราชการ ตຌองมีความรูຌ ละความขຌา฿จ฿นกระบวนการ
การจัดทําผนยุทธศาสตร์พืไอ฿หຌมีทิศทางการดํานินการทีไชัดจนละมีประสิทธิภาพสูงสุด

๎.๎ ความหมายละคําจํากัดความ
กอนทีไจะกลาวถึงกระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์ ขอกลาวถึงคําศัพท์ ความหมายละ
คําจํากัดความทีไกีไยวขຌองพืไอ฿หຌขຌา฿จ฿นรายละอียดมากขึๅน
ยุทธศาสตร์ (Strategic) หมายถึง นวทาง฿นการบรรลุจดุ หมายของหนวยงาน ดังนัๅน จุดหมาย
จึงป็นสิไงทีไสําคัญยิไง฿นการจัดทํายุทธศาสตร์ ดยผูຌจัดทําจําป็นตຌองกําหนดจุดหมายของหนวยงาน฿หຌชัดจน
พืไอ฿หຌยทุ ธศาสตร์ ทีเไ ดຌออกมานัๅนตรงตามความตຌองการละดํานินเป฿นทิศทางทีไถูกตຌอง
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สิไงทีไราตຌองการ฿หຌหนวยงาน “ป็น” ภาย฿นกรอบระยะวลา฿ด
วลาหนึไง ซึไงอาจจะกําหนดทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว
พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบหรือขอบขตการดํานินงานของหนวยงาน การกําหนด
พันธกิจ สามารถทําเดຌดยนําภารกิจ (หรือหนຌาทีไความรับผิดชอบ) ตละขຌอทีไหนวยงานเดຌรับมอบหมายตัๅงต
รกกอตัๅงมาป็นนวทาง ทัๅงนีๅ ผูຌจัดทําตຌองกําหนด฿หຌชัดจนวาพันธกิจตละขຌอมีความหมายครอบคลุมขอบขต
คเหน ตละขຌอมีความตกตางกันอยางเร พืไอ฿หຌการจัดทําผนยุทธศาสตร์฿นขัๅนตอนตอเปป็นเปอยางสะดวก
ถูกตຌอง

คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙

๗
ประดในยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) หมายถึง ประดในหลักทีไตຌองคํานึงถึง ตຌองพัฒนา
ตຌองมุงนຌน ประดในยุทธศาสตร์นีๅสามารถทําเดຌดยการนําพันธกิจตละขຌอมาพิจารณาวา฿นพันธกิจตละขຌอนัๅน
หนวยงานตຌองการดํานินการ฿นประดใน฿ดป็นพิศษ ละหลังจากเดຌดํานินการดังกลาวป็นทีไรียบรຌอยลຌว
ตຌองการ฿หຌกิดผลการปลีไยนปลง฿นทิศทาง฿ด
ป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง สิงไ ทีไหนวยงานปรารถนาจะบรรลุ ดยตຌองนําประดในยุทธศาสตร์
มาพิจารณาวา หากสามารถดํานินการจนประสบความสํารใจตามประดในยุทธศาสตร์ตละขຌอ ฿ครป็นผูຌเดຌรับ
ผลประยชน์ละเดຌรบั ประยชน์อยางเร
ตัวชีๅวัด (Key Performance Indicators) หมายถึง สิไงทีไจะป็นตัวบงชีๅวาหนวยงานสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุป้าประสงค์ทีไวางเวຌเดຌหรือเม ตຌองพิจารณาหาปัจจัยทีไป็นตัวบงชีๅดังกลาว ละตຌอง฿ชຌถຌอยคํา
ทีไชัดจนทัๅง฿นงของคําจํากัดความละการระบุขอบขต ดยตัวชีๅวัดนีๅจะถูกนําเปป็นหลัก฿นการกําหนดคาป้าหมาย
฿นลําดับตอเป
ค่าป้าหมาย (Target) หมายถึง ตัวลขหรือคาของตัวชีๅวัดความสํารใจทีไหนวยงานตຌองการบรรลุ
ขัๅนตอนนีๅ ป็นขัๅนตอนของการกําหนดหรือระบุวา ฿นผนงานนัๅน ๆ หนวยงานตຌองการทําอะเร ฿หຌเดຌป็นจํานวน
ทาเรละภาย฿นกรอบระยะวลาทา฿ด จึงจะถือวาบรรลุป้าหมาย
กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง สิงไ ทีไหนวยงานจะดํานินการพืไอ฿หຌบรรลุป้าประสงค์ ดยกลยุทธ์นีๅ
จะกําหนดขึๅน จากการพิจารณาปัจจัยหงความสํารใจ (Critical Success Factors) ป็นสําคัญ กลาวคือ ตຌอง
พิจารณาวา฿นการทีไจะบรรลุป้าประสงค์ขຌอหนึไง ๆ นัๅน มีปัจจัย฿ดบຌางทีไมีผลตอความสํารใจละราจําป็นตຌอง
ทําอยางเร จึงจะเปสูจดุ นัๅนเดຌ
ดยการจัดทําผนยุทธศาสตร์ป็นการตอบสนองประดในตาง ๆ เดຌก ภารกิจของหนวยงาน
(Function - Based) ความตຌองการของประชาชน฿นพืๅนทีไ (People - Centered/Area - Based) ละป็นการ
พัฒนาองค์กร/งาน (Organizational Development)
ตารางที่ ๎ สรุปนิยามศัพท์ละคําจํากัดความตามสํานักงาน ก.พ.ร.
คําศัพท์

วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
ประดในยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ป้าประสงค์ (Goal)
ตัวชีๅวัด (Key Performance Indicators : KPI)
คาป้าหมาย (Target)
กลยุทธ์ (Strategy)
ครงการ (Project)

คําจํากัดความ
สิงไ ทีไอยากจะ฿หຌหนวยงานป็น฿นวันขຌางหนຌา
กรอบ ขอบขตการดํานินงาน
ประดในหลักทีไตอຌ งคํานึงถึง มุงนຌน
อะเรคือสิไงทีไตอຌ งการบรรลุ
สิงไ ทีไจะป็นตัวบอกวาสามารถบรรลุป้าประสงค์
ตัวลขหรือคาของตัวชีๅวัดทีไจะตຌองเป฿หຌถึง
สิงไ ทีไจะตຌองทําพืไอ฿หຌบรรลุป้าประสงค์
กิจกรรมดํานินการ/ปฏิบัติ
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บทที่ ๏
กระบวนการดํานินงาน
๏.ํ วัตถุประสงค์ของการจัดทําผนยุทธศาสตร์
ํ. พืไอระดมความคิดหนวยงาน ทัๅงภายนอกละภาย฿นของหนวยงานพืไอกําหนดทิศทาง
ของหนวยงาน ละตอบสนองตอกระสความปลีไยนปลง฿นปัจจุบัน
๎. ป็นผนมบท (Master Plan) พืไอกําหนดกรอบนวทาง฿นการจัดทําผนปฏิบัติราชการ
๐ ปี ละผนปฏิบัติการ/ผนปฏิบัติราชการประจําปี (Action Plan) ของหนวยงาน
๏. ป็นกรอบนวทาง฿นการจัดทําคําของบประมาณ

๏.๎ ความสําคัญของการจัดทําผนยุทธศาสตร์
ํ. ผนยุทธศาสตร์ป็นรูปบบการวางผนทีไชวย฿หຌหนวยงานพัฒนาตนองเดຌทันกับสภาพ
การปลีไยนปลง พราะการวางผนยุทธศาสตร์฿หຌความสําคัญกับการศึกษาวิคราะห์บริบทละสภาพวดลຌอม
ภายนอกหนวยงาน
๎. ผนยุทธศาสตร์ป็นรูปบบการวางผนทีไชวย฿หຌหนวยงาน฿นทุกระดับมีความรับผิดชอบ
ตอความสํารใจละความลຌมหลวของหนวยงาน ทัๅงนีๅ พราะการวางผนยุทธศาสตร์ป็นการวางผนขององค์การ
ดยองค์การละพืไอองค์การ เม฿ชป็นการวางผนทีไตอຌ งกระทําตามทีไหนวยอืไนสัไงการ
๏. ผนยุทธศาสตร์ป็นรูปบบการวางผนทีไสอดรับกับการกระจายอํานาจ ซึงไ ป็นนวทางหลัก
฿นการบริหารภาครัฐ฿นปัจจุบัน ละมีการจัดทําผนยุทธศาสตร์พืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการพัฒนางานสูมิติ฿หม
ของการปฏิรปู ระบบราชการ
๐. ผนยุทธศาสตร์ป็นงืไอนเขหนึไงของการจัดทําระบบงบประมาณบบมุงนຌนผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ซึไงสํานักงบประมาณกําหนด฿หຌหนวยงาน
จัดทํากอนทีไจะกระจายอํานาจดຌานงบประมาณดยการจัดสรรงบประมาณลงเป฿หຌหนวยงาน
๑. ผนยุทธศาสตร์ป็นการวางผนทีไ฿หຌความสําคัญตอการกําหนด “ยุทธศาสตร์” ทีไเดຌมาจาก
การคิดวิคราะห์บบ฿หม ๆ ทีเไ มผกู ติดอยูกบั ปัญหากา฿นอดีต เมอาขຌอจํากัดทางดຌานทรัพยากรละงบประมาณ
มาป็นขຌออຌาง
ดังนัๅน ผนยุทธศาสตร์จงึ ป็นการวางผนบบทຌาทายความสามารถ ป็นรูปบบการวางผน
ทีไชวย฿หຌกิดการริริไมสรຌางสรรค์ทางลือก฿หมเดຌดวຌ ยตนอง จึงป็นการวางผนพัฒนาทีไยัไงยืน

๏.๏ ผังสดงขัๅนตอนตามบบ SIPOC Model : กระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
มหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
฿นการออกบบกระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดเทย สํานักนยบายละผน สป. เดຌลือกนวทางการออกบบกระบวนการ ดย฿ชຌครืไองมือกระบวนการ
ดํานินงาน฿นรูปของผนภาพสดงขัๅนตอนตามบบ SIPOC Model ซึไงยอมาจาก S : Supplier (ผูຌสนับสนุน
ปัจจัยนําขຌา) , I : Input (ปัจจัยนําขຌา) , P : Process (กระบวนการ) , O : Output (ปัจจัยนําออกหรือผลผลิต
กระบวนการ) ละ C : Customer (ผูຌรับบริการ) ดยมีขัๅนตอน฿นการดํานินการดังนีๅ
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๙

ํ. การสืไอสารทําความขຌา฿จกีไยวกับผูຌทีไ กีไยวขຌอง฿นการออกบบกระบวนการ
๎. วิคราะห์ผูຌรับบริการ/ผูຌมสี ว นเดຌสว นสีย (Customer) ละสิไงทีไจะเดຌรับ (Output)
๏. กําหนดขัๅนตอนของกระบวนการ (Process) ละชืไอมยงระหวางตละขัๅนตอนละวิคราะห์
ผลผลิต ป้าหมาย ขຌอกําหนดทีไสาํ คัญ ตัวชีวๅ ัด รวมทัๅงระยะวลาของตละขัๅนตอน
๐. วิคราะห์ปัจจัยนําขຌา (Input) ละผูสຌ นับสนุนปัจจัยนําขຌา (Supplier) ของกระบวนการ
ดยสามารถสดงรายละอียดตามผนภาพทีไ ๎ สดงขัๅนตอนตามบบ SIPOC Model ละ
ผนภาพทีไ ๏ ผนผังขัๅนตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงานดังนีๅ
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ํ์

ผนภาพที่ ๎ สดงขัๅนตอนตามบบ SIPOC Model

กระบวนการ : จัดทําผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักนยบายละผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ผลผลิต : ผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ตัวชีๅวัดผลผลิต : รຌอยละของคุณภาพผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ผลลัพธ์ : ความชืไอมยงละสอดคลຌองระหวางผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/นยบายของรัฐบาล/นยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไกีไยวขຌอง
ตัวชีๅวัดผลลัพธ์ : รຌอยละของความชืไอมยงละสอดคลຌองระหวางผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/นยบายของรัฐบาล/
นยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌอง
ข้อกําหนดที่สําคัญ : ํ. กรอบระยะวลา฿นการดํานินการตละขัๅนตอน
๎. ความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/นยบายของรัฐบาล/นยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌอง
ตัวชีๅวัดกระบวนการ : ขัๅนตอนตามกระบวนการทีไสามารถดํานินการลຌวสรใจ

Supplier

Input

Sํ : รัฐบาล
S๎ : สลค.
S๏ : ก.พ.ร.
S๐ : สศช.
S๑ : สงป.
S๖ : นยบาย
ของผู้บริหาร
มท.

Iํ : นวนยบาย
พืนๅ ฐานห่งรัฐ
I๎ : ยุทธศาสตร์ชาติ
I๏ : ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคม
ห่งชาติ
I๐ : ผนการบริหาร ราชการผ่นดิน
I๑ : นยบาย
ของรัฐบาล
I๖ : อํานาจหน้าที่
ของ มท./ส่วนราชการ
ระดับกรม/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด
มท./หน่วยงาน
฿นสังกัด สป.
I๓ : นยบายหรือ
ยุทธศาสตร์อื่น โ
ที่ กี่ยวข้อง
I๘ : ความต้องการ/
ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ
ละผูม้ ีส่วนได้ส่วนสีย

ทบทวนละปรับปรุง

Process
Pํ : ต่งตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนยุทธศาสตร์ รวมทัๅงศึกษา วิคราะห์ละทบทวนนวนยบายพืๅนฐานห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมห่งชาติ
ผนการบริหารราชการผ่นดิน นยบายของรัฐบาล อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน ละนยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น โ ที่ กี่ยวข้อง พื่อ฿ช้ป็นนวทาง฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Tp : ํ์ วัน)
Product : นวทางที่ได้จากการวิคราะห์ Target : นวทางที่ชื่อมยง Krp : ความสอดคล้องละชื่อมยง KPI : นวทางที่สามารถ฿ช้ประยชน์ได้ Standard : ดํานินการล้วสรใจตามขัๅนตอน
P๎ : จัดทํากรอบนวคิด฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์฿ห้มีความสอดคล้องหมาะสมกับบริบทการปลี่ยนปลง฿นมิติต่าง โ (Tp : ๓ วัน)

Output

Customer

Oํ : ผนยุทธศาสตร์ มท.
Kroํ : คุณภาพของผนฯ
มท.
O๎ : ผนยุทธศาสตร์ สป.
Kro๎ : คุณภาพของผนฯ
สป.

Cํ : ส่วนราชการ
ระดับกรม/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท.
Krcํ : กรอบละทิศทาง
ทีไชัดจนของผนยุทธศาสตร์
มท.
C๎ : หน่วยงาน฿นสังกัด สป.
Krc๎ : กรอบละทิศทาง
ทีไชัดจนของผนยุทธศาสตร์
สป.

Product : กรอบนวคิด฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์ Target : กรอบนวคิดที่ตอบสนองต่อบริบทการปลี่ยนปลง Krp : ความสอดคล้อง KPI : กรอบนวคิดที่สามารถนําไป฿ช้฿นการจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์ได้ Standard : ดํานินการล้วสรใจตามขัๅนตอน
P๏ : รับฟังความหใน ข้อสนอนะ ละระดมความคิดหในจากผู้บริหาร/ผู้ชี่ยวชาญ/ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป./ผู้มีสว่ นได้ส่วนสีย
พื่อวิคราะห์สภาพวดล้อมขององค์กร กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีๅวดั ค่าป้าหมาย (Tp : ํ๑ วัน)
Product : ร่างผนยุทธศาสตร์ Target : ร่างผนยุทธศาสตร์ที่มผี ลต่อการบรรลุป้าหมายที่กําหนด Krp : ความมีส่วนร่วม KPI : ทุกภาคส่วนข้ามามีส่วนร่วม
Standard : ดํานินการล้วสรใจตามขัๅนตอน
P๐ : ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป. กําหนดผนงาน ครงการ กิจกรรม งบประมาณ ละรวบรวมข้อมูลพื่อจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์ รวมทัๅงประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานพื่อพิจารณารายละอียดของร่างผนยุทธศาสตร์ (Tp : ํ๑ วัน)

สนอ รมว.มท./ปมท.
พื่อ฿ห้ความหในชอบ

Product : รายละอียดร่างผนยุทธศาสตร์ Target : ผนยุทธศาสตร์สมบูรณ์ ครบถ้วน ละชื่อมยงกับกรอบนวคิด฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์ Krp : คุณภาพ ความ
สอดคล้องละความชื่อมยง KPI : มีการกําหนดรายละอียด Standard : ดํานินการล้วสรใจตามขัๅนตอน
P๑ : จัดส่งผนยุทธศาสตร์฿ห้สว่ นราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป. พื่อ฿ช้ป็นนวทาง฿นการดํานินงานของหน่วยงานต่อไป
(Tp : ํ์ วัน)
Product : รูปล่มผนยุทธศาสตร์ Target : หน่วยงานนําไป฿ช้ป็นกรอบนวทางของหน่วยงาน Krp : ผนยุทธศาสตร์ส่งถึงทุกหน่วยงาน KPI : ทุกหน่วยงานได้รับ
ผนยุทธศาสตร์ Standard : ดํานินการล้วสรใจตามขัๅนตอน

หมายหตุ : กรอบระยะวลา฿นต่ละขัๅนตอนสามารถปรับปลี่ยนได้ตามความหมาะสม

ติดตาม กํากับ ประมินผล ละรายงานผล

คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙

ดํานินการตามผนยทธศาสตร์

ํํ
หมายหตุ :- คําอธิบายพิไมติมของคํายอตาง ๆ ตามผนภาพทีไ ๎
คําย่อ

S : Supplier
I : Input
P : Process
O : Output
C : Customer
Tp : Time Process
Product
Target
Kr : Key requirement
Krp : Key requirement Process
Kro : Key requirement Output
Krc : Key requirement Customer
KPI : Key Performance Indicator
Standard

คําอธิบาย

ผูสຌ นับสนุนปัจจัยนําขຌา
ปัจจัยนําขຌา
กระบวนการ
ปัจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ
ผูຌรับบริการ
ระยะวลาการดํานินงานของตละขัๅนตอน
ผลผลิตของตละขัๅนตอน
ป้าหมายผลผลิตของตละขัๅนตอน
ขຌอกําหนดทีไสาํ คัญของกระบวนการ
ขຌอกําหนดทีไสาํ คัญของตละขัๅนตอน
ขຌอกําหนดทีไสาํ คัญของปัจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ
ขຌอกําหนดทีไสาํ คัญของผูຌรับบริการ
ตัวชีๅวัดผลผลิตของตละขัๅนตอน
มาตรฐานผลผลิตของตละขัๅนตอน

คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙

ํ๎
ผนภาพที่ ๏ ผนผังขัๅนตอน / มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการ : จัดทําผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
ข้อกําหนดที่สาํ คัญ : ํ. กรอบระยะวลา฿นการดํานินการตละขัๅนตอน
๎. ความสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ/ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ/ผนการบริหารราชการผนดิน/
นยบายของรัฐบาล/นยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไกีไยวขຌอง
ตัวชีๅวัดกระบวนการ : ขัๅนตอนตามกระบวนการทีไสามารถดํานินการลຌวสรใจ

สํานักนยบายละผน สป.

ํ. ต่งตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนยุทธศาสตร์
ํ. ศึกษา วิคราะห์ละทบทวนนวนยบายพืๅนฐานห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมห่งชาติ ผนการบริหารราชการผ่นดิน
นยบายของรัฐบาลอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน ละนยบายหรือยุทธศาสตร์
อื่น โ ที่ กี่ยวข้อง พื่อ฿ช้ป็นนวทาง฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์

ผูบ้ ริหาร/สํานักนยบายละผน สป.

ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัด มท. / หน่วยงาน฿นสังกัด สป.

ผู้บริหาร / ผู้ชี่ยวชาญ / ส่วนราชการระดับกรมละ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท. / หน่วยงาน฿นสังกัด สป.

๎. จัดทํากรอบนวคิด฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์฿ห้มีความสอดคล้อง
หมาะสมกับบริบทการปลี่ยนปลง฿นมิติต่าง โ

ํ์ วัน

๓ วัน

๏. รับฟังความหใน
ข้อสนอนะ ละระดมความคิดหในจาก
ผูบ้ ริหาร/ผู้ชี่ยวชาญ/ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป./
ผู้มีสว่ นได้สว่ นสีย
ํ๑ วัน

นวนยบายพืๅนฐานห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติ ผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมห่งชาติ ผนการบริหาร ราชการผ่นดิน นยบายของรัฐบาล
อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน

กรอบนวคิด฿นการจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์

ร่าง
ผนยุทธศาสตร์

๏. วิคราะห์สภาพวดล้อมขององค์กร กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด ค่าป้าหมาย

๐. ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท./หน่วยงาน
฿นสังกัด สป. กําหนดผนงาน ครงการ กิจกรรม งบประมาณ รวบรวมข้อมูล
พื่อจัดทําผนยุทธสาสตร์ละประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน
พื่อพิจารณารายละอียดของร่างผนยุทธศาสตร์

๑. จัดส่งผนยุทธศาสตร์฿ห้สว่ นราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัด มท./หน่วยงาน฿นสังกัด สป.
พื่อ฿ช้ป็นนวทาง฿นการดํานินงานของหน่วยงานต่อไป

ร่าง
ผนยุทธศาสตร์
ํ๑ วัน

สนอ รมว.มท./
ปมท. พื่อ฿ห้ความหในชอบ

ํ์ วัน

ดํานินการตามผน / ติดตาม กํากับ ประมินผล ละรายงานผล / ทบทวนละปรับปรุง
ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัด มท. / หน่วยงาน฿นสังกัด สป.
หมายหตุ : กรอบระยะวลา฿นต่ละขัๅนตอนสามารถปรับปลี่ยนได้ตามความหมาะสม

คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙

ํ๏

หมายหตุ :- ความหมายสัญลักษณ์ของผังงาน (Flow Chart) ผนภาพทีไ ๐
รูปภาพสัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์
ริไมตຌนหรือจบ Flow Chart (Start or Stop)
กระบวนการ (Process)
สวนนําขຌาขຌอมูลหรือสดงผลขຌอมูล (Input or Output)
การตัดสิน฿จ (Decision)
จุดชืไอมตอ (Connector)
ทิศทางการทํางาน (Direction of Flow)

คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙

ํ๐

๏.๐ คําอธิบาย SIPOC Model ละรายละอียดขัๅนตอนกระบวนการต่ละขัๅนตอน

สํานักนยบายละผน สป.

ผูบຌ ริหาร/นักวิชาการ/หนวยงาน฿นสังกัด

ผูบຌ ริหารระดับสูง

สํานักนยบายละผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดเทยละสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย ดังนัๅน ฿นการดํานินการจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์จึงเดຌดํานินการควบคูกันเปทัๅงผนยุทธศาสตร์฿นระดับกรมละระดับกระทรวง ดยมีขัๅนตอน
สําคัญหลัก ๆ ฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์ดงั นีๅ
ตงตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางาน
จัดทําผนยุทธศาสตร์

การประมินสภาพวดลຌอมภาย฿น
ละภายนอกองคกร
กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ทิศทางของยุทธศาสตร์

฿หຌความหในชอบละประกาศ฿ชຌ
ผนยุทธศาสตร์

ดํานินการตามผน
ทีไกําหนดเวຌ

ติดตาม กํากับ
รายงานผล

กําหนดประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์
ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย กลยุทธ์

รวบรวม วิคราะห์ละจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์

ประมินผลประจําปี

ทบทวนผนยุทธศาสตร์

ประมินผล
การบรรลุป้าหมาย

ผนภาพที่ ๐ การจัดทําผนยุทธศาสตร์ละผู้มสี ว่ นกี่ยวข้อง
ขันๅ ตอนการจัดทําผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดยทัไวเปกระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์ของหนวยงานจะมีองค์ประกอบของผนยุทธศาสตร์
หรือขัๅนตอนการดํานินงาน เดຌก การประมินสภาพวดลຌอมภาย฿นละภายนอก การประมินหนวยงาน
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย ดยกระบวนการ
จัดทําผนยุทธศาสตร์ของหนวยงานมุงนຌนชืไอมยงกับนยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ละถายทอด
ลงเปสูการปฏิบัติ ทัๅงมิติของกระทรวง/หนวยงาน (Function) ละมิติของพืๅนทีไ (Area) ทัๅงนีๅ กรอบระยะวลา
฿นตละขัๅนตอนสามารถปรับปลีไยนเดຌตามความหมาะสม ดยสามารถอธิบายรายละอียด฿นตละขัๅนตอนเดຌดงั นีๅ
คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙

ํ๑
ํ. ขัๅนตอนที่ ํ ต่งตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนยุทธศาสตร์ ศึกษา วิคราะห์
ละทบทวนนวนยบายพืๅนฐานห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมห่งชาติ ผนการ
บริหารราชการผ่นดิน นยบายของรัฐบาล อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน ละนยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น โ
ที่กี่ยวข้อง รวมทัๅงการทียบคียงข้อมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงอื่น พื่อ฿ช้ป็นนวทาง฿นการจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์
ํ) ระยะวลา (Tp) : ํ์ วัน
๎) ผลผลิต (Product) : นวทาง฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์ทีไเดຌจากการศึกษา วิคราะห์
ละทบทวน
๏) ป้าหมายผลผลิต (Target) : นวทาง฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์มีความสอดคลຌอง
ละชืไอมยงกับขຌอมูลทีไนํามา฿ชຌ฿นการศึกษา วิคราะห์ละทบทวน
๐) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความสอดคลຌองละความชืไอมยง
๑) ตัวชีๅวัดผลผลิต (KPI) : นวทาง฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์ทีไสามารถนําเปสูการ฿ชຌ
ประยชน์เดຌ
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๓) วิธีการปฏิบัติงาน :
การตงตัๅงคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ
ป็นองค์คณะทีไรบั ผิดชอบดํานินการจัดทําผนยุทธศาสตร์฿หຌป็นเปดຌวยความรียบรຌอยละป็นทีไยอมรับรวมกัน
ของทุกฝຆาย นืไองจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะทํางานจะประกอบดຌวยผูຌบริหารของทุกสวนราชการ
ละมีอาํ นาจหนຌาทีไ ประกอบดຌวย
ผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง มีปลัดกระทรวงมหาดเทย ป็นประธานกรรมการ
รองปลัดกระทรวงมหาดเทย ฝຆายบริหาร ป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบดຌวย รองปลัดกระทรวง
มหาดเทย หัวหนຌากลุมภารกิจดຌานสาธารณภัยละพัฒนามือง รองปลัดกระทรวงมหาดเทย หัวหนຌากลุมภารกิจ
ดຌานกิจการความมัไนคงภาย฿น รองปลัดกระทรวงมหาดเทย หัวหนຌากลุมภารกิจดຌานพัฒนาชุมชนละสงสริม
การปกครองทຌองถิไน ทีไปรึกษาดຌานการบริหารงานจังหวัดบบบูรณาการ ทีไปรึกษาดຌานความมัไนคง ทีไปรึกษา
ดຌานการปกครอง ทีไปรึกษาดຌานกฎหมาย ปลัดกรุงทพมหานคร หัวหนຌาสวนราชการระดับกรม/หัวหนຌาหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทย หัวหนຌาหนวยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยทีไกีไยวขຌอง
มีผูຌอาํ นวยการสํานักนยบายละผน สป. ป็นกรรมการละลขานุการ ละผูຌอํานวยการสวนทุกสวน฿นสังกัด
สํานักนยบายละผน สป. ป็นกรรมการละผูຌชวยลขานุการ
ผนยุทธศาสตร์ระดับกรม ดยขอยกตัวอยางองค์ประกอบละอํานาจหนຌาทีไ฿นสวน
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย ซึไงสวนราชการระดับกรมอืไน ๆ ฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทย อาจมี
องค์ประกอบละอํานาจหนຌาทีไตามความหมาะสมของตละสวนราชการเดຌ ซึไงสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
มีรองปลัดกระทรวงมหาดเทย ฝຆายบริหาร ป็นทีไปรึกษา มีผูຌอํานวยการสํานักนยบายละผน สป. ป็นหัวหนຌา
คณะทํางาน คณะทํางานประกอบดຌวย ผูຌทนหนวยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย ผูຌอํานวยการ
สวนทุกสวน฿นสังกัดสํานักนยบายละผน สป. มีผูຌอาํ นวยการสวนนยบายละผนรวม สํานักนยบายละผน
สป. ป็นคณะทํางานละลขานุการ ละมีนักวิคราะห์นยบายละผนชํานาญการพิศษ สวนนยบายละ
ผนรวม สํานักนยบายละผน สป. ป็นคณะทํางานละผูຌชวยลขานุการ
ดยคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนยุทธศาสตร์มีอํานาจหนຌาทีไทีไสาํ คัญคือ
ํ) ศึกษา วิคราะห์ ทบทวนละกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คานิยมองค์กร ประดใน ยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวดั ละคาป้าหมาย กลยุทธ์ รวมตลอดถึงครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต พืไอ฿ชຌ฿นการ
จัดทําผนยุทธศาสตร์
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ํ๒
๎) จัดทําผนยุทธศาสตร์ ดยพิจารณาดํานินการ฿หຌสอดคลຌองกับนวนยบายพืๅนฐาน
หงรัฐ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนการบริหารราชการผนดิน นยบายของรัฐบาล อํานาจหนຌาทีไ
ของหนวยงานละนยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌอง ตลอดจนขຌอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงอืไน ๆ
๏) นําสนอผนยุทธศาสตร์ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดเทยหรือปลัดกระทรวง
มหาดเทยพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ
๐) ตงตัๅงคณะทํางานพืไอชวยหลือการปฏิบัติงานเดຌตามความหมาะสม
๑) ดํานินการอืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌองกับการจัดทําผนยุทธศาสตร์หรือตามทีไเดຌรับมอบหมาย
๘) วัสดุอุปกรณ์ละทคนลยี : นวนยบายพืๅนฐานหงรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผนการบริหารราชการผนดิน นยบายของรัฐบาล อํานาจหนຌาทีไของหนวยงาน
นยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไ กีไยวขຌอง
การประสานความรวมมือระหวางผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทําผนของหนวยงาน
ดยฉพาะอยางยิไง฿นระดับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติจําป็นตຌองมีการประสานงานละติดตอสืไอสารกันอยาง฿กลຌชิด
บบป็นทางการละเมป็นทางการ รวมทัๅงการ฿ชຌทคนลยี฿นการสืไอสาร ทัๅงทางทรศัพท์ เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์
(E - mail) มา฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร฿หຌมากขึๅน พืไอ฿หຌการสืไอสารระหวางกันป็นเปอยางรวดรใว ทันหตุการณ์
ละลดขัๅนตอนการทํางานทางธุรการ
๕) ค่า฿ช้จ่าย฿นการตรวจสอบ ทดสอบละการลดค่า฿ช้จ่าย : พืไอป็นการลดคา฿ชຌจาย
ควรสืไอความขຌา฿จ฿นกีไยวกับนวทาง฿หຌผูຌกีไยวขຌองขຌา฿จอยางครบถຌวน การจัดสรรทรัพยากรทีไหมาะสมกับ
การปฏิบัติ ละการปฏิบัติตามผนงานทีไวางเวຌเดຌ฿นทุกขัๅนตอน
ํ์) ข้อพึงระวัง฿นการดํานินงาน :
ํ์.ํ) ผูบຌ ริหารทุกระดับควร฿หຌความสําคัญ฿นกระบวนการจัดทําผนทุกขัๅนตอน
ํ์.๎) ควรปรับปรุงขຌอมูลสารสนทศทีไจาํ ป็นสําหรับการวางผน฿หຌถูกตຌอง ทันสมัย
ครบถຌวน พืไอ฿หຌการวิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันป็นเปอยางถูกตຌอง ทีไยงตรง ซึไงจะป็นประยชน์฿นการพัฒนา
ละกําหนดนวทาง฿นการกຌเขปัญหา
ํ์.๏) ควรจัด฿หຌมีการทบทวนผนยุทธศาสตร์ของหนวยงานป็นประจําทุกปี พืไอ฿ชຌ
฿หຌทนั ตอสถานการณ์ละความปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน
๎. ขัๅนตอนที่ ๎ จัดทํากรอบนวคิด฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์฿ห้มีความสอดคล้องหมาะสม
กับบริบทการปลี่ยนปลง฿นมิติต่าง โ
ํ) ระยะวลา (Tp) : ๗ วัน
๎) ผลผลิต (Product) : กรอบนวคิด฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์
๏) ป้าหมายผลผลิต (Target) : กรอบนวคิด฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์ทีไตอบสนอง
ตอบริบทการปลีไยนปลงทีไกิดขึๅน
๐) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความสอดคลຌองของขຌอมูลทีไนํามาจัดทํากรอบนวคิด
ผนยุทธศาสตร์
๑) ตัวชีๅวัดขัๅนตอน (KPI) : กรอบนวคิดทีไสามารถนําเปสูการ฿ชຌประยชน์฿นการจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์เดຌ
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๓) วิธีการปฏิบัติงาน : ฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์ควรกําหนดกรอบนวคิดพืไอ฿หຌมีความ
สอดคลຌองหมาะสมกับบริบทการปลีไยนปลง฿นมิติตา ง ๆ ดยพิจารณาจากประดในทีไสาํ คัญดังนีๅ
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ํ๗
การดํานินงาน
฿นอดีต (Past)

ศักยภาพหรือสถานะที่มีอยู่
฿นปัจจุบนั (Present)

นวน้มการพัฒนาหรือ
ความท้าทายที่จะกิดขึนๅ
฿นอนาคต (Future)
- ผลการปฏิบัติงาน ํ. นยบายละยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการดํานินงาน - ศรษฐกิจ การมือง ทคนลยี
ชน
- ปัญหา ขຌอรຌองรียน
ทีไผา นมา
ํ.ํ นวนยบายพืๅนฐานหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ความตຌองการทางสังคม
- ภาพลักษณ์
หงราชอาณาจักรเทย
- กระสการกระจายอํานาจ
ละวัฒนธรรม
ํ.๎ ยุทธศาสตร์ชาติ
- ขຌอสนอการปฏิรูปดຌานตาง ๆ
องค์การ
ํ.๏ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
- การมีสว นรวมของ
ํ.๐ ผนการบริหารราชการผนดิน
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
ํ.๑ นยบายของรัฐบาล
ทีไพิไมขึๅน
ํ.๒ ยุทธศาสตร์ประทศ
- กระสการปลีไยนปลง
ํ.๗ ผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการเทย ดຌานสภาพภูมิอากาศ/พิบัติภัย
(ภัยพิบัติ)
ํ.๔ ผนงานการจัดตัๅงประชาคมอาซียน
ํ.๙ ผนยุทธศาสตร์การตรียมความพรຌอม
ของกระทรวงมหาดเทย฿นการรวมตัวป็นประชาคม
อาซียน฿นปี พ.ศ. ๎๑๑๔
ํ.ํ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ของหนวยงาน
ํ.ํํ ขຌอตกลง/ความรวมมือ (MOU) ตาง ๆ
ํ.ํ๎ ขຌอสนอทางวิชาการ
ํ.ํ๏ นยบายหรือยุทธศาสตร์อืไน ๆ ทีไกีไยวขຌอง
ํ.ํ๐ ขຌอมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงอืไน ๆ
๎. กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการดํานินงาน ชน
๎.ํ รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย
๎.๎ พระราชบัญญัตริ ะบียบบริหารราชการผนดิน
พ.ศ. ๎๑๏๐ ละทีไกຌเขพิไมติม
๎.๏ พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยหลักกณฑ์
ละวิธกี ารบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พ.ศ. ๎๑๐๒
๎.๐ พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยการมอบอํานาจ
พ.ศ. ๎๑๑์
๎.๑ พระราชกฤษฎีกาวาดຌวยการบริหารงานจังหวัด
ละกลุมจังหวัดบบบูรณาการ พ.ศ. ๎๑๑ํ
๎.๒ กฎกระทรวงบงสวนราชการของหนวยงาน
๘) วัสดุอุปกรณ์ละทคนลยี : ขຌอมูลการดํานินงานของหนวยงาน นยบาย ยุทธศาสตร์
ละกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการดํานินงาน รวมทัๅงขຌอมูลภายนอกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
๕) ค่า฿ช้จา่ ย฿นการตรวจสอบ ทดสอบละการลดค่า฿ช้จ่าย : คณะกรรมการ/คณะทํางาน
ตຌองคํานึงถึงความครอบคลุมครบถຌวนของขຌอมูลทีไนํามา฿ชຌ฿นการจัดทํากรอบนวคิด ละประยชน์ทีไสามารถ
นําเป฿ชຌสําหรับกระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์฿นขัๅนตอนตอเป
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ํ๔
ํ์) ข้อพึงระวัง฿นการดํานินงาน : ควร฿ชຌขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นการจัดทํากรอบนวคิด
ทีไ ป็นปัจจุบนั ละตรวจสอบความถูกตຌองของขຌอมูลดຌวย พืไอ฿หຌการดํานินงานเมกอ฿หຌกิดความผิดพลาด
๏. ขัๅนตอนที่ ๏ รับฟังความหใน ข้อสนอนะละระดมความคิดหในจากผู้บริหาร/ผู้ชี่ยวชาญ/
ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัดกระทรวงมหาดไทย/หน่วยงาน฿นสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้มีส่วนได้ส่วนสีย พื่อวิคราะห์สภาพวดล้อมขององค์กร กําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด ค่าป้าหมาย
ํ) ระยะวลา (Tp) : ํ๑ วัน
๎) ผลผลิต (Product) : รางผนยุทธศาสตร์
๏) ป้าหมายผลผลิต (Target) : รางผนยุทธศาสตร์ทีไมผี ลตอการบรรลุป้าหมายทีไกําหนด
๐) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความมีสวนรวมของคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทํา
ผนยุทธศาสตร์ ละหนวยงานตาง ๆ ทีไ กีไยวขຌอง
๑) ตัวชีๅวัดขัๅนตอน (KPI) : ทุกภาคสวนขຌามามีสว นรวม฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๓) วิธีการปฏิบัตงิ าน :
จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนยุทธศาสตร์ พืไอรับฟังความคิดหใน
ขຌอสนอนะละระดมความคิดหใน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชีๅวัด/
คาป้าหมาย ครงการ/กิจกรรม) รวมทัๅงมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ ดยการรับฟังความหในจากผูຌมีสวนเดຌสีย
(Stakeholder) อาจ฿ชຌวิธีการทําบบสอบถามบบจาะจงหรือการประชุมระดมความคิดหใน฿นสวนภูมิภาค
การรับฟังขຌอสนอนะผานทางอกสาร อกสารอิลใกทรอนิกส์ละระบบออนเลน์บนวใบเซต์
ดยขัๅนตอนการดํานินการจัดทําผนยุทธศาสตร์มรี ายละอียดดังนีๅ
(ํ) ทบทวนบริบท/สถานภาพปัจจุบนั ของส่วนราชการ
(ํ.ํ) การรวบรวมขຌอมูลภายนอกทีไกีไยวขຌองกับผนยุทธศาสตร์
(ํ.๎) ทบทวนผลการดํานินงานทีไผา นมา งานทีไเดຌรับมอบหมายละทีไกียไ วขຌอง
(ํ.๏) ประสานหนวยงานจຌาภาพพืไอกําหนดขอบขต/ป้าหมายของผนยุทธศาสตร์
ทบทวนความกຌาวหนຌาละติดตามประมินผลการดํานินการตามผนยุทธศาสตร์ทีไผา นมา
(ํ.๐) ติดตามผลการบิกจายงบประมาณละตรวจสอบภาระงบประมาณตาง ๆ
ของสวนราชการ
(ํ.๑) ตรวจสอบสภาพวดลຌอมภาย฿ตຌบริบทของสวนราชการ พืไอป็นขຌอมูล฿นการ
กําหนดกรอบนวคิดละจัดทําผนยุทธศาสตร์
(ํ.๒) กําหนดป้าหมายละตรวจสอบความชืไอมยงชิงยุทธศาสตร์
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ํ๙
ปัจจัยภาย฿น

ปัจจัยภายนอก
การวิคราะห์ปัจจัย
ทางยุทธศาสตร์

ประดในยุทธศาสตร์

การวางผนยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ทิศทางของหนวยงาน

ผนปฏิบัติการ/ผนปฏิบัติราชการ
การปลง
ผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบตั ิ
การติดตามละประมินผล

ผนภาพที่ ๑ สดงกระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์
(๒) ทบทวนละวิคราะห์สภาพวดล้อมขององค์กร
(๎.ํ) การวิคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ คือ การรูຌจักสถานภาพหรือสภาวะของ
หนวยงานป็นสิไงสําคัญทีไจะทํา฿หຌประสบความสํารใจ ขຌอมูลจากการวิคราะห์จะมีประยชน์฿นการกําหนดวิสัยทัศน์
ละพันธกิจของหนวยงาน ดยอาศัยขຌอมูลการวิคราะห์ดังกลาวป็นพืๅนฐาน ซึไงจะทํา฿หຌหนวยงานมีทิศทางละ
ป้าประสงค์ทีไชัดจนกวຌางเกล
การวิคราะห์สภาพวดลຌอม ตຌองมีการวิคราะห์ ๎ สวน คือ
- สภาพวดลຌอมภายนอก (External Environment) ฿ชຌนวคิด PESTEL
Analysis สวน฿หญจะป็นปัจจัยทีไควบคุมเมเดຌ ตมีผลกระทบทัๅงทางตรงละทางอຌอมตอการปฏิบัติงาน ประกอบดຌวย
ปัจจัยดຌานวัฒนธรรม ปัจจัยดຌานทคนลยี ปัจจัยดຌานศรษฐกิจ ปัจจัยดຌานกายภาพ ปัจจัยดຌานการมืองละ
กฎหมาย
- สภาพวดลຌอมภาย฿น (Internal Environment) ฿ชຌนวคิด McKinsey’s 7S
ป็นปัจจัยทีไมีอิทธิพลดยตรงตอการปฏิบัติงาน ประกอบดຌวย ปัจจัยทางดຌานครงสรຌางของหนวยงาน ปัจจัย
ดຌานระบบบริการ ปัจจัยดຌานบุคลากร ปัจจัยดຌานการงิน ละปัจจัยดຌานการบริหารจัดการ
หลังจากดํานินการวิคราะห์สภาพวดลຌอมภายนอกละภาย฿นลຌว สามารถ
นําผลการวิคราะห์มาสรุปพืไอประมินสถานภาพหนวยงานวาสภาพวดลຌอมภาย฿นป็นจุดขใงหรือจุดออนละ
สภาพวดลຌอมภายนอกป็นอกาสหรืออุปสรรค
ครืไองมือทีไสาํ คัญ฿นการนํามาวิคราะห์สภาพวดลຌอมขององค์กรเดຌก
- นวคิดการวางผนตามสถานการณ์ (Scenario Planning) ป็นการ
฿หຌคน฿นองค์กร ดยฉพาะผูຌบริหารทีไจะ฿ชຌประยชน์จากผนยุทธศาสตร์฿นการนําองค์กรละผูຌทีไจะรับผิดชอบ
฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์เดຌวิ คราะห์ขຌอมูลทีไมีอยู฿นปัจจุบันทัๅงภาย฿น ภายนอก คลຌาย SWOT ตเมจําป็น
ตຌองบอกวาประดในนัๅนป็นจุดออน จุดขใง อกาสหรือภัยคุกคาม ตถือวาป็นพียงปัจจัยทีไอาจกอ฿หຌกิด
การปลีไยนปลง฿นอนาคตเดຌ ซึไงอาจรียกวาปัจจัยชิงการปลีไยนปลงหรือปัจจัยชิงขับคลืไอน (Change factors
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๎์
หรือ Driving Force) ละจากปัจจัยหลานีๅ฿หຌจินตนาการภาพ฿นอนาคต ทัๅงความป็นเปเดຌ฿นทางลบทีไสุดละ
ความป็นเปเดຌ฿นทางทีไดีทีไสุด (Possible Worst ละ Possible Best) ดยตຌองนຌนยๅําจากปัจจัยหลานีๅจริง ๆ
การวางผนรับสถานการณ์ทีไคาดวาจะกิดขึๅน (Scenario Planning)
ตางจากการทํานายหรือการพยากรณ์ (Forecasting) ตรงทีไภาพทีไคาดวาจะกิดขึๅน (Scenario) จะเดຌจากการ
วิคราะห์ความป็นเปเดຌของสถานการณ์ตาง ๆ ทีไสามารถกิดขึๅน (What could be) ฿นอนาคตอยางรอบคอบ
ดย฿ชຌขຌอทใจจริงป็นสําคัญ ละมีภาพสรุปทีไป็นเปเดຌหลายทาง (Uncertain End) ฿นขณะทีไการทํานายนัๅน
จะวิคราะห์นวนຌมทีไนาจะกิดขึๅน (What should be) จากขຌอมูลทีไมีอยู฿นปัจจุบัน พืไอนําเปสูภาพสรุปทีไมี
ลักษณะนชัด (Certain End)
นวทางการจัดทํา Scenario Planning คือการสรຌางภาพอนาคต ดย
สารสนทศคุณภาพพืไอทีไจะคຌนหาคําตอบจากหลาย ๆ ทาง หลังจากนัๅนจึงนําเปป็นปัจจัยขຌา (Input) ของการ
จัดทําผนยุทธศาสตร์ตอเป คําถามหลานีๅเดຌก (ํ) อะเรคือปัจจัยทีไมีความสําคัญตอภารกิจของหนวยงาน
฿นอนาคต (๎) ถຌาทุกอยางดํานินเปดຌวยดีละมอง฿นทางทีไป็นเปเดຌ อะเรคือสิไงทีไมองหในกีไยวกับภารกิจของ
หนวยงาน฿นอนาคต (๏) ถຌาการดํานินงานป็นเปดຌวยความผิดพลาด อะเรคือปัจจัยสําคัญทีไจะตຌองคํานึงถึง
ภารกิจของหนวยงาน (๐) มืไอมองขຌามาภาย฿นองค์กรลຌว อะเรคือสิไงทีไคิดวาควรจะปลีไยนปลง พืไอ฿หຌเดຌ
ผลลัพธ์ทีไตอຌ งการตามป้าหมายภารกิจของหนวยงาน (๑) มืไอมองยຌอนกลับเป อะเรคือหตุการณ์สําคัญทีไทํา฿หຌ
ภารกิจของหนวยงานป็นอยูชน฿นปัจจุบัน (๒) ถຌามองเป฿นอนาคต อะเรคือสิไงสําคัญทีไตຌองทําดยรใวทีไสุด
พืไอการพัฒนาผลงานตามภารกิจของหนวยงาน (๗) ถຌาอุปสรรคตาง ๆ ถูกขจัดออกเปหมดละสามารถกําหนด
฿นสิไงทีไทํา อะเรคือสิไงทีไอยากจะมีหรือทําพิไมขึๅนตามภารกิจของหนวยงาน
(หมายหตุ : นํามาจากอกสารประกอบครงการประชุมชิงปฏิบัติการพืไอจัดทําผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจ
ฉพาะดຌานของกระทรวงมหาดเทย ํ์ ปี รืไอง “การบริหารจัดการภารกิจกระทรวงมหาดเทยดຌวย Scenario
Planning” ดย ดร.พิสัณห์ นุน กลีๅยง)
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ผนภาพที่ ๖ การจัดทําผนยุทธศาสตร์ตามสถานการณ์ (Scenario Planning) บบมุ่งผลสัมฤทธิ่ครบวงจร
ขัๅนตอนที่ ํ การศึกษาความจําป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis)
ความจําป็น
นยบาย
ศึกษา฿หຌขຌา฿จ
ผูຌมีสว นเดຌสวนสีย
วิคราะห์ความกีไยวขຌอง
ทางยุทธศาสตร์
ภารกิจละสถานการณ์ปัจจุบัน ละอนาคต

ขัๅนตอน ๘ การสรุปผลการดํานินงานการพัฒนาอย่างต่อนื่อง
- การสรุปผลการดํานินงานของครงการ฿นรอบปีงบประมาณ
- การสรุปผลตัวชีๅวัดประจําปีงบประมาณ
- การวิคราะห์ผลพืไอการพัฒนา฿นรอบปีงบประมาณตอเป
- การชืไอมยงสูการตัดสิน฿จทางการบริหาร
- การปรับผนยุทธศาสตร์

ขัๅนตอน ๓ การดํานินงานตามผนยุทธศาสตร์
- การปลงผนปฏิบัติสูการปฏิบัติ (DO)
- การติดตามความกຌาวหนຌา ละการประมินผลการดํานินงาน
ของตัวชีๅวัด ละครงการตามผนปฏิบัตกิ าร (CHECK)
- การปรับปรุง กຌเข ละพัฒนาตอนืไอง (ACTION)

ขัๅนตอน ๖ การกําหนดระบบวัดผล
- ตัวชีๅวัด : การบงชีๅทีไสําคัญทีไสะทຌอนการบรรลุผลการดํานินงาน
ตามผลสัมฤทธิ่ทีไกําหนดเวຌ (Key Performance Indicator : KPI)
- ค่าป้าหมาย : คาป้าหมายทีไตຌองการ฿หຌบรรลุตละตัวชีๅวัดนัๅน ๆ
(Target)
(การวัดผลสัมฤทธิ่ : การวัดผลการกระทํา)

ขัๅนตอนที่ ๎ การกําหนดจุดยืนการพัฒนาของผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
วิคราะห์
จุดยืนการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ความจําป็นทางยุทธศาสตร์
ความสําคัญตอภารกิจ ผลกระทบตอลูกคຌาหลัก
สภาพปัญหา ความป็นเปเดຌ฿นทางปฏิบัติ ความชืไอมยงกับนยบายละการพัฒนาประทศ

ชื่อมยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์
- ทบทวนภารกิจละครงสรຌางการบริหาร
ทีไ นຌนยุทธศาสตร์
- พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรพืไอการขับคลืไอน
ยุทธศาสตร์
- การพัฒนาระบบทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
ทางยุทธศาสตร์
- จัดทํางบประมาณบบมุงนຌนยุทธศาสตร์
- การยกระดับภาวะผูຌนาํ กทีมบริหาร

ขันๅ ตอน ๏ การประมินศักยภาพของหน่วยงาน
- จุดขใงภาย฿นทีไทาํ ฿หຌจุดยืนบรรลุผล (Strength: S)
- จุดออนของทีไทาํ ฿หຌจดุ ยืนเมบรรลุผล (Weakness : w)
- อกาสจากภายนอกทีไสงสริม฿นการสนองตอบตอจุดยืน
การพัฒนา (Opportunity: O)
- อุปสรรคภายนอกทีไคุกคามทํา฿หຌเมสามารถสนองตอบ
จุดยืนการพัฒนา (Threat: T)
(นําศักยภาพเป฿ชຌ฿นการกําหนดกลยุทธ์)

ขัๅนตอน ๐ การกําหนดทิศทางการพัฒนา
- วิสัยทัศน์ : สຌนทางสูภาพฝัน฿นอนาคต (Vision)
- พันธกิจ : ภารกิจพืไอการพัฒนาสูวิสัยทัศน์ ละภารกิจหลัก
ของ (Mission)
- ประดในยุทธศาสตร์ : วาระหลักของการพัฒนา฿นชวงวลา
ของผนยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
- ป้าประสงค์ : ผลสัมฤทธิ่฿นระยะยาวทีไป็นผลลัพธ์ (Outcome)
ของการดํานินงานตามผนยุทธศาสตร์ (Goal)
- ผลผลิต : ผลสัมฤทธิ่฿นระยะสัๅน รอบปีงบประมาณนัๅน ๆ

ขัๅนตอน ๑ การปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
- กําหนดกลยุทธ์ : มาตรการทางการปฏิบัติทีไนຌนการ฿ชຌศักยภาพ
฿หຌกิดประยชน์สูงสุด (Strategy)
- กําหนดผนงาน : ผนงานหลัก (Master Plan)
- กําหนดครงการ : กิจกรรมหลัก ผลผลิตการดํานินงาน
ระยะวลา งบประมาณละผูຌรับผิดชอบ (Action Plan)
- การจัดทําครงการชิงกลยุทธ์ พรຌอมรายละอียด

การสร้างวัฒนธรรมละค่านิยมร่วมชิงยุทธศาสตร์ การชื่อมยงการดํานินงานยุทธศาสตร์กบั การมีส่วนได้ส่วนสีย การสร้างบรรยากาศละสภาพวดล้อมทางยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้พื่อการขับคลื่อนยุทธศาสตร์

คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙

๎ํ

๎๎
ตัวอักษรมีความหมาย ดังนีๅ

- นวคิดการวิคราะห์สถานภาพหน่วยงาน (SWOT Analysis) ซึไงตละ

S - Strength (จุดขใง) ป็นผลมาจากปัจจัยภาย฿น หมายถึง ความสามารถ
ละสถานการณ์ภาย฿นหนวยงานทีไสง ผลดຌานบวก ซึไงชวยผลักดันการดํานินงาน฿หຌบรรลุวตั ถุประสงค์ละสามารถ
นํามาพัฒนา฿หຌกิดประยชน์สงู สุดหรือป็นสิไงทีไหนวยงานทําเดຌดี
W - Weakness (จุดอ่อน) ป็นผลมาจากปัจจัยภาย฿น หมายถึง จุดออน
ขຌอจํากัด หรือความสามารถละสถานการณ์ภาย฿นหนวยงานทีไสง ผลดຌานลบ
O - Opportunity (อกาส) ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกทีไอืๅอตอ
การดํานินการทีไป็นประยชน์ของหนวยงานหรือสามารถนํามาพัฒนา฿หຌป็นผลดีตอ หนวยงาน฿นอนาคต
T - Threat (ภัยคุกคาม) ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกทีไป็นอุปสรรค
ตอการดํานินการทีไป็นประยชน์ของหนวยงาน หรือทํา฿หຌกิดผลสียหาย ผลกระทบ฿นทางลบตอหนวยงาน
การวิคราะห์ SWOT อาจรียกอีกอยางวา การทํา Situation Analysis
พืไอนําเปสูการกําหนดทิศทางของหนวยงาน ดยมีนวทางการปฏิบัติ฿นการวิคราะห์ปจั จัยทางยุทธศาสตร์ ดังนีๅ
(ํ) การศึกษาละกใบรวบรวมข้อมูลที่กีย่ วข้อง เดຌก
(ํ.ํ) ความตຌ อ งการ ความคาดหวั ง ของผูຌ รับ บริก าร ผูຌมีส ว นเดຌ
สวนสีย (Stakeholders) สวนราชการหรือองค์กรอืไนทีไปฏิบัติงานกีไยวขຌองกัน ดยศึกษาจากอกสาร สํารวจ
ความคิดหใน หรือจัดสัมมนาระดมความคิดหใน
(ํ.๎) สภาพการขงขัน ทัๅงภาย฿นละภายนอกดยการศึกษาจาก
อกสาร วารสาร รายงานประจําปี วใบเซต์ของสวนราชการอืไนทีไมีลักษณะงาน฿กลຌคียงกันละงานวิจยั ทีไกีไยวขຌอง
(ํ.๏) นวัตกรรมละการปลีไยนปลงทีไสําคัญ ดยศึกษาจากอกสาร
ละงานวิจยั ทีไกีไยวขຌอง
(ํ.๐) จุดขใงละจุดออน รวมถึงทรัพยากรบุคคลละทรัพยากรอืไน ๆ
ดยจัดสัมมนาระดมความคิดหใน
(ํ.๑) อกาส฿นการปรับปลีไยนทรัพยากร ละความสีไยง฿นดຌานตาง ๆ
ดยการศึกษาอกสารละงานวิจยั ทีไกีไยวขຌอง รวมถึงการจัดสัมมนาระดมความคิดหใน
(๎) รวบรวมข้อมูล฿นต่ละรายการตามข้อ (ํ) ไป฿ช้฿นกระบวนการ
วิคราะห์ SWOT ดยจัดประชุมกลุมยอยหรือประชุมชิงปฏิบัติการ ทัๅง฿นกลุมผูຌบริหาร จຌาหนຌาทีไระดับผูຌปฏิบัติ
รวมทัๅงผูຌรบั บริการละผูຌมีสวนเดຌสว นสีย
(๎.ํ) วิคราะห์จุดขใงละจุดออนจากสภาพวดลຌอมภาย฿น ดย
พิจารณา฿หຌครอบคลุมประดในสําคัญ ชน นยบายละยุทธศาสตร์ของหนวยงาน ครงสรຌางการบริหาร วัฒนธรรม
องค์การ บุคลากร งบประมาณ ทคนลยี ป็นตຌน
(๎.๎) วิคราะห์อกาสละภัยคุกคามจากสภาพวดลຌอมภายนอก
ดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกทีไอาจสงผลกระทบตอการดํานินงาน ทัๅงทางตรงละทางอຌอม ชน นยบาย
ระดับชาติ สถานการณ์ทางศรษฐกิจ สังคม การมืองการปกครองทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ กฎหมาย
ละระบียบทีไกีไยวขຌอง ป็นตຌน
(๎.๏) ฿หຌนาๅํ หนักดยพิจารณาจากจุดขใง/จุดออนละอกาส/ภัยคุกคาม
(๏) นําผลการวิคราะห์ตามข้อ (๎) ไป฿ช้฿ นการจัดทํา ยุท ธศาสตร์
฿นส่วนของการกําหนดทิศทางองค์กร ละการกําหนดกลยุทธ์ทีไหมาะสมกับสภาพองค์กรตอเป
คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙

๎๏
อกาส

ภัยคุกคาม

จุดขใง

สิงไ ทีไตอຌ งการสงสริม ขยายผล

สิงไ ทีไตอຌ งพัฒนา ปรับปรุง

จุดอ่อน

สิงไ ทีไตอຌ งพัฒนา ปรับปรุง

สิงไ ทีไจะตຌองป้องกัน ฝ้าระวัง

ตารางที่ ๏ สดงการสรุปผลวิคราะห์ SWOT พื่อนําไปจัดประดในยุทธศาสตร์
(๎.๎) การวางผนยุทธศาสตร์ ขัๅนตอนการวางผนยุทธศาสตร์ ริไมจากการกําหนด
ทิศทางของหนวยงาน ดยการทบทวนละกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด
ป้าหมาย มีรายละอียดดังนีๅ
- วิสัยทัศน์ นอกจากจะทํา฿หຌคน฿นองค์กรมีการรวมพลังมุงเป฿นทิศทาง
ดียวกันลຌวยังชวย฿หຌกิดการปลีไยนปลงเป฿นทางทิศทางทีไดีดຌวย การกําหนดวิสัยทัศน์ควร฿หຌมีความกระชับ
เดຌ฿จความละประกอบดຌวยคุณลักษณะ ๏ ประการ คือ
(ํ) ตຌองการทําอะเร฿หຌสาํ รใจ (ภารกิจ)
(๎) ทําเมจึงตຌองทําตาม฿หຌสาํ รใจ (วัตถุประสงค์)
(๏) คาดหวังผลชนเร (Results)
วิสัยทัศน์จะป็นตัวบอกความคาดหวัง฿นอนาคตขຌางหนຌาดยมีหลักทีไสําคัญ
ดังนีๅ
(ํ) สดงจุดมุงมัไนทีไชัดจน฿นระยะวลานนอน ชน ๏ - ๑ ปี/หรือ
ํ์ - ํ๑ ปี
(๎) มีจตนารมณ์ทีไตຌองการ฿หຌกิดขึๅนอยางชัดจน
(๏) สามารถปฏิบัติเดຌ ยืดหยุน จํางาย ขຌา฿จงาย จูง฿จ ระดมพลัง฿จ
(๐) สอดคลຌองละสัมพันธ์กบั วิสยั ทัศน์ของหนวยงานบังคับบัญชา
- พันธกิจ หนวยงานตຌองวิคราะห์ภารกิจประจําทีไตຌองปฏิบัติตามกฎหมาย
ละภารกิจยุทธศาสตร์ทีไสอดคลຌองกับนยบาย/ยุทธศาสตร์ละป้าหมายของชาติ ซึไงจะป็นงานทีไตຌองพัฒนา
งานประจําละงาน฿หม ๆ ทีไมุงนຌนพืไอมากําหนดพันธกิจ การวิคราะห์พันธกิจ (Mission Analysis) ป็นการ
ตรวจสอบภารกิจหลัก ภารกิจยุทธศาสตร์ละพันธกิจดิมมาพิจารณาวาพันธกิจ฿ดคงดิม ปรับปลีไยนหรือพิไมติม
ดังนัๅน การกําหนดพันธกิจตຌองพิจารณา (ํ) อกลักษณ์หรือจุดดนของ
องค์กร (๎) ผูຌมีสวนเดຌสีย (๏) ผลสํารใจทีไตอຌ งการละวิธกี ารวัดผลสํารใจ (๐) ครือขายหรือภาคีละ (๑) ผลกระทบ
ตอผูຌมีสวนเดຌสีย
- ประดในยุทธศาสตร์ ป็นการกําหนดประดในทีไสําคัญ ประดในทีไตຌองคํานึงถึง
พืไอนําเปสูวิสัยทัศน์ ทัๅงนีๅ ฿นการจัดทําประดในยุทธศาสตร์ของตละหนวยงานนัๅนจําป็นอยางยิไงทีไจะตຌองคํานึงถึง
ประกอบดຌวย
(ํ) นยบายรัฐบาล ผนบริหารราชการผนดิน นยบายรงดวน ความ
จําป็นรงดวน ละผนงานอืไนของหนวยงานบังคับบัญชา
(๎) วิสัยทัศน์ของหนวยงาน
(๏) ความคาดหวังของผูຌมีสว นเดຌสีย (Stakeholders)
(๐) ศักยภาพละความป็นเปเดຌของหนวยงาน
คูมอื การจัดทําผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual) ฉบับปรับปรุงครัๅงทีไ ํ ดือนมษายน ๎๑๑๙

๎๐
วิสัยทัศน์

นยบายของหนวยงานบังคับบัญชา
นยบายหรือความจําป็นรงดวน

ความคาดหวัง
ของผูຌมีสวนไดຌสว นสีย
(Stakeholders)

ประดในยุทธศาสตร์

ศักยภาพละความป็นไปไดຌของหนวยงาน
ผนภาพที่ ๓ สดงสิง่ ที่จะต้องคํานึงถึง฿นการจัดทําประดในยุทธศาสตร์ของต่ละหน่วยงาน
- ป้าประสงค์ การกําหนดป้าประสงค์ป็นการระบุ บอก฿หຌทราบกีไยวกับ
สิไงทีไหนวยงานจะทํา฿หຌเดຌหรือผลลัพธ์สุดทຌาย (Impact) ทีไตຌองการ฿หຌกิดขึๅนจากสิไงทีไทํา ป้าประสงค์ทีไกําหนด
ขึๅนมานีๅ฿นทางปฏิบัติควรตຌองสามารถวัดผลเดຌตามสมควร ดยป้าประสงค์ตຌองมีความชืไอมโยงกับวิสัยทัศน์
ประดในยุทธศาสตร์
การระบุป้าประสงค์ออกมาป็นตัวลขทีไชัดจนละวัดเดຌนับวาป็นสิไงจําป็น
ละสําคัญยิไงทีไจะชวย฿หຌการวางผนมีคุณภาพ การระบุป้าประสงค์ออกป็นป้าหมายผลสํารใจตาง ๆ อยาง
ครบถຌวน ละมีความชัดจน ยอมจะสามารถสงผลสนับสนุน฿หຌองค์กร ดยสวนรวมประสบผลสํารใจป็นเปตาม
ทีไตัๅงเวຌ ดยตຌองคํานึงถึงกรอบการประมินผลทัๅง ๐ มิติ คือ
(ํ) มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ (มิตภิ ายนอก)
(๎) มิติดาຌ นคุณภาพการ฿หຌบริการ (มิติภายนอก)
(๏) มิติดาຌ นประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (มิติภาย฿น)
(๐) มิติดาຌ นพัฒนาองค์กร (มิติภาย฿น)
ป้าประสงค์ทีไดีควรจะตຌองมีคุณลักษณะ สามารถวัดเดຌละตรวจนับเดຌ
มีความป็นเปเดຌหรืออกาสทีไจะทํา฿หຌกิดผลสํารใจเดຌ มีความคลองตัวหรือปรับตัวเดຌละความสอดคลຌอง
ขຌากันเดຌกบั ผนงานอืไน
ประดในยุทธศาสตร์ประดในทีไ 1
ป้าประสงค์ทีไ 1
ป้าประสงค์ทีไ 2
ผนภาพที่ ๘ สดงการกําหนดป้าประสงค์ที่ต้องชื่อมยงกับประดในยุทธศาสตร์ละวิสยั ทัศน์
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๎๑
- การกําหนดตัวชีๅวัดละค่าป้าหมาย การวิคราะห์วา อะเรป็นสิไงทีไบอกวา
บรรลุผลลัพธ์สุดทຌาย (Impact) ทังๅ ฿นชิงปริมาณ (Output) ละคุณภาพ (Outcome)
(ํ) ตัวชีๅวดั ฿นหนวยงานราชการตຌองกําหนดตัวชีๅวัด ๎ ระดับ คือ
(ํ.ํ) ตัวชีๅวัดระดับกระทรวง ดยตัวชีๅวัดทีไดีตຌองมีลักษณะ (ํ) ป็น
การบริการทีไประชาชนเดຌรับประยชน์สูงสุด (๎) มีการกใบขຌอมูลป็นประจํา (๏) สามารถควบคุมผลสัมฤทธิ่เดຌ
(๐) กําหนดจຌาภาพชัดจน (๑) วัตถุประสงค์ทีไชัดจนวาตຌองการวัดอะเร
(ํ.๎) ตัวชีๅวดั ระดับหนวยงาน บงเดຌป็น ดຌานปริมาณ ดຌานคุณภาพ
ดຌานความคุຌมคา ละดຌานวลา
(๎) คาป้าหมาย ฿นการกําหนดคาป้าหมายมีวิธีเดຌหลายวิธี ชน คิด฿หม
การประมาณการ ปรียบทียบป้าหมายกับปีทีไผานมาปรียบทียบกับหนวยงานทีไคลຌายคลึงกัน กลุมผูຌรับบริการ
หรือผูຌมีสวนเดຌสีย สิไงทีไตอຌ งพัฒนาพืไอ฿หຌเดຌป้าหมายทีไสงู กวา ป็นตຌน ป้าหมายทีไดคี วรตຌองมีคณ
ุ ลักษณะดังนีๅ
(๎.ํ) กระตุຌน฿หຌกิดการปลีไยนปลงละพัฒนาอยางมาก
(๎.๎) กอ฿หຌกิดการพัฒนาละปรับปรุงอยางคอยป็นคอยเป
(๎.๏) รักษาละป้องกันเม฿หຌผลงานตไํากวาทีไป็นอยู฿นปัจจุบัน
- การกําหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทําพื่อ฿ห้บรรลุป้าประสงค์ หมายถึง
สิงไ ทีไจะตຌองดํานินการพืไอ฿หຌบรรลุป้าประสงค์ ดยจะกําหนดขึๅนจากการพิจารณาปัจจัยหงความสํารใจ (Key
Success Factor) ป็นสําคัญคือตຌองพิจารณาวา฿นการทีไจะบรรลุป้าประสงค์ขຌอหนึไง ๆ นัๅน จะมีปัจจัย฿ดบຌาง
ทีไมผี ลตอความสํารใจ ละจะตຌองทําอยางเรจึงเปสูจดุ นัๅนเดຌ

งาน฿หม
ทีจไ ะมุงนຌน

กลยุทธ์

งานทีไป็นการพัฒนา งานประจํา
งานทีไตอຌ งดํานินการตามปกติ
งานประจํา
ผนภาพที่ ๕ สดงการกําหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทําพือ่ ฿ห้บรรลุป้าประสงค์
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๎๒

Impact

Outcome
Output

ประดในยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

Outcome
Output

Output

ผนงาน/
ครงการ/กิจกรรม

ผนภาพที่ ํ์ สรุปนวคิดการ฿นจัดทําประดในยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผนงาน/ครงการ
๘) วัสดุอุปกรณ์ละทคนลยี : นวทาง/กรอบนวคิด฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์
การประสานความรวมมือระหวางผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทําผนของหนวยงาน
ดยฉพาะอยางยิไง฿นระดับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติจําป็นตຌองมีการประสานงานละติดตอสืไอสารกันอยาง฿กลຌชิด
บบป็นทางการละเมป็นทางการ รวมทัๅงการ฿ชຌทคนลยี฿นการสืไอสาร ทัๅงทางทรศัพท์ เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์
(E - mail) มา฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร฿หຌมากขึๅน พืไอ฿หຌการสืไอสารระหวางกันป็นเปอยางรวดรใว ทันหตุการณ์
ละลดขัๅนตอนการทํางานทางธุรการ
๕) ค่า฿ช้จา่ ย฿นการตรวจสอบ ทดสอบละการลดค่า฿ช้จ่าย : การบริหารจัดการ฿หຌบุคลากร
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองดํานินการตามผนงานละมีความรับผิดชอบตามทีไกาํ หนดเวຌ
ํ์) ข้อพึงระวัง฿นการดํานินงาน : การกําหนดประดในยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ ละ
กลยุทธ์หลักจะตຌองคํานึงถึงป้าหมายทัๅงระยะสัๅนละระยะยาว รวมทัๅงความตຌองการของประชาชนละผูຌมีสวนเดຌ
สวนสีย ต฿นหลายครัๅงทีไผานมายังเมเดຌนຌน฿หຌความสําคัญกับความสมดุลของประดในดังกลาว นืไองจากมีระยะวลา
฿นการดํานินการคอนขຌางจํากัดจําป็นตຌองรวบรัดการดํานินการบางขัๅนตอน
๐. ขันๅ ตอนที่ ๐ ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ฿นสังกัดกระทรวงมหาดไทย/
หน่วยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดผนงาน ครงการ กิจกรรม งบประมาณ ละ
รวบรวมข้อมูลพื่อจัดทําผนยุทธศาสตร์ รวมทัๅงประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานพื่อพิจารณารายละอียด
ของร่างผนยุทธศาสตร์
ํ) ระยะวลา (Tp) : ํ๑ วัน
๎) ผลผลิต (Product) : รายละอียดรางผนยุทธศาสตร์
๏) ป้าหมายผลผลิต (Target) : ผนยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์ ครบถຌวนละชืไอมยง
กับกรอบนวคิด฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์
๐) ข้อกําหนดที่สาํ คัญ (Krp) : คุณภาพ ความสอดคลຌองละความชืไอมยงของผนยุทธศาสตร์
๑) ตัวชีๅวัดขัๅนตอน (KPI) : มีการกําหนดรายละอียดผนยุทธศาสตร์อยางชัดจน
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
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๎๗
๓) วิธีการปฏิบัตงิ าน :
๗.ํ) สวนราชการ฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทยจัดทํารายละอียดป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด
คาป้าหมาย กลยุทธ์ ผนงาน ครงการ กิจกรรม งบประมาณ พรຌอมทัๅงจัดลําดับความสําคัญ
๗.๎) รวบรวมขຌอมูลผนของหนวยงาน฿นสังกัดละจัดทําป็นรางผนยุทธศาสตร์
๗.๏) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําผนยุทธศาสตร์ พืไอพิจารณาละ
฿หຌขຌอคิดหในละขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงกຌเข
๗.๐) ประมวลผลขຌอมูลจากการรับฟังความคิดหในละปรับปรุงกຌเขรางผนยุทธศาสตร์
ตามขຌอนะนําของคณะกรรมการ/คณะทํางาน
๗.๑) นําสนอรางผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดเทยละหนวยงาน฿นสังกัด฿หຌรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดเทยหรือปลัดกระทรวงมหาดเทยพิจารณา฿หຌความหในชอบละประกาศ฿ชຌอยางป็นทางการ
๗.๒) จัดทําอกสารผนยุทธศาสตร์
๘) วัสดุอุปกรณ์ละทคนลยี : รางผนยุทธศาสตร์ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประดในยุทธศาสตร์
ป้าประสงค์ ตัวชีๅวัด คาป้าหมาย กลยุทธ์)
การประสานความรวมมือระหวางผูຌมีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿นการจัดทําผนของหนวยงาน
ดยฉพาะอยางยิไง฿นระดับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติจําป็นตຌองมีการประสานงานละติดตอสืไอสารกันอยาง฿กลຌชิด
บบป็นทางการละเมป็นทางการ รวมทัๅงการ฿ชຌทคนลยี฿นการสืไอสาร ทัๅงทางทรศัพท์ เปรษณีย์อิลใกทรอนิกส์
(E - mail) มา฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร฿หຌมากขึๅน พืไอ฿หຌการสืไอสารระหวางกันป็นเปอยางรวดรใว ทันหตุการณ์
ละลดขัๅนตอนการทํางานทางธุรการ
๕) ค่า฿ช้จา่ ย฿นการตรวจสอบ ทดสอบละการลดค่า฿ช้จ่าย : ควรสืไอความขຌา฿จกีไยวกับ
นวทาง฿หຌผูຌกีไยวขຌองขຌา฿จอยางครบถຌวน การจัดสรรทรัพยากรทีไหมาะสมกับการปฏิบัติ ละการปฏิบัติตาม
ผนงานทีไวางเวຌเดຌ฿นทุกขัๅนตอน
ํ์) ข้อพึงระวัง฿นการดํานินงาน : จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบการจัดทําผนยุทธศาสตร์
ควรป็นผูຌมคี วามรูຌความขຌา฿จ฿นกระบวนการวางผน
๑. ขัๅนตอนที่ ๑ จัดส่งผนยุทธศาสตร์฿ห้ส่วนราชการระดับกรมละหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัดกระทรวงมหาดไทย/หน่วยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พื่อ฿ช้ป็นนวทาง
฿นการดํานินงานของหน่วยงานต่อไป
ํ) ระยะวลา (Tp) : ํ์ วัน
๎) ผลผลิต (Product) : อกสารรูปลมผนยุทธศาสตร์ทีไผานความหในชอบของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงมหาดเทยหรือปลัดกระทรวงมหาดเทย
๏) ป้าหมายผลผลิต (Target) : หนวยงานสามารถนําผนยุทธศาสตร์เป฿ชຌป็นกรอบ
นวทาง฿นการดํานินงานของหนวยงาน
๐) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ผนยุทธศาสตร์สงถึงทุกหนวยงานละนําเป฿ชຌป็นกรอบ
นวทาง฿นการดํานินงานของหนวยงาน
๑) ตัวชีๅวัดขัๅนตอน (KPI) : ทุกหนวยงานเดຌรับผนยุทธศาสตร์
๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดํานินการลຌวสรใจตามขัๅนตอน
๓) วิธีการปฏิบัตงิ าน :
๗.ํ) จัดสงผนยุทธศาสตร์฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ชน สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ กระทรวงตาง ๆ ป็นตຌน
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๗.๎) จัดสง ผยพรละประชาสัมพันธ์฿หຌสวนราชการระดับกรมละหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
฿นสังกัดกระทรวงมหาดเทย/หนวยงาน฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทยทราบละ฿ชຌประยชน์฿นการ
฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿นการปฏิบัติงานทีไกีไยวขຌองตอเป
๘) วัสดุอุปกรณ์ละทคนลยี : อกสารรูปลมผนยุทธศาสตร์
๕) ค่า฿ช้จ่าย฿นการตรวจสอบ ทดสอบละการลดค่า฿ช้จ่าย : ควรสืไอสารความขຌา฿จ
฿นผนยุทธศาสตร์฿หຌผูຌกีไยวขຌองขຌา฿จอยางครบถຌวน
ํ์) ข้อพึงระวัง฿นการดํานินงาน :
ํ์.ํ) ควรจัด฿หຌมีการทบทวนผนยุทธศาสตร์ของหนวยงานป็นประจําทุกปี พืไอ฿หຌ
ทันตอสถานการณ์ละความปลีไยนปลง
ํ์.๎) ควรปรับปรุงขຌอมูลสารสนทศทีไจาํ ป็นสําหรับการวางผนยุทธศาสตร์฿หຌถูกตຌอง
ทันสมัยครบถຌวน พืไอ฿หຌการวิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันป็นเปอยางถูกตຌอง ทีไยงตรง ซึไงจะป็นประยชน์฿นการ
พัฒนาละกําหนดนวทาง฿นการกຌเขปัญหาตอเป

๏.๑ การปลงผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ละการติดตามละประมินผล
ํ. การนําผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ นับป็นขัๅนตอนทีไสําคัญมาก พราะป็นความสามารถ
ทีไจะผลักดันการทํางานของกลเกทีไสําคัญทัๅงหมด฿หຌสามารถบรรลุผลลัพธ์ตามทีไตัๅงป้าหมายเวຌ การดํานินงาน
จะกิดผลอยางมีประสิทธิภาพจําป็นอยางยิไงทีไจะตຌองผลักดัน฿หຌมีการปรับปลีไยนนวคิด คานิยม ป้าหมาย
รวมถึงวิธกี ารละกระบวนการทํางาน การนําผนยุทธศาสตร์เปสูการปฏิบัติจะตຌองทํา฿หຌหนวยงานยอมรับนวทาง
ผนงาน ครงงานนัๅน ละพรຌอมทีไนาํ นวทางนัๅนเปดํานินการเดຌอยางหมาะสมกับสภาพวดลຌอม ละวิธีการ
ปฏิบัติงานของตน ดังนัๅน จึงจําป็นตຌองมีการระดมสรรพกําลัง สวงหาการสนับสนุนพืไอ฿หຌกิดการปฏิบัติละ
สรຌางความป็นปຄกผน฿หຌกิดขึๅน พืไอ฿หຌผูຌกีไยวขຌองมีความรูຌสึกป็นจຌาของละมีสวนรวม ดังนัๅน พืไอ฿หຌบรรลุ
วัตถุประสงค์ละป้าหมายของหนวยงานจึงกําหนดนวทางการนําผนเปสูการปฏิบัติ ดยสังขปดังนีๅ
ํ.ํ ผูຌบริหารตຌองขຌา฿จละผลักดัน฿หຌมีการดํานินงานตามผนอยางมีประสิทธิภาพละ
สมไําสมอ
ํ.๎ ฿หຌหนวยงานจัดทําผนระยะกลางละจัดทําผนปฏิบัติการ/ผนปฏิบัติราชการประจําปี
(Action Plan) ละดํานินการตามผนยุทธศาสตร์ มีการกํากับติดตามละประมินผลคุณภาพ ประสานงานกับ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌประสบผลสํารใจตามทีไมุงหวังเวຌ
ํ.๏ รงรัด฿หຌหนวยงานดํานินงาน พืไอผยพรละสริมสรຌางความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับ
สาระสําคัญของผนยุทธศาสตร์฿หຌจຌาหนຌาทีไละบุคลากรทีไกีไยวขຌองทราบ มีสวนรวมละ฿หຌการสนับสนุนอยาง
กวຌางขวาง พืไอ฿หຌการนําผนยุทธศาสตร์เปสูการปฏิบัติป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละกิดความป็นปຄกผน
อยางตอนืไอง
ํ.๐ มีการกําหนดภารกิจความรับผิดชอบ฿หຌชัดจน พืไอความสอดคลຌองกับผนงาน ผน
งบประมาณ ผนอัตรากําลังละขจัดความซๅําซຌอนของงาน
ํ.๑ วางนวทางปฏิบัติพืไอ฿หຌกิดความคลองตัวละชัดจนกผูຌปฏิบัติละผูຌกีไยวขຌอง
รวมทัๅงลดขัๅนตอน฿นการปฏิบัติงานพืไอ฿หຌมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
ํ.๒ พัฒนาระบบการกํากับติดตามละการประมินผลทีไมุงนຌนการประมินพืไอการพัฒนา
ละปรับปรุงการดํานินงานดยมีการพัฒนาตัวชีๅวัดผลสํารใจการดํานินงาน ทัๅง฿นดຌานปริมาณ ดຌานคุณภาพ
กําหนดระยะวลา฿นการประมิน ดยอาจป็นรายเตรมาสหรือ ๒ ดือน/๙ ดือน ํ๎ ดือน ผูຌประมิน ละ
นวทาง฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล
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๎. การติดตามละประมินผล หลังจากทีไทุกหนวยงานเดຌดํานินการตามผนยุทธศาสตร์ลຌว
จําป็นตຌองมีการกํากับติดตามละประมินผล พืไอ฿หຌทราบผลละความกຌาวหนຌา฿นการปฏิบัติงานวาจะสามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ทีไกําหนดเวຌ ดยมีมาตรการดังนีๅ
๎.ํ ทุกหนวยงานสรຌางระบบการติดตาม ตรวจสอบละประมินผลอยางตอนืไอง ละ
สรຌางครือขายชืไอมยงป็นระบบดียวกัน พืไอ฿หຌสามารถอืๅอประยชน์รวมกันเดຌ฿นทุกหนวยงาน ดยจัดทํากณฑ์
ชีๅวดั ความสํารใจของผนยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ทีไกําหนดเวຌ฿หຌป็นรูปธรรม
๎.๎ สรຌางมาตรการรงรัด หากมีครงการทีไดํานินการชຌากวาทีไกําหนดละตรวจสอบคุณภาพ
อยาง฿กลຌชิดสมไําสมอ
๎.๏ จัดประชุมชิงปฏิบัติการพืไอสรุปผลการปฏิบัติงานทีไผานมาละนําขຌอมูลทีไเดຌป็นฐาน
฿นการวิคราะห์฿นการจัดทําผนยุทธศาสตร์ครัๅงตอเป
๎.๐ มีการทบทวนละปรับปรุงผนยุทธศาสตร์สมไําสมอ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์
ทีไ ปลีไยนปลงเป

๏.๖ ผนบริหารความสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization
of the Tread Way Commission)
การบริหารความสีไยงนัๅน มีความสําคัญละมีความจําป็นอยางยิไง ฿นการป้องกันละควบคุม
ความสีไยง฿นดຌานตาง ๆ ทีไอาจกิดขึๅนจากสถานการณ์ทีไเมนนอน ซึไงมีผลกระทบตอความสํารใจขององค์กร
ดยรวม ดยการบริหารความสีไยงทีไดีตຌอง฿หຌคน฿นองค์กรทีไมีหนຌาทีไกีไยวขຌองทุกฝຆายเดຌมีสวนรวม฿นการวิคราะห์
ตรวจสอบ ประมินความสีไยงละผลกระทบทีไอาจจะกิดขึๅนกับองค์กรอยูสมอ อีกทัๅงรวมกันวางผนป้องกัน
ละควบคุม฿หຌหมาะสมกับภารกิจ พืไอลดสภาพปัญหาหรือหลีกลีไยงความสีไยงทีไอาจสรຌางความสียหายหรือ
ความสูญสีย฿หຌกบั องค์กรเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล
ตามกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๎ การวางผน
ชิงยุทธศาสตร์ กําหนด฿หຌสวนราชการตຌองมีการวิคราะห์ละจัดทําผนบริหารความสีไยงตามมาตรฐาน COSO
พืไอตรียมการรองรับการปลีไยนปลงทีไอาจกิดขึๅนจากการดํานินผนงาน/ครงการทีไสําคัญ ซึไงตຌองครอบคลุม
ความสีไยงดຌานธรรมาภิบาล
สวนราชการตຌองมีการวิคราะห์ละบริหารจัดการความสีไยงตามประดในยุทธศาสตร์฿หຌครบถຌวน
ทุกประดในของสวนราชการ ดยคัดลือกผนงาน/ครงการทีไสําคัญละมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสํารใจ
ตามประดในยุทธศาสตร์ทีไเดຌรับงบประมาณอยางนຌอยประดในยุทธศาสตร์ละ ํ ผนงาน/ครงการมาดํานินการ
บริหารความสีไยง พืไอจัดการกับการปลีไยนปลงทีไอาจสงผลกระทบตอความสํารใจหรือการบรรลุป้าหมายของ
ผนงาน/ครงการตามผนยุทธศาสตร์
คํานิยาม
ํ. ความสี่ยง (Risk) หมายถึง หตุการณ์หรือการกระทํา฿ดๆ ทีไอาจจะกิดขึๅนภาย฿นสถานการณ์
ทีไเมนนอนละจะสงผลกระทบหรือสรຌางความสียหาย (ทัๅงทีไป็นตัวงินละเมป็นตัวงิน) หรือกอ฿หຌกิดความ
ลຌมหลวหรือลดอกาสทีไจะบรรลุวัตถุประสงค์ละป้าหมายขององค์กร ทัๅง฿นดຌานกลยุทธ์ ดຌานการดํานินงาน
ดຌานการงิน ละดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระบียบ ซึไงอาจป็นผลกระทบทางบวกดຌวยกใเดຌ ดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ทีเไ ดຌรับ ละอกาสทีไจะกิด (Likelihood) ของหตุการณ์
ลักษณะของความสีไยง ความสีไยงนัๅนสามารถมองยกป็น ๏ สวน ดังนีๅ ํ) ปัจจัยสีไยง คือ
สาหตุทจีไ ะทํา฿หຌกิดความสีไยง ๎) หตุการณ์สีไยง คือ หตุการณ์ทีไสง ผลกระทบตอการดํานินงานหรือนยบาย
๏) ผลกระทบของความสีไยง คือ ความรุนรงของความสียหายทีไนา จะกิดขึๅนจากหตุการณ์สีไยง
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๎. ปัจจัยสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตຌนหตุหรือสาหตุทีไมาของความสีไยงทีไจะทํา฿หຌ
เมบรรลุวตั ถุประสงค์ทีไกําหนดเวຌ ดยตຌองระบุเดຌดวຌ ยวาหตุการณ์นนัๅ จะกิดทีไเหน มืไอ฿ด ละกิดขึๅนเดຌอยางเร
ละทําเม ทัๅงนีๅ สาหตุของความสีไยงทีไระบุควรป็นสาหตุทีไทຌจริง พืไอจะเดຌวิคราะห์ละกําหนดมาตรการ
ลดความสีไยง฿นภายหลังเดຌอยางถูกตຌอง
๏. การประมินความสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความสีไยง
การวิคราะห์ความสีไยง ละจัดลําดับความสีไยง ดยการประมินจากอกาสทีไจะกิด (Likelihood) ละ
ผลกระทบ (Impact) ซึไงอกาสทีไจะกิด หมายถึง ความถีไหรืออกาสทีไจะกิดหตุการณ์ความสีไยงละผลกระทบ
หมายถึง ขนาดความรุนรงของความสียหายทีไจะกิดขึๅนหากกิดหตุการณ์ความสีไยงมืไอทําการประมินลຌว
ทํา฿หຌทราบระดับของความสีไยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความสีไยงทีไเดຌจากการประมินอกาส
ละผลกระทบของตละปัจจัยสีไยง บงออกป็น ๐ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลางละตไํา
๐. การบริหารความสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการทีไ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการ
฿หຌอกาสทีไจะกิดหตุการณ์ความสีไยงลดลง หรือผลกระทบของความสียหายจากหตุการณ์ความสีไยงลดลง
อยู฿นระดับทีไองค์กรยอมรับเดຌ ซึไงการจัดการความสีไยงอาจบงดยสรุปเดຌป็น ๑ นวทางหลัก ดังนีๅ
๐.ํ การยอมรับ (Take , Accept) หมายถึง การทีไความสีไยงนัๅนสามารถยอมรับเดຌภาย฿ตຌ
การควบคุมทีไมีอยูจนปัจจุบัน ซึไงเมตຌองดํานินการ฿ด ๆ ชน กรณีทีไมีความสีไยง฿นระดับทีไเมรุนรงละเมคุຌมคา
ทีจไ ะดํานินการ฿ด ๆ ฿หຌขออนุมัติหลักการรับความสีไยงเวຌละเมดาํ นินการ฿ด ๆ
๐.๎ การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง ป็นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกบบวิธีการทํางาน฿หม พืไอลดอกาสทีไจะกิด หรือลดผลกระทบ฿หຌอยู฿นระดับทีไองค์กรยอมรับเดຌ
๐.๏ การยกลิก (Terminate) หรือ หลีกลีไยง (Avoid) หมายถึง การทีไความสีไยงนัๅน
เมสามารถยอมรับเดຌละตຌองจัดการ฿หຌความสีไยงนัๅนเปอยูนอกงืไอนเขของการดํานินงาน ชน การหยุดดํานินงาน
หรือกิจกรรมทีไกอ฿หຌกิดความสีไยงนัๅน การปลีไยนปลงวัตถุประสงค์฿นการดํานินงาน การลดขนาดของงาน
หรือกิจกรรมลง
๐.๐ การอนยຌาย (Transfer) หรือบง (Share) หมายถึง การอนยຌายหรือบงความสีไยง
เป฿หຌผูຌอืไนชวยรับผิดชอบ ชน การจຌางบุคคลภายนอกมาดํานินการทน การทําประกันภัย ป็นตຌน
๑. การควบคุม (Control) หมายถึง นยบาย นวทาง หรือขัๅนตอนปฏิบัติตาง ๆ ซึไงดํานินการ
พืไอลดความสีไยง ละทํา฿หຌการดํานินการบรรลุวตั ถุประสงค์ บงเดຌ ๐ ประภท คือ
๑.ํ การควบคุมพืไอการป้องกัน (Preventive Control) ป็นวิธกี ารควบคุมทีไกําหนดขึๅน
พืไอป้องกันเม฿หຌกิดความสีไยงละขຌอผิดพลาดตัๅงตรก
๑.๎ การควบคุมพืไอ฿หຌตรวจพบ (Detective Control) ป็นวิธีการควบคุมทีไกําหนดขึๅน
พืไอคຌนพบขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅนลຌว
๑.๏ การควบคุมดยการชีๅนะ (Directive Control) ป็นวิธีการควบคุมทีไสงสริมหรือ
กระตุຌน฿หຌกิดความสํารใจตามวัตถุประสงค์ทีไตຌองการ
๑.๐ การควบคุมพืไอการกຌเข (Corrective Control) ป็นวิธีการควบคุมทีไกําหนดขึๅน
พืไอกຌเขขຌอผิดพลาดทีไกิดขึๅน฿หຌถูกตຌอง หรือพืไอหาวิธีการกຌเขเม฿หຌกิดขຌอผิดพลาดซๅําอีก฿นอนาคต
๖. ความไม่น่นอน หมายถึง ความปลีไยนปลงเมคงทีไดังดิมตลอดกาล หรือหมายถึงผลของ
หตุการณ์ละสิไงตาง ๆ ทีไมีอกาสกิดขึๅนเดຌทัๅงทีไป็นเปตามความคาดหมายหรือนอกหนือความคาดหมาย
(บางครัๅงอาจ฿ชຌคําวาอกาส ซึไงมักจะทํา฿หຌรูຌสึกป็นเป฿นทางบวกหรือกิดขึๅน฿หม ฿นขณะทีไคําวาความเมนนอน
มักจะทํา฿หຌรูຌสึกป็นเป฿นทางลบละอาจมีการกิดขึๅนลຌวตปลีไยนปลงเดຌ) ชน สภาพรางกาย ภูมิอากาศ
ป็นตຌน
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๓. ปัญหา หมายถึง สิไงทีไกิดขึๅนละมักจะสงผล฿นทางลบป็นอุปสรรคตอป้าหมายการดํานินการ
จําป็นตຌองมีการกຌเข พราะมิฉะนัๅนปัญหาดังกลาวอาจกอ฿หຌกิดความสียหายตามมาปัญหาอาจมิเดຌกิดจาก
สาหตุของความสีไยงสมอเป หรืออีกนัยหนึไงกใคือผล฿ด ๆ กใตามทีไกิดจากการสีไยงอาจเมเดຌกลายป็นปัญหา
สมอเป (พราะอาจมีทงัๅ ชิงบวกละชิงลบ หรือถຌาป็นชิงลบกใอาจมีความสียหายมากหรือนຌอยตกตางกัน)

สีไยง ดังนีๅ

การกําหนดป้าหมายการบริหารความสี่ยง
หลักกณฑ์฿นการพิจารณาคัดลือกผนงาน/ครงการ พืไอวิคราะห์ละจัดทําผนบริหารความ

ํ. ป็นผนงาน/ครงการทีไดํานินการพืไอ฿หຌ สป. สามารถบรรลุป้าประสงค์ภาย฿ตຌประดใน
ยุทธศาสตร์ตามทีไระบุ฿นผนยุทธศาสตร์สาํ นักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย พ.ศ. ๎๑๑๗ - ๎๑๒ํ
๎. ป็นผนงาน/ครงการทีไเดຌรับงบประมาณ฿นปีงบประมาณนัๅน ๆ
๏. ฿นกรณีป็นการดํานินงานดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย฿หຌศูนย์ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร สป. ดํานินการวิคราะห์ความสีไยงตามงืไอนเข
ทีไระบุ฿นกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๐ การวัด การวิคราะห์ ละ
การจัดการความรูຌ
ทังๅ นีๅ ฿นการพิจารณาคัดลือกผนงาน/ครงการ฿นการวิคราะห์พืไอจัดทําผนบริหารความสีไยง
ตามขຌอ ํ - ๎ ฿หຌ฿ชຌกณฑ์การพิจารณาพืไอ฿หຌคะนนดังนีๅ
ปัจจัยพิจารณา
ํ. ผลกระทบการบรรลุ
ป้าประสงค์ภาย฿ตຌ
ประดในยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
๎. งบประมาณทีไเดຌรับ
฿นปีงบประมาณนัๅน ๆ

ํ
สงผลกระทบตอการบรรลุ
ป้าประสงค์ภาย฿ตຌ
ประดในยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
บางสวน
เดຌรับงบประมาณสูง
ป็นลําดับ ๏
ละตไํากวา฿นตละ
ประดในยุทธศาสตร์

กณฑ์การพิจารณา
๎
สงผลกระทบตอการบรรลุ
ป้าประสงค์ภาย฿ตຌ
ประดในยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
สูง
เดຌรับงบประมาณสูง
ป็นลําดับ ๎
฿นตละ
ประดในยุทธศาสตร์

๏
สงผลกระทบตอการบรรลุ
ป้าประสงค์ภาย฿ตຌ
ประดในยุทธศาสตร์
ของสํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดเทย
สูงมาก
เดຌรับงบประมาณสูง
ป็นลําดับ ํ
฿นตละ
ประดในยุทธศาสตร์

๏.๓ ผนรองรับภาวะฉุกฉิน
ตามกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒ การจัดการ กระบวนการ
กําหนด฿หຌสวนราชการตຌองมีระบบรองรับภาวะฉุกฉินตาง ๆ ทีไอาจกิดขึๅนละมีผลกระทบตอการจัดการ
กระบวนการ พืไอ฿หຌสวนราชการจะสามารถดํานินงานเดຌอยางตอนืไอง
สํานักนยบายละผน สป. มีระบบรองรับภาวะฉุกฉิน พืไอ฿หຌบุคลากร฿ชຌป็นนวทาง
฿นการลดหรือป้องกันความสียหาย฿นการทํางานเวຌลวงหนຌา หรือ฿นกรณีทีไพบหตุการณ์ทีไเมคาดคิด อกาส
ทีไจะประสบนຌอยกวา หรือหากกิดความสียหายขึๅนกใจะป็นความสียหายทีไนຌอยกวา ละสามารถกลับคืน
สูส ภาวะปกติ ละสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางตอนืไอง มีประสิทธิภาพ ดยมีวัตถุประสงค์
ํ. พืไอตรียมความพรຌอมของบุคลากร ละป็นการลดความสีไยงตาง ๆ อันอาจจะกิดขึๅนละ
สามารถรองรับสถานการณ์฿นกรณีทีไ กิดภาวะฉุกฉิน
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๎. พืไอป็นกรอบนวทาง฿นการลดละป้องกันความสียหาย฿นการทํางานเวຌลว งหนຌา
๏. พืไอป้องกันละควบคุมความสูญสียทีไกิดกับการปฏิบัติงาน รวมทัๅงทํา฿หຌการปฏิบัติงาน
กิดความตอนืไองเปเดຌ
๐. พืไอป็นนวทาง฿นการตอบตຌละกูຌคนื ฿นกรณีทีไ กิดหตุภาวะฉุกฉิน฿หຌกลับคืนสูสภาวะปกติ
นิยามศัพท์
ํ. ภาวะฉุกฉิน (Emergency) หมายถึง หตุการณ์ทีไกิดขึๅนดยมิเดຌคาดการณ์เวຌลวงหนຌา
ซึงไ กิดขึๅน฿นบริวณพืๅนทีไสํานักงานอันอาจกอ฿หຌกิดอันตรายตอบุคคลหรือความสียหายตอทรัพย์สิน หรือสงผล
กระทบตอสิไงวดลຌอม หรือการดํานินงานของสํานักนยบายละผน สป.
๎. ระดับภาวะฉุกฉิน (Emergency Level) บงระดับของหตุฉุกฉินออกป็นระดับ ดังนีๅ
๎.ํ ภาวะฉุกฉินทีไสามารถควบคุมเดຌ เดຌก ภาวะฉุกฉินทีไยังเมกินความสามารถของ
บุคลากรสํานักนยบายละผน สป. ฿นการกຌเขปัญหา ดย฿ชຌอุปกรณ์ระงับหตุฉุกฉินทีไมีอยู฿นสํานักงานควบคุม
ภาวะฉุกฉินเดຌ
๎.๎ ภาวะฉุกฉินทีไเมสามารถควบคุมเดຌ เดຌก ภาวะฉุกฉินทีไสงผลกระทบตอบุคลากร
ทีปไ ฏิบัติงานภาย฿นสํานักนยบายละผน สป. ถึงขัๅนตຌองอพยพบุคลากรออกจากสํานักงาน ละสงผลกระทบ
กับชุมชน หรือพืๅนทีไ฿กลຌคียงสํานักงาน การควบคุมภาวะฉุกฉินเมสามารถ฿ชຌอุปกรณ์ระงับหตุฉุกฉินทีไมีอยู
฿นสํานักงานควบคุมภาวะฉุกฉินเดຌหรือป็นภาวะฉุกฉินทีไรุนรงตຌองขอความชวยหลือจากหนวยงานภายนอก
฿นการควบคุมละระงับหตุฉุกฉิน
จากการศึกษาภารกิจละสภาพการปฏิบัติงานของสํานักนยบายละผน สป. ฿นฐานะทีไป็น
หนวยงานทางนยบาย ซึไงตຌองสนอนะละจัดทํานยบายละยุทธศาสตร์ของกระทรวง฿หຌสอดคลຌองกับ
นวนยบายพืๅนฐานหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ นยบาย
ของรัฐบาลละนยบายของกระทรวง จัดทําผนมหาดเทยมบท ประสานผนการปฏิบัติงาน ละสนอนะ
นยบาย฿นการตัๅงละจัดสรรงบประมาณประจําปี รวมทัๅงติดตามละประมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
฿นสังกัดกระทรวง สนับสนุนการบริหารราชการของกลุมภารกิจ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนว ยงานอืไน ทีไ กีไย วขຌอ งหรือ ทีไเ ดຌรับ มอบหมาย ละจากการวิ คราะห์ส ถานการณ์ ละปัจ จัย ทีไอ าจ
มีผลกระทบตอการดํานินงานของบุคลากรละสํานักงาน ดังนัๅน สํานักนยบายละผน สป. จึงเดຌกําหนด
ผนรองรับภาวะฉุกฉินละนวทางการดํานินงานดังนีๅ
ํ. ผนป้องกันละควบคุมอัคคีภัย
ํ.ํ มาตรการ/นวทางการดํานินงาน ประกอบดຌวย
ํ) ติดตัๅงอุปกรณ์ดับพลิง เดຌก ถังดับพลิง สายฉีดนๅําเวຌ฿นจุดทีไขຌาถึงเดຌงายละ
หในชัดจน ดยมีการตรวจสอบความพรຌอม฿ชຌงาน
๎) นຌนยๅํา฿หຌบุคลากรถอดปลัๆกเฟหรือปຂดสวิตช์เฟทุกครัๅงหลังลิก฿ชຌงาน ยกวຌนอุปกรณ์
ชืไอมตอบางอยาง ชน ตูຌ ยใน ป็นตຌน
๏) ตรวจสอบละซอมบํารุงอุปกรณ์เฟฟ้า ชน สายเฟฟ้า หลอดเฟ ป็นตຌน ฿หຌอยู
฿นสภาพ฿ชຌงานเดຌอยูสมอ พืไอป้องกันเฟฟ้าลัดวงจร
ํ.๎ นวทางการปฏิบัติ฿นการควบคุมภาวะฉุกฉิน ประกอบดຌวย
ํ) มืไอกิดสภาวะฉุกฉิน ผูຌพบหในหตุการณ์จຌงสัญญาณฉุกฉินดยทันที พรຌอมรีบ
ทําการระงับหตุหรือตຌตอบหตุการณ์ฉุกฉินนัๅน฿นบืๅองตຌน ลຌวรายงาน฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบ
๎) ฿หຌบุคลากรทีไเดຌรับมอบหมายประกาศขຌอความทางทรขง/สียงตามสาย ระบุถึง
นวทางการปฏิบัติ สถานทีไตงัๅ จุดรวมพล ณ ลานศาลาวาการกระทรวงมหาดเทยละสถานทีไปฏิบัติงานสํารอง
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๏๏
๏) ระงับหตุบืๅองตຌนดຌวยครืไองดับพลิงชนิดสารคมีหรือนๅํา หรือวัสดุอืไน ๆ พืไอควบคุม
ป้องกันความสูญสียของทรัพย์สิน ละอุปกรณ์ตา ง ๆ
๐) ดํานินการติดตอประสานงานกับหนวยงานภาย฿น/ภายนอกสนับสนุนดຌานบริการ
ยานพาหนะ การสืไอสารขຌอมูล การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
๑) จัดพืๅนทีไทปีไ ลอดภัย฿นการปฐมพยาบาลผูเຌ ดຌรับบาดจใบ
๒) อพยพขຌาราชการ พนักงาน ลูกจຌางละจຌาหนຌาทีไทีไจุดรวมพล ณ ลานศาลาวาการ
กระทรวงมหาดเทย
ํ.๏ การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภาย฿น/ภายนอก ติดตอขอความชวยหลือจากหนวยงาน
ภาย฿น/ภายนอก ทัๅงนีๅ ประตูทางขຌา - ออก จะตຌองเมมีรถหรือสิไงกีดขวางการจราจร การประสานกับหนวยงาน
ภายนอก/ภาย฿นสามารถดํานินการเดຌ ๏ วิธี คือ ทรศัพท์ วิทยุสอืไ สาร ทรขง สียงตามสาย
ํ.๐ การบรรทาทุกข์ ประกอบดຌวย
ํ) การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
๎) การสํารวจความสียหาย
๏) การรายงานตัวของจຌาหนຌาทีไทุกฝຆาย ละกําหนดจุดนัดพบของบุคลากรพืไอรอรับ
คําสัไง
๐) การชวยชีวติ ละขุดคຌนหาผูຌสียชีวิต
๑) การคลืไอนยຌายผูຌประสบภัย ทรัพย์สนิ ของผูຌสียชีวิต
๒) การประมินความสียหาย ผลการปฏิบตั ิงานละรายงานสถานการณ์พลิงเหมຌ
๗) การชวยหลือสงคราะห์ผปูຌ ระสบภัย
๔) การปรับปรุงกຌเขปัญหาฉพาะหนຌาพืไอ฿หຌสาํ นักงานสามารถดํานินการเดຌดยรใว
ทีไสุด
๎. ผนการป้องกันละระงับการชุมนุมประท้วง ละก่อการการจลาจล
๎.ํ นิยามศัพท์
ํ) การประทຌวง หมายถึง การสดงออกดຌวยการกระทํา พืไอสดง฿หຌหในวาคัดคຌาน
หรือเมหในดຌวย ซึไงมีหลากหลายวิธี ชน การอดขຌาวประทຌวง การดินประทຌวง ซึไงสวน฿หญป็นการสดงออก
ทางสังคมละการมือง ดยการประทຌวงทีไ฿ชຌความรุนรงกอ฿หຌกิดความวุนวายจนกลายป็นการกอการจลาจล
๎) การกอการจลาจล หมายถึง การกอความเมสงบทีไมีลักษณะคลຌายสงครามกลางมือง
คือ มีมวลชนขนาด฿หญรวมตัวกันคลืไอนเหว พืไอนําเปสูการปลีไยนปลงละเมอาจควบคุมมวลชนทีไสามารถ
มารวมตัวกันจนนําเปสูการจลาจลสรຌางความวุนวายสับสน ละกิดความสียหายดยมืไอสถานการณ์พัฒนาสู
การจลาจลลຌวกใจะมีการปราบปรามจากจຌาหนຌาทีไรัฐ
๎.๎ มาตรการ/นวทางการดํานินงาน ประกอบดຌวย
ํ) กอนกิดหตุ
ํ.ํ) ติดตามขຌอมูลขาวสารจากหตุการณ์ทีไ กิดขึๅน พืไอตรียมความพรຌอม
ํ.๎) จัดตรียมกําลังจຌาหนຌาทีไ อุปกรณ์ ครืไองมือ ครืไอง฿ชຌ ระบบการสืไอสาร
ยานพาหนะ ละมอบหมายหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติการเวຌ฿หຌพรຌอม
ํ.๏) รวบรวมรายชืไอ ทีไอยู หมายลขทรศัพท์ของบุคลากรละผูຌประสานงาน
มืไอกิดหตุฉุกฉิน รวมทัๅงรายชืไอหนวยราชการทีไกีไยวขຌอง ละหมายลขทรศัพท์ทีไสามารถ฿ชຌ฿นกรณีฉุกฉิน
ํ.๐) ดํานินการประชาสัมพันธ์ทกุ รูปบบอยางตอนืไอง
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๏๐
๎) ขณะกิดหตุ
๎.ํ) มืไอเดຌพบหตุประทຌวง/จลาจล฿นสํานักงานละบริวณวดลຌอม฿กลຌคียง
(หรือหตุฉุกฉินทีไอาจกิดขึๅนเดຌ) ฿หຌติดตอกับผูຌทีไกีไยวขຌองตามหมายลขทรศัพท์ฉุกฉิน รายงานหตุการณ์
วิธกี ารกຌเข ละปัญหาทีไกิดขึๅนขัๅนตຌนตอผูຌบังคับบัญชาตามลําดับชัๅน
๎.๎) ตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ฿นการดูลความปลอดภัยของพืๅนทีไกิดหตุ การจຌง
ขอความชวยหลือจากภายนอก การสืไอสารทัๅงภาย฿นละภายนอก ผนการอพยพ จุดรวมพล วิธีการลดละ
ขจัดผลกระทบ
๎.๏) ประชาสัมพันธ์฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไปฏิบัติงานภาย฿นอาคาร รวมทัๅงบุคลากรภายนอก
ทีไมาติดตองานเดຌทราบ ละขຌา฿จกีไยวกับการปฏิบัติตน มืไอมีการชุมนุมประทຌวง ตลอดจนคํานะนํา฿นการ
ปฏิบัติพืไอ฿หຌกิดความปลอดภัยสูงสุด
๎.๐) ประสานสถานทีไรอบสํานักงาน พืไอปຂดสຌนทางฉุกฉินละอพยพบุคลากร
ออกจากพืๅนทีไ มืไอหตุการณ์มีความรุนรง
๏) หลังกิดหตุ รายงานหตุการณ์ฉุกฉินทีไกิดขึๅนของหนวยงานตอหัวหนຌาสวนราชการ
หลังสรใจสินๅ หตุการณ์นัๅนลຌว พืไอสืบคຌนหาสาหตุละวิธกี ารป้องกันละกຌเขมิ฿หຌอุบัตกิ ารณ์นัๅนกิดขึๅนอีก
๏. ผนป้องกันความสียหายด้านทคนลยีสารสนทศละการสื่อสาร (ICT)
๏.ํ นิยามศัพท์
ํ) ภาวะฉุกฉินดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร หมายถึง ภาวะอันอาจ
ป็นภัยตอความมัไนคงหรือความปลอดภัยของทรัพย์สนิ ละขຌอมูลของระบบสารสนทศละการสืไอสาร ซึงไ ภาวะ
ฉุกฉินนัๅนอาจกิดจากภัยธรรมชาติ พลิงเหมຌ ภัยคุกคามจากหตุการณ์฿นพืๅนทีไหรือภัยคุกคามทางคอมพิวตอร์
ละครือขาย ซึไงมืไอกิดขึๅนลຌวอาจทํา฿หຌกิดการหยุดชะงักของการ฿หຌบริการ฿นระบบทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร
๎) ทรัพย์สินของระบบสารสนทศละการสืไอสาร หมายถึง ฮาร์ดวร์ ซอฟท์วร์
ละระบบครือขาย
๏.๎ มาตรการ/นวทางการดํานินงาน ประกอบดຌวย
ํ) กรณีพลิงเหมຌ
ํ.ํ) จัดตรียมครืไองดับพลิง ละดูล฿หຌอยู฿นสภาพพรຌอม฿ชຌงานอยูสมอ
ํ.๎) ทําการสํารองขຌอมูล (Data Backup) ของระบบสารสนทศทีไสาํ คัญ ดยมี
การมอบหมายจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ ระยะวลา฿นการสํารองขຌอมูลทีไนนอน สืไอทีไ฿ชຌ฿นการสํารองขຌอมูล
การจัดกใบสืไอสํารองขຌอมูล฿นทีไปลอดภัย
๎) กรณีเฟฟ้าขัดขຌอง ติดตัๅงครืไองสํารองเฟฟ้า (UPS) พืไอ฿ชຌงาน฿นหຌองคอมพิวตอร์
มขาย ทัๅงนีๅ พืไอ฿ชຌป็นหลงเฟฟ้า฿หຌกระบบคอมพิวตอร์มขาย฿นกรณีเฟฟ้าดับ฿นระยะวลาสัๅน เมกิน
๏ ชัไวมง
๏) กรณีการจมตีระบบจากจากผูຌเมพงึ ประสงค์ อาทิ Hacker เวรัสคอมพิวตอร์ฯ
๏.ํ) ติดตัๅงปรกรมป้องกันเวรัสคอมพิวตอร์฿หຌกระบบคอมพิวตอร์ละ
ครือขายทัๅงหมดของสํานักงาน
๏.๎) หมัไนทําการอัพดท (Update) ปรกรมป้องกันเวรัสคอมพิวตอร์฿หຌมีความ
ทันสมัยอยูสมอ
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๏๑
ตารางที่ ๐ รายชื่อบุคลากรหลัก/บุคลากรสํารองทีมงานบริหารความต่อนื่อง
ส่วนนยบายละผนรวม สํานักนยบายละผน สป.
บุคลากรหลัก
ชื่อ - สกุล
ทรศัพท์มือถือ
นายพรหมพิรยิ ะ กิจนุสนธิ่ ์๔ ๙๔๙๗ ๙๎๔๔
ผูຌอาํ นวยการสํานักนยบาย
ละผน สป.
นางจริยา ชุมพงศ์
์๔ ๑๐๔๐ ๎๐๏๙
ผูຌอาํ นวยการสวนนยบาย
ละผนรวม สนผ.สป.
์๔ ๗๏๎๙ ๙๙๙ํ
นายภูธนะ ชมภูมิไง
นักวิคราะห์นยบาย
ละผนชํานาญการพิศษ

นางสาวขนิษฐา จຌง฿จ
นักวิคราะห์นยบาย
ละผนชํานาญการพิศษ

บุคลากรสํารอง
ชื่อ - สกุล
ทรศัพท์มอื ถือ
นายอธิป มัไน฿จอารย์
์๔ ๗๙๙๑ ๒๒๏๐
ํ. นายภูธนะ ชมภูมิไง
๎. นางสาวขนิษฐา จຌง฿จ

ํ. นายเพฑูรย์ ทองหอม
๎. นางสาวดารารัตน์ งินขียว
๏. นางสาวจตุพร ชูดวง
๐. นายชวนันทณัฏฐ์ พธิ่กัณฑ์
๑. นายสุรพงศ์ ฤกษ์กษม
๒. นายธีรพงศ์ ศิวิพันธ์
์๔ ํ๙์์ ๐๐๒๒ ํ. นางสาวอัญญรัตน์ อภิบาลศรี
๎. นางสาวสุทธิรดา เยยธรรม
๏. นายอกลักษณ์ อุปริรัตน์
๐. นางสาวอริญญาพร สอดศรี
๑. นางลักษิตา สุวัฒน์กติ ติวงศ์
๒. นางสาวศิริพร มูลละ
๗. วาทีไรຌอยตรี มนตรี ฿จงาม
๔. นางสาววันวิสาข์ นราสูงนิน
๙. นางสาวธัญญา วงศ์มือง

์๔ ๗๏๎๙ ๙๙๙ํ
์๔ ํ๙์์ ๐๐๒๒
์๔ ๐๐๏๒ ๐๗์๏
์๔ ํ๗๎ํ ๏๒๐๐
์๔ ๙๗๎๗ ์๒๎๗
์๔ ๒๙ํ๒ ๐์๙๒
์๙ ์๙๔๎ ๎๔๔๒
์๔ ๑๒๐๎ ๔๏๏ํ
์๔ ๙๔๙ํ ๎๏๏๗
์๔ ๑๏๙๔ ๒ํ๒๙
์๔ ๑ํ๐๏ ๔๎๐๏
์๙ ์๙๒๎ ํ๐๑์
์๒ ๎๒ํ๑ ๏๑๎๐
์๔ ํ๏์๔ ๔๙๙์
์๔ ๐๗์๔ ํ๑๔๎
์๒ ํ์๐๑ ๗ํ๒๒
์๙ ๎๎๑๙ ๑ํํ๐

๏.๘ การติดตามละประมินผลการปฏิบัตงิ านตามกระบวนการ
นวทางการปรับปรุงกระบวนการ พืไอ฿หຌการดํานินการละการ฿หຌบริการของผูຌรับบริการ
ละผูຌมีสวนเดຌสวนสียดีขึๅน ดยมีหากมีสภาพวดลຌอมหรือบริบททีไปลีไยนปลงเป นวนຌมการพัฒนาหรือ
ความทຌาทายทีไจะกิดขึๅนละศักยภาพทีไมีอยู฿นปัจจุบัน สํานักนยบายละผน สป. ฿นฐานะจຌาภาพ฿นการ
บูรณาการ฿นภาพรวมจะทําการทบทวนละปรับปรุงกระบวนการพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับสภาวการณ์พืไอ฿หຌมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลมากวาดิม ดยมีการปรียบทียบกับผลการดํานินงานทีไผานมา หรือปรียบทียบ
กับหนวยงานอืไนทีไมีลักษณะการดํานินงาน฿กลຌคียงกัน นอกจากนีๅยังคํานึงถึงความพึงพอ฿จละความตຌองการ
ของผูຌรับบริการละผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ดยนอกจากจะทํา฿หຌการปฏิบัติงานกิดผลสัมฤทธิ่ตามทีไกําหนดเวຌลຌว
ยังสรຌางความพึงพอ฿จชืไอมยง สอดคลຌองกับผลลัพธ์การจัดการกระบวนการ ละหมวดอืไน ๆ ของกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ดยกระบวนการจัดทําผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดเทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
มีความสอดคลຌองละชืไอมยงกับกระบวนการติดตามผลการดํานินงานตามผนปฏิบัติราชการ ละผนการ
฿ชຌจายงบประมาณประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย (E - Monitoring) ดยจะมีการทบทวน
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๏๒
ผลการปฏิบัติงานตามผน฿นปีทีไผานมา พืไอศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค฿นการดํานินงาน สําหรับ฿ชຌ฿นการกําหนด
กรอบนวทางการดํานินงาน฿นปีตอ เป ตลอดจนมีการรายงาน฿หຌผบูຌ ริหารทราบป็นระยะ ๆ
นอกจากนีๅ การผยพรละนํากระบวนการทีไเดຌรับการปรับปรุงเปสูการปฏิบัติ ดยสํานัก
นยบายละผน สป. เดຌจัดทําคูมือกระบวนการ ผังกระบวนการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ละถายทอด
กระบวนการดังกลาว฿หຌผูຌทีไมีสวนทีไกีไยวขຌอง ทัๅง฿นกระบวนการออกบบกระบวนการละผูຌทีไมีหนຌาทีไ฿นการ
นํากระบวนการเปสูการปฏิบัติ฿หຌขຌา฿จ ดยมีกระบวนการรียนรูຌจากการทีไเดຌลงมือปฏิบัติจริง ซึไงป็นการผสมผสาน
ระหวางภาคทฤษฎี (นามธรรม) ละภาคปฏิบัติ (รูปธรรม) ทํา฿หຌกิดกระบวนการคิดละฝຄกปฏิบัติพืไอกอ฿หຌกิด
ทักษะ รวมทัๅงนําเปสูการถายทอดละขยายผลจนกิดป็นครือขายป็นวัฒนธรรมการทํางานขององค์การ฿นทีไสุด
อีกทัๅงยังกิดครือขาย฿นการทํางานระหวางหนวยงานละจຌาหนຌาทีไ฿นสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดเทย
฿นการปรับปรุงกระบวนการละทบทวนคูมือกระบวนการ ซึไงจะกอ฿หຌกิดการพัฒนาองค์การอยางตอนืไอง
การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สรຌางความพึงพอ฿จละประยชน์สขุ ฿หຌกบั ประชาชน
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