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ค ำน ำ 
 
 

  คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์(Strategic Planning Manual) เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างความรู ้
ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติ ด้านแผน/ยุทธศาสตร์อย่างละเอียด โดยรวบรวม
ความรู้ทางวิชาการจากแหล่งต่าง  ๆ และประสบการณ์ในการจัดท าแผน ยุทธศาสตร์  ซึ่งนอกจาก รายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินการแล้ว ยังได้รวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผู้ที่สนใจศึกษาคู่มือเล่มนี ้
ได้น าไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

 ทั้งนี้ กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ของกระทรวง มหาดไทย /ส านักงานปลัด กระทรวง 
มหาดไทยยังเป็นกระบวนการท างานที่ส าคัญ (หรือกระบวนการสร้างคุณค่า) ที่มีความส าคัญสูงสุดในการปฏิบัติ
ตามภารกิจและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(PMQA) หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และยังมีความเชื่อมโยงกับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีส านักนโยบายและแผน สป. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยการออกแบบ 
กระบวนการใช้เครื่องมือกระบวนการด าเนินงานในรูปของแผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model และ 
แสดงรายละเอียดการด าเนินงานแต่ละข้ันตอนอย่างชัดเจน 

  ส านักนโยบายและแผน สป. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชนต์่อส่วนราชการและ 
ผู้ปฏิบัติงานส าหรับใช้เป็นคู่มือในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 
 
 

       กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม ส านักนโยบายและแผน  
      ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

      (จัดท าเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 
               ปรับปรุงครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๕๙ 
      ปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

                                                                  ปรับปรุงครั้งที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑) 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
บทท่ี ๑ ข้อมูลสําคัญของกระบวนการ ๑ 
           ๑.๑ ความสําคัญของกระบวนการ ๑ 
           ๑.๒ หน่วยงานดําเนินงานและหน่วยงานสนับสนุน ๑ 
           ๑.๓ แนวทางในการออกแบบกระบวนการ ๑ 
           ๑.๔ ความท้ายทายของกระบวนการ ๕ 
           ๑.๕ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามกระบวนการที่ผ่านมา ๕ 
บทท่ี ๒ ความเป็นมา ความหมายและคําจํากัดความ ๗ 
           ๒.๑ ความเป็นมา ๗ 
           ๒.๒ ความหมายและคําจํากัดความ ๗ 
บทท่ี ๓ กระบวนการดําเนินงาน ๙ 
           ๓.๑ วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ๙ 
           ๓.๒ ความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ๙ 
            ๓.๓ ผังแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model : กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
                 ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๙ 

           ๓.๔ คําอธิบาย SIPOC Model และรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแต่ละขั้นตอน ๑๕ 
           ๓.๕ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล ๒๙ 
           ๓.๖ แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO  
                 (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 

๓๐ 

           ๓.๗ แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ๓๒ 
           ๓.๘ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ ๓๖ 
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บทที่ ๑ 
ข้อมูลสําคัญของกระบวนการ 

 
๑.๑ ความสาํคัญของกระบวนการ 
 สํานักนโยบายและแผน สป. มีอํานาจหน้าที่ในการเสนอแนะและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง จัดทําแผนมหาดไทยแม่บท ประสาน
แผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะนโยบายในการต้ังและจัดสรรงบประมาณประจําปี รวมท้ังติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สนับสนุนการบริหารราชการของกลุ่มภารกิจ 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับพันธกิจหลักที่สําคัญ (Mission) ในการจัดทําแผนนโยบาย เป้าหมาย
และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนสอดคล้องกับงานบริการหลักของสํานักงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทย คือ งานจัดทําและประสานนโยบายและแผน  
  โดยที่กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มีความสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของสํานักนโยบายและแผน สป. และพันธกิจหลักของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒        
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสําคัญในแง่ที่เป็นกระบวนการทํางานที่สําคัญ (หรือกระบวนการสร้างคุณค่า) 
ทั้งน้ี สํานักนโยบายและแผน สป. ยังทําหน้าที่ในการบูรณาการและประสานการดําเนินการในมิติของสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทยและมิติของกระทรวงมหาดไทย กระบวนการทํางานที่สําคัญดังกล่าวมีผลในการส่งเสริมและ 
ผลักดันให้ภารกิจและพันธกิจของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบรรลุผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้ 
 
๑.๒ หน่วยงานดําเนินงานและหน่วยงานสนับสนุน 
  การขับเคล่ือนกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีหน่วยงานในการดําเนินงานหลักที่สําคัญ ประกอบด้วย ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด 
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง , กรมการพัฒนาชุมชน , กรมที่ดิน , กรมโยธาธิการและผังเมือง ,         
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , การประปานครหลวง , การประปา
ส่วนภูมิภาค , การไฟฟ้านครหลวง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด) หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (จํานวน ๑๘ กอง/สํานัก/ศูนย์) โดยมีสํานักนโยบายและแผน สป. ทําหน้าที่ในการ 
บูรณาการในภาพรวม รวมทั้งประสานการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการ
สอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจของส่วนราชการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

๑.๓ แนวทางในการออกแบบกระบวนการ 
  สํานักนโยบายและแผน สป. ได้ดําเนินการออกแบบกระบวนการทํางานที่สําคัญ โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นกระบวนการที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้งส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุภารกิจและพันธกิจหลักของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น 
  ในการออกแบบกระบวนการได้มีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยสําคัญ ประกอบด้วย ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ข้อกําหนดที่สําคัญ (ความต้องการของผู้รับบริการ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎหมาย ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน) และความสอดคล้อง 
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถจําแนกได้ดังน้ี 
  ๑. ผลผลิตของกระบวนการ ประกอบด้วย 
  แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
โดยมีตัวช้ีวัดผลผลิต คือ ร้อยละของคุณภาพแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย  
  ๒. ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ผู้รับบริการ ได้แก่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กลุ่มผู้นําท้องถิ่น  
  ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ (๑) มีทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่ชัดเจนและ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (๒) เป็นแกนกลางนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) ให้บริการตรงตามความต้องการ มีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย เต็มใจให้บริการตามมาตรฐานและข้ันตอน 
ที่กําหนด (๔) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒.๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ส่วนราชการอ่ืน ๆ ภาคเอกชน และประชาชน 
   ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ (๑) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่กําหนด (๒) ผลักดันสนับสนุนการดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย (๓) เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว 
  ๓. ความรู้และทักษะท่ีสําคัญของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ คือ ความรู้ความเข้าใจ                 
ในกระบวนการวางแผนที่สามารถวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของหน่วยงาน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม               
ทั้งภายในและภายนอกองค์การได้เป็นอย่างดี 
  ๔. ข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ด้านความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ ได้แก่ กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับนโยบาย
ระดับชาติ   
  ๔.๒ ด้านความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กรอบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสอดคล้อง
กับนโยบายระดับชาติ 
  ๔.๓ ด้านกฎหมาย ได้แก่ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามขั้นตอนและตามกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 
  ๔.๔ ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ ได้แก่ กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขัน้ตอน 
  ๔.๕ ด้านความคุ้มค่าและการลดต้นทุน ได้แก่ เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและบรรลุ 
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  
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ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลในการวิเคราะหแ์ละออกแบบกระบวนการ 
 

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และความต้องการ/ความคาดหวังท่ีเก่ียวข้อง   

ผลผลิต 
ของ 

กระบวนการ 

ข้อกําหนดท่ีสําคัญ 
(Key Requirement : 

KR) 

กระบวนการทํางาน 
ท่ีสําคัญ 

๑. ผู้รับบริการ ได้แก่ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
ส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
   ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ  
(๑) มีทิศทาง ยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่ชัดเจน 
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
(๒) เป็นแกนกลางนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ในพ้ืนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  
(๓) ให้บริการตรงตามความต้องการ มีช่องทาง
ให้บริการท่ีหลากหลาย เต็มใจให้บริการ 
ตามมาตรฐานและข้ันตอนท่ีกําหนด  
(๔) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ส่วนราชการอ่ืน ๆ 
   ความต้องการ/ความคาดหวัง คือ  
(๑) ขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด         
(๒) ผลักดันสนับสนุนการดําเนินการให้เป็นไป 
ตามเป้าหมาย  
(๓) เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว 

แผนยุทธศาสตร์ 
(Strategic Plan) 
 

- กรอบระยะเวลา       
ในการดําเนินการ       
แต่ละข้ันตอน 
- ความสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ/ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ/
แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน/นโยบาย 
ของรัฐบาล/นโยบาย 
หรือยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กระบวนการหลัก : 
กระบวนการบูรณาการ 
และประสานนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ของกระทรวงมหาดไทย 
และสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 
กระบวนการย่อย : 
๑. กระบวนการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงมหาดไทย/ 
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 
๒. กระบวนการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของกระทรวง 
มหาดไทย/สํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 
๓. กระบวนการติดตาม      
ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ          
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี       
ของสํานักงานปลัด    
กระทรวงมหาดไทย         
(E - Monitoring)  
๔. กระบวนการน้อมนํา     
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ      
จนเป็นวิถีชีวิต 
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แผนภาพที่ ๑ แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วงจร 
ในการจัดทาํ 

แผนยุทธศาสตร์

๑. การวางแผน (Plan) 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
- ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ภารกิจ/พันธกิจของหน่วยงาน 
- จัดทําแผนยุทธศาสตร์ (ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ) 

๒. การปฏิบัติตามแผน (Do) 
- การแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
(Action Plan) ไปสู่การปฏิบัติ 
- การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์/
แผนปฏิบัติการเพ่ือให้หน่วยงาน   
ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ 
- การดําเนินงานตาม 
แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
ของหน่วยงานตามวิธีการ/ขั้นตอน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

๓. การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 
- วัดผลสําเร็จจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของงานหรือโครงการที่ส่วนราชการ
ทําได้ในปีงบประมาณตามท่ีกําหนดไว้ 
- สรุปผลการติดตามและประเมินผล รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
การดําเนินงาน พร้อมทั้งจัดทาํรายงานแจกจ่ายและเผยแพร่ในรูปของเอกสาร
และนําลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

๔. การปรบัปรุงแก้ไข (Act) 
- ทบทวนผลการดําเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์/               
แผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา      
เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน สําหรับกําหนดกรอบ
แนวทางการดําเนินงานในปีต่อไป 
- ทบทวนตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เพ่ือให้เกิดความท้าทายในเชิง 
ยุทธศาสตร์ 
- ทบทวนและปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ  
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์       
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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๑.๔ ความท้าทายของกระบวนการ 
   สําหรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย มีความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงกระบวนการได้อย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย 
  ๑. ด้านพันธกิจ การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ความซับซ้อนเก่ียวพันในหลายมิติ ทั้งภูมิประเทศ 
สังคม และเศรษฐกิจส่งผลต่อการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย การปฏิรูปประเทศ และการนํานโยบายสําคัญเร่งด่วน 
ของรัฐบาลแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ชัดเจน มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล การแข่งขันกับเป้าหมายของ 
รัฐบาล 
 ๒. ด้านการปฏิบัติ ภารกิจมีลักษณะต้องบูรณาการเชื่อมโยงในลักษณะประชารัฐ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน มีความเร่งด่วนในการบูรณาการการขับเคลื่อนและใช้ทรัพยากร การขับเคลื่อนงานที่ต้อง
ดําเนินการภายใต้เง่ือนไข/ระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การกําหนดระบบพัฒนาติดตามประเมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการต่อข้อร้องเรียน แก้ปัญหาความเดือดร้อนและ
ให้บริการประชาชน 
 ๓. ด้านบุคลากร  
  ๓.๑ การปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ และขีดความสามารถในการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่            
ให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม 
                        ๓.๒ การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ/ทักษะหลายด้าน (Multi - skills) และองค์ความรู้ 
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคและระดับโลก   
   ๓.๓ การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 
  ๔. ด้านสังคม ความคาดหวัง และความต้องการของรัฐบาล สังคม ประชาชนต่อภารกิจสําคัญ 
ที่ได้รับมอบหมาย ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความหลากหลายของคุณภาพชีวิต 
  ๕. ปัจจัยเปลีย่นแปลงท่ีสาํคัญ ประกอบด้วย 
   ๔.๑ การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ    
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  ๔.๓ การใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 
  ๔.๔ การอํานวยความสะดวกและมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๔.๕ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การทํางานคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ๔.๖ การบริหารงานตามกลไกประชารัฐ 
  ๔.๗ E - Government 
 
๑.๕ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามกระบวนการท่ีผ่านมา 
  กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นําไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานตามกระบวนการที่ผ่านมาดังน้ี 
  ด้านประสิทธิภาพ มีการกําหนดเพียงขั้นตอนการปฏิบัติเท่าน้ัน โดยยังไม่มีการกําหนดระยะเวลา                 
ในแต่ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความชัดเจน ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น                 
และสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว 
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 ด้านประสิทธิผล หน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่มีความ 
สอดคล้องและเช่ือมโยงระหว่างกัน แต่ยังไม่สามารถระบุการดําเนินการที่แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาได้        
ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นและสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว 
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บทที่ ๒ 
ความเป็นมา ความหมายและคําจํากัดความ   

 
๒.๑ ความเป็นมา 
  แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) เป็นที่นิยมใช้กันในการทหาร การศึกสงครามและในด้าน
การเมืองระหว่างประเทศ ปัจจุบันน้ีการวางแผนแบบแผนยุทธศาสตร์ได้แพร่หลายเข้ามาในวงการเอกชน วงงาน 
ต่าง ๆ และรวมถึงวงงานของราชการมากข้ึน 
  การวางแผนยุทธศาสตร์น้ัน เป็นการวางแผนท่ีมีการกําหนดวิสัยทัศน์ มีการกําหนดเป้าหมาย
ระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขันที่ต้องการระบบการทํางานที่มีความสามารถ        
ในการปรับตัวสูง สําหรับการทํางานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น ต้องการระบบการทํางานที่คล่องตัวและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการนําไปสู่เป้าหมาย      
ในอนาคต โดยสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อความอยู่รอด (Survive) และความก้าวหน้า 
(Growth) ของหน่วยงานในอนาคต 
  หลังจากการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐบาลมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
จัดทํางบประมาณไปสู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based 
Budgeting : SPBB) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการริเริ่มให้กระทรวงจัดทํายุทธศาสตร์ รวมทั้งกําหนด 
เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ส่วนราชการเสนอขอตั้งงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 
เป้าหมายการให้บริการและภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
การบริการสาธารณะของรัฐบาลสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  
 ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องมีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการ 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้มีทิศทางการดําเนินการที่ชัดเจนและมปีระสิทธิภาพสูงสุด 
 
๒.๒ ความหมายและคําจํากัดความ    
 ก่อนที่จะกล่าวถึงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ขอกล่าวถึงคําศัพท์ ความหมายและ           
คําจํากัดความท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจในรายละเอียดมากข้ึน  
  ยุทธศาสตร์ (Strategic) หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังน้ัน จุดหมาย 
จึงเป็นสิ่งที่สําคัญย่ิงในการจัดทํายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดทําจําเป็นต้องกําหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน 
เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ ที่ได้ออกมาน้ันตรงตามความต้องการและดําเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
  วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้หน่วยงาน “เป็น” ภายในกรอบระยะเวลาใด
เวลาหน่ึง ซึ่งอาจจะกําหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของหน่วยงาน การกําหนด
พันธกิจ สามารถทําได้โดยนําภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายต้ังแต่
แรกก่อต้ังมาเป็นแนวทาง ทั้งน้ี ผู้จัดทําต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขต 
แค่ไหน แต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก 
ถูกต้อง 
 



๘ 

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)         ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องคํานึงถึง ต้องพัฒนา 
ต้องมุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์น้ีสามารถทําได้โดยการนําพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อน้ัน 
หน่วยงานต้องการดําเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ดําเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 
  เป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนําประเด็นยุทธศาสตร์ 
มาพิจารณาว่า หากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อ ใครเป็นผู้ได้รับ 
ผลประโยชน์และได้รับประโยชน์อย่างไร  
  ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งช้ีว่าหน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งช้ีดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยคํา          
ที่ชัดเจนทั้งในแง่ของคําจํากัดความและการระบุขอบเขต โดยตัวช้ีวัดน้ีจะถูกนําไปเป็นหลักในการกําหนดค่าเป้าหมาย 
ในลําดับต่อไป 
 ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวช้ีวัดความสําเร็จที่หน่วยงานต้องการบรรลุ 
ขั้นตอนน้ี เป็นขั้นตอนของการกําหนดหรือระบุว่าในแผนงานน้ัน ๆ หน่วยงานต้องการทําอะไร ให้ได้เป็นจํานวน
เท่าไรและภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย 
  กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยกลยุทธ์น้ี 
จะกําหนดขึ้น จากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Critical Success Factors) เป็นสําคัญ กล่าวคือ ต้อง
พิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหน่ึง ๆ น้ัน มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสําเร็จและเราจําเป็นต้อง
ทําอย่างไร จึงจะไปสู่จุดน้ันได้ 
  โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็นการตอบสนองประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจของหน่วยงาน 
(Function - Based) ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ (People - Centered/Area - Based) และเป็นการ 
พัฒนาองค์กร/งาน (Organizational Development) 
 

ตารางที่ ๒ สรปุนิยามศัพท์และคาํจํากัดความตามสํานักงาน ก.พ.ร. 
 

คําศพัท ์ คําจํากัดความ 
วิสัยทัศน์ (Vision) สิ่งที่อยากจะให้หน่วยงานเป็นในวันข้างหน้า 
พันธกิจ (Mission) กรอบ ขอบเขตการดําเนินงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประเด็นหลักที่ต้องคํานึงถึง มุ่งเน้น 
เป้าประสงค์ (Goal) อะไรคือสิ่งที่ต้องการบรรลุ 
ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPI) สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าสามารถบรรลุเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย (Target) ตัวเลขหรือค่าของตัวช้ีวัดที่จะต้องไปให้ถึง 
กลยุทธ์ (Strategy) สิ่งที่จะต้องทําเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ 
โครงการ (Project) กิจกรรมดําเนินการ/ปฏิบัติ 
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บทที่ ๓ 
กระบวนการดําเนินงาน 

 
๓.๑ วตัถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
  ๑. เพื่อระดมความคิดหน่วยงาน ทั้งภายนอกและภายในของหน่วยงานเพื่อกําหนดทิศทาง    
ของหน่วยงาน และตอบสนองต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 ๒. เป็นแผนแม่บท (Master Plan) เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี และแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการประจําปี (Action Plan) ของหน่วยงาน  
 ๓. เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณ 
 
๓.๒ ความสาํคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
  ๑. แผนยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลง เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ให้ความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงาน 
  ๒. แผนยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้หน่วยงานในทุกระดับมีความรับผิดชอบ
ต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของหน่วยงาน ทั้งน้ี เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนขององค์การ 
โดยองค์การและเพ่ือองค์การ ไม่ใช่เป็นการวางแผนที่ต้องกระทําตามที่หน่วยอ่ืนสั่งการ 
  ๓. แผนยุทธศาสตร์เป็นรูปแบบการวางแผนที่สอดรับกับการกระจายอํานาจ ซึ่งเป็นแนวทางหลัก 
ในการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางานสู่มิติใหม่
ของการปฏิรูประบบราชการ 
  ๔. แผนยุทธศาสตร์เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดทําระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ซึ่งสํานักงบประมาณกําหนดให้หน่วยงาน 
จัดทําก่อนที่จะกระจายอํานาจด้านงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณลงไปให้หน่วยงาน 
  ๕. แผนยุทธศาสตร์เป็นการวางแผนที่ให้ความสําคัญต่อการกําหนด “ยุทธศาสตร์” ที่ได้มาจาก 
การคิดวิเคราะห์แบบใหม่ ๆ ที่ไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่าในอดีต ไม่เอาข้อจํากัดทางด้านทรัพยากรและงบประมาณ 
มาเป็นข้ออ้าง  
  ดังน้ัน แผนยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนแบบท้าทายความสามารถ เป็นรูปแบบการวางแผน      
ที่ช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นการวางแผนพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
๓.๓ ผังแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model : กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
มหาดไทย/สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ในการออกแบบกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวง 
มหาดไทย สํานักนโยบายและแผน สป. ได้เลือกแนวทางการออกแบบกระบวนการ โดยใช้เครื่องมือกระบวนการ 
ดําเนินงานในรูปของแผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model ซึ่งย่อมาจาก S : Supplier (ผู้สนับสนุน
ปัจจัยนําเข้า) , I : Input (ปัจจัยนําเข้า) , P : Process (กระบวนการ) , O : Output (ปัจจัยนําออกหรือผลผลิต 
กระบวนการ) และ C :  Customer (ผู้รับบริการ) โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 
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  ๑. การสื่อสารทําความเข้าใจเก่ียวกับผู้ที่เก่ียวข้องในการออกแบบกระบวนการ  
  ๒. วิเคราะห์ผู้รับบริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Customer) และสิ่งที่จะได้รับ (Output) 
  ๓. กําหนดขั้นตอนของกระบวนการ (Process) และเช่ือมโยงระหว่างแต่ละขั้นตอนและวิเคราะห์ 
ผลผลิต เป้าหมาย ข้อกําหนดที่สําคัญ ตัวช้ีวัด รวมทั้งระยะเวลาของแต่ละขั้นตอน 
  ๔. วิเคราะห์ปัจจัยนําเข้า (Input) และผูส้นับสนุนปัจจัยนําเข้า (Supplier) ของกระบวนการ 
 โดยสามารถแสดงรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๒ แสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model และ 
แผนภาพที่ ๓ แผนผังขั้นตอน/มาตรฐานการปฏิบัติงานดังน้ี 
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คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)    ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

แผนภาพที่ ๒ แสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model 
กระบวนการ  :  จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                                                          หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผลผลิต  :  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ตัวชี้วัดผลผลิต  :  ร้อยละของคุณภาพแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผลลัพธ์  :  ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์  :  ร้อยละของความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/ 
                        นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อกําหนดที่สําคัญ  :  ๑. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแตล่ะขั้นตอน 
              ๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายของรัฐบาล/นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดกระบวนการ  :  ขั้นตอนตามกระบวนการที่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ 

 

Supplier Input Process Output Customer 
S1 : รัฐบาล 
S2 : สลค. 
S3 : ก.พ.ร. 
S4 : สศช. 
S5 : สงป. 
S6 : นโยบาย 
ของผู้บริหาร  
มท. 
 

I1 : แนวนโยบาย
พื้นฐานแห่งรัฐ 
I2 : ยุทธศาสตร์ชาต ิ
I3 : แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
I4 : แผนการบริหาร - 
ราชการแผ่นดิน 
I5 : นโยบาย 
ของรัฐบาล 
I6 : ประเด็นการปฏิรูป 
I7 : อํานาจหน้าที่ 
ของ มท./ส่วนราชการ 
ระดับกรม/หน่วยงาน 
รัฐวิสาหกิจในสังกัด 
มท./หน่วยงาน 
ในสังกัด สป.  
I8 : นโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์อื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 
I9 : ความต้องการ/
ความคาดหวัง 
ของผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

O1 : แผนยุทธศาสตร์ มท. 
Kro1 : คุณภาพของแผนฯ มท.
O2 : แผนยุทธศาสตร์ สป.   
Kro2 : คุณภาพของแผนฯ สป.
 

C1 : ส่วนราชการ 
ระดับกรม/หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.  
Krc1 : กรอบและทศิทาง        
ที่ชัดเจนของแผนยุทธศาสตร์ 
มท. 
C2 : หน่วยงานในสังกัด สป. 
Krc2 : กรอบและทศิทาง        
ที่ชัดเจนของแผนยุทธศาสตร์ 
สป. 
 

 

P1 : แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และทบทวนแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน และนโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Tp : ๑๐ วัน) 

P2 : จัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ (Tp : ๗ วัน) 

P3 : รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป./ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร กําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย (Tp : ๑๕ วัน) 

P4 : ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป. กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างแผนยุทธศาสตร์ (Tp : ๑๕ วัน) 

P5 : จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
(Tp : ๑๐ วัน) 

Product : แนวทางที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ Target : แนวทางที่เชื่อมโยง Krp : ความสอดคล้องและเชื่อมโยง KPI : แนวทางที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน  

Product : กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ Target : กรอบแนวคิดที่ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง Krp : ความสอดคล้อง KPI : กรอบแนวคิดที่สามารถนําไปใช้ในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ได้ Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน  

 Product : ร่างแผนยุทธศาสตร์ Target : ร่างแผนยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กําหนด Krp : ความมีส่วนร่วม KPI : ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม                               
Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 

Product : รายละเอียดร่างแผนยุทธศาสตร์ Target : แผนยุทธศาสตร์สมบูรณ์ ครบถ้วน และเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ Krp : คุณภาพ ความ
สอดคล้องและความเชื่อมโยง KPI : มีการกําหนดรายละเอียด Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 

Product : รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ Target : หน่วยงานนําไปใช้เป็นกรอบแนวทางของหน่วยงาน Krp : แผนยุทธศาสตร์ส่งถึงทุกหน่วยงาน KPI : ทุกหน่วยงานได้รับ              
แผนยุทธศาสตร์ Standard : ดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน

เสนอ รมว.มท./ปมท. 
เพื่อให้ความเห็นชอบ 

ดําเนินการตามแผนยทธศาสตร ์ติดตาม กํากับ ประเมินผล และรายงานผล

ทบทวนและปรับปรุง 



 
๑๒ 

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)    ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ :-  คําอธิบายเพ่ิมเติมของคําย่อต่าง ๆ ตามแผนภาพที่ ๒ 
 

คําย่อ คําอธบิาย 
S : Supplier ผู้สนับสนุนปัจจัยนําเข้า 
I : Input ปัจจัยนําเข้า 
P : Process กระบวนการ 
O : Output ปัจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ 
C :  Customer ผู้รับบริการ 
Tp : Time Process ระยะเวลาการดําเนินงานของแต่ละขั้นตอน 
Product  ผลผลิตของแต่ละขั้นตอน 
Target เป้าหมายผลผลิตของแต่ละขั้นตอน 
Kr : Key requirement ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 
Krp : Key requirement Process ข้อกําหนดที่สําคัญของแต่ละขั้นตอน 
Kro : Key requirement Output ข้อกําหนดที่สําคัญของปัจจัยนําออกหรือผลผลิตกระบวนการ 
Krc : Key requirement Customer ข้อกําหนดที่สําคัญของผู้รับบริการ 
KPI : Key Performance Indicator ตัวช้ีวัดผลผลิตของแต่ละขั้นตอน 
Standard  มาตรฐานผลผลิตของแต่ละขั้นตอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)    ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

แผนภาพท่ี ๓ แผนผังขั้นตอน / มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

กระบวนการ  :  จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
ข้อกําหนดที่สําคัญ  :  ๑. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน 
               ๒. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ 
                                นโยบายของรัฐบาล/นโยบายหรือยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
ตัวชี้วัดกระบวนการ  :  ขั้นตอนตามกระบวนการท่ีสามารถดําเนินการแล้วเสร็จ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาในแต่ละข้ันตอนสามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

๑. ศึกษา วิเคราะห์และทบทวนแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายของรัฐบาล ประเด็นการปฏิรูป อํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน และ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์ 

 
          แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 
     ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร -  
  ราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล 
     อํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน 

 
ร่าง 

แผนยุทธศาสตร์ 

 
                          ๓. รับฟังความเห็น             
               ข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเห็นจาก                    
    ผู้บริหาร/ผู้เช่ียวชาญ/ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงาน          
           รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป./ 
                            ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ           
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  

๔. ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท./หน่วยงาน      
ในสังกัด สป. กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ รวบรวมข้อมลู    

เพ่ือจัดทําแผนยุทธสาสตร์และประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
เพ่ือพิจารณารายละเอยีดของร่างแผนยุทธศาสตร์ 

๕. จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ในสังกัด มท./หน่วยงานในสังกัด สป.  

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงานต่อไป 

เสนอ รมว.มท./ 
ปมท. เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
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๑๐ วัน 

๑๕ วัน 

๑๕ วัน 

๑๐ วัน 

ดําเนินการตามแผน / ติดตาม กํากับ ประเมนิผล และรายงานผล / ทบทวนและปรับปรุง 

ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. / หน่วยงานในสังกัด สป. 

๒. จัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในมติิต่าง ๆ ๗ วัน 

 กรอบแนวคิดในการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์ 

 
ร่าง 

แผนยุทธศาสตร์ 
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หมายเหตุ :-  ความหมายสัญลักษณ์ของผังงาน (Flow Chart) แผนภาพที่ ๔  
 

รูปภาพสัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ 
 
 

เร่ิมต้นหรือจบ Flow Chart (Start or Stop) 

 
 

กระบวนการ (Process) 

 
 

ส่วนนําเข้าข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูล (Input or Output) 

 
 

การตัดสินใจ (Decision) 

 
 

จุดเชื่อมต่อ (Connector) 

 
 

ทิศทางการทํางาน (Direction of Flow) 
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๓.๔ คําอธิบาย SIPOC Model และรายละเอียดขั้นตอนกระบวนการแตล่ะขั้นตอน 
  สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังน้ัน ในการดําเนินการจัดทํา    
แผนยุทธศาสตร์จึงได้ดําเนินการควบคู่กันไปทั้งแผนยุทธศาสตร์ในระดับกรมและระดับกระทรวง โดยมีขั้นตอน
สําคัญหลัก ๆ ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ดังน้ี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔ การจัดทําแผนยุทธศาสตรแ์ละผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
   
  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย   
  โดยทั่วไปกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจะมีองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ 
หรือขั้นตอนการดําเนินงาน ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การประเมินหน่วยงาน        
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โดยกระบวนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมุ่งเน้นเช่ือมโยงกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และถ่ายทอด      
ลงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งมิติของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) และมิติของพ้ืนที่ (Area) ทั้งน้ี กรอบระยะเวลา 
ในแต่ละขั้นตอนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนได้ดังน้ี 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทาํงาน     
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน       
และภายนอกองคกร

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ   
ทิศทางของยุทธศาสตร์ 

กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 

รวบรวม วิเคราะห์และจัดทํา          
แผนยุทธศาสตร์ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ 
แผนยุทธศาสตร์ 

ดําเนินการตามแผน 
ที่กําหนดไว้ 

ติดตาม กํากับ
รายงานผล 

ประเมินผลประจําปี 

ประเมินผล        
การบรรลุเป้าหมาย 

ผู้บ
ริห

าร
/นั

กวิ
ชา

กา
ร/

หน่
วย

งา
นใ

นส
งักั

ด 
ผู้บ

ริห
าร

ระ
ดับ

สูง
 

สํา
นัก

นโ
ยบ

าย
แล

ะแ
ผน

 ส
ป.

 



 
๑๖ 

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)    ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

  ๑. ขั้นตอนที่ ๑ แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์
และทบทวนแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ 
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน และนโยบายหรือยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการเทียบเคียงข้อมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงอื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา    
แผนยุทธศาสตร์ 
  ๑) ระยะเวลา (Tp) : ๑๐ วัน 
 ๒) ผลผลิต (Product) : แนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ 
และทบทวน  
 ๓) เป้าหมายผลผลิต (Target) : แนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้อง
และเช่ือมโยงกับข้อมูลที่นํามาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์และทบทวน 
 ๔) ข้อกําหนดท่ีสําคัญ (Krp) : ความสอดคล้องและความเช่ือมโยง 
 ๕) ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI) : แนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถนําไปสู่การใช้
ประโยชน์ได้ 
 ๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 
 ๗) วิธีการปฏิบัติงาน :  
  การแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เป็นองค์คณะที่รับผิดชอบดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ของทุกฝ่าย เน่ืองจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ/คณะทํางานจะประกอบด้วยผู้บริหารของทุกส่วนราชการ 
และมีอํานาจหน้าที่ ประกอบด้วย 
  คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย 
รองปลัดกระทรวง มหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านกิจการความมั่นคงภายใน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ปรึกษาด้านความ
มั่นคง ที่ปรึกษาด้านการปกครอง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม/ 
หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่เก่ียวข้อง มีผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน สป. เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการ 
ทุกกลุ่มงานในสังกัดสํานักนโยบายและแผน สป. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
   คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระดับกรม โดยขอยกตัวอย่างองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ในส่วนของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งส่วนราชการระดับกรมอ่ืน ๆ ในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทย อาจมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามความเหมาะสมของแต่ละส่วนราชการได้ ซึ่งสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นที่ปรึกษา มีผู้อํานวยการสํานักนโยบายและ
แผน สป. เป็นหัวหน้าคณะทํางาน คณะทํางานประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ผู้อํานวยการ ทุกกลุ่มงานในสังกัดสํานักนโยบายและแผน สป. มีผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและ
แผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป. เป็นคณะทํางานและเลขานุการ และมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป. เป็นคณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ  
   โดยคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์มีอํานาจหน้าที่ที่สําคัญคือ 
  ๑) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ประเด็น - 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ รวมตลอดถึงโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต เพ่ือใช้ในการ 
จัดทําแผนยุทธศาสตร์  
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 ๒) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล อํานาจหน้าที่  
ของหน่วยงานและนโยบายหรือยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลของสํานักงานปลัดกระทรวงอ่ืน ๆ 
 ๓) นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวง
มหาดไทยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๔) แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
  ๕) ดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๘) วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล อํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
นโยบายหรือยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  การประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนของหน่วยงาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด  
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E - mail) มาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพ่ือให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และลดขั้นตอนการทํางานทางธุรการ 
 ๙) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดค่าใช้จ่าย : เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย 
ควรส่ือความเข้าใจในเก่ียวกับแนวทางให้ผู้เก่ียวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติ และการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ได้ในทุกขั้นตอน 
 ๑๐) ข้อพึงระวังในการดําเนนิงาน : 
   ๑๐.๑) ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสําคญัในกระบวนการจัดทําแผนทุกขั้นตอน  
 ๑๐.๒) ควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับการวางแผนให้ถูกต้อง ทันสมัย 
ครบถ้วน เพ่ือให้การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา 
และกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  ๑๐.๓) ควรจัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็นประจําทุกปี เพ่ือใช้       
ให้ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 
 ๒. ขั้นตอนที่ ๒ จัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสม 
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ 
 ๑) ระยะเวลา (Tp) : ๗ วัน 
 ๒) ผลผลิต (Product) : กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
 ๓) เป้าหมายผลผลิต (Target) : กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง 
ต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 ๔) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความสอดคล้องของข้อมูลที่นํามาจัดทํากรอบแนวคิด   
แผนยุทธศาสตร์ 
 ๕) ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : กรอบแนวคิดที่สามารถนําไปสู่การใช้ประโยชน์ในการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์ได้ 
  ๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 
 ๗) วิธีการปฏิบัติงาน : ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ควรกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือให้มีความ 
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ โดยพิจารณาจากประเด็นที่สําคัญดังน้ี 
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การดําเนินงาน 
ในอดีต (Past) 

ศักยภาพหรือสถานะที่มีอยู่  
ในปัจจุบนั (Present) 

แนวโน้มการพัฒนาหรือ      
ความท้าทายที่จะเกิดขึน้ 
ในอนาคต (Future) 

- ผลการปฏิบัติงาน 
ที่ผ่านมา 
- ภาพลักษณ์ 
และวัฒนธรรม 
องค์การ 

๑. นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน 
เช่น 
    ๑.๑ แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
    ๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ 
    ๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
    ๑.๔ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
    ๑.๕ นโยบายของรัฐบาล 
    ๑.๖ ประเด็นการปฏิรูป 
    ๑.๗ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
    ๑.๘ แผนงานการจัดต้ังประชาคมอาเซียน 
    ๑.๙ แผนยทุธศาสตร์การเตรียมความพร้อม 
ของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน 
    ๑.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
ของหน่วยงาน 
    ๑.๑๑ ข้อตกลง/ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ 
    ๑.๑๒ ข้อเสนอทางวิชาการ 
    ๑.๑๓ นโยบายหรือยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    ๑.๑๔ ข้อมลูของสํานักงานปลัดกระทรวงอ่ืน ๆ 
๒. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน เช่น 
    ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    ๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
    ๒.๔ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    ๒.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    ๒.๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

- เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
- ปัญหา ข้อร้องเรียน  
ความต้องการทางสังคม 
- กระแสการกระจายอํานาจ 
- ข้อเสนอการปฏิรูปด้านต่าง ๆ 
- การมสี่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน/ประชาสังคม 
ที่เพ่ิมขึ้น 
- กระแสการเปลี่ยนแปลง      
ด้านสภาพภูมิอากาศ/พิบัติภัย 
(ภัยพิบัติ) 

 

 ๘) วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงาน นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน รวมทั้งข้อมูลภายนอกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๙) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดค่าใช้จ่าย : คณะกรรมการ/คณะทํางาน 
ต้องคํานึงถึงความครอบคลุมครบถ้วนของข้อมูลที่นํามาใช้ในการจัดทํากรอบแนวคิด และประโยชน์ที่สามารถ
นําไปใช้สําหรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไป 
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 ๑๐) ข้อพึงระวังในการดําเนินงาน : ควรใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทํากรอบแนวคิด     
ที่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย เพ่ือให้การดําเนินงานไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด 
 
 ๓. ขั้นตอนที่ ๓ รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะและระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/ 
ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร กําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 ๑) ระยะเวลา (Tp) : ๑๕ วัน 
 ๒) ผลผลิต (Product) : ร่างแผนยุทธศาสตร์ 
 ๓) เปา้หมายผลผลติ (Target) : ร่างแผนยุทธศาสตร์ที่มผีลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กําหนด 
  ๔) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : ความมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทํา             
แผนยุทธศาสตร์ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๕) ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 ๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 
 ๗) วิธีการปฏิบัติงาน :  
 จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและระดมความคิดเห็น (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/    
ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม) รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ โดยการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder) อาจใช้วิธีการทําแบบสอบถามแบบเจาะจงหรือการประชุมระดมความคิดเห็นในส่วนภูมิภาค 
การรับฟังข้อเสนอแนะผ่านทางเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ 
  โดยขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังน้ี 
 (๑) ทบทวนบริบท/สถานภาพปัจจุบนัของส่วนราชการ 
  (๑.๑) การรวบรวมข้อมูลภายนอกที่เก่ียวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
 (๑.๒) ทบทวนผลการดําเนินงานที่ผ่านมา งานที่ได้รับมอบหมายและที่เก่ียวข้อง 
  (๑.๓) ประสานหน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือกําหนดขอบเขต/เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
ทบทวนความก้าวหน้าและติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
 (๑.๔) ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบภาระงบประมาณต่าง ๆ 
ของส่วนราชการ 
 (๑.๕) ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายใต้บริบทของส่วนราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ 
กําหนดกรอบแนวคิดและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
  (๑.๖) กําหนดเป้าหมายและตรวจสอบความเช่ือมโยงเชิงยุทธศาสตร์ 
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แผนภาพที่ ๕ แสดงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์
    
 (๒) ทบทวนและวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมขององคก์ร 
  (๒.๑) การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ คือ การรู้จักสถานภาพหรือสภาวะของ
หน่วยงานเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ประสบความสําเร็จ ข้อมูลจากการวิเคราะห์จะมีประโยชน์ในการกําหนดวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของหน่วยงาน โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นพ้ืนฐาน ซึ่งจะทําให้หน่วยงานมีทิศทางและ 
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนกว้างไกล   
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ต้องมีการวิเคราะห์ ๒ ส่วน คอื 
  - สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ใช้แนวคิด PESTEL 
Analysis ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านการเมืองและ
กฎหมาย    
  - สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ใช้แนวคิด McKinsey’s 7S 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านโครงสร้างของหน่วยงาน ปัจจัย 
ด้านระบบบริการ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการเงิน และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
 หลังจากดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในแล้ว สามารถ 
นําผลการวิเคราะห์มาสรุปเพ่ือประเมินสถานภาพหน่วยงานว่าสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนและ 
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสหรืออุปสรรค  
   เครื่องมือที่สําคัญในการนํามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรได้แก่ 
 - แนวคิดการวางแผนตามสถานการณ์ (Scenario Planning) เป็นการ 
ให้คนในองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารที่จะใช้ประโยชน์จากแผนยุทธศาสตร์ในการนําองค์กรและผู้ที่จะรับผิดชอบ
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งภายใน ภายนอก คล้าย SWOT แต่ไม่จําเป็น 
ต้องบอกว่าประเด็นน้ันเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสหรือภัยคุกคาม แต่ถือว่าเป็นเพียงปัจจัยที่อาจก่อให้เกิด    
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ซึ่งอาจเรียกว่าปัจจัยเชิงการเปลี่ยนแปลงหรือปัจจัยเชิงขับเคลื่อน (Change factors 

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการ 

ทิศทางของหน่วยงาน กลยุทธ์ การติดตามและประเมินผล 

การวิเคราะหป์ัจจัย    
ทางยุทธศาสตร์ 

การแปลง          
แผนยุทธศาสตร์      
ไปสู่การปฏิบติั 

การวางแผนยุทธศาสตร ์
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หรือ Driving Force) และจากปัจจัยเหล่าน้ีให้จินตนาการภาพในอนาคต ทั้งความเป็นไปได้ในทางลบที่สุดและ
ความเป็นไปได้ในทางที่ดีที่สุด (Possible Worst และ Possible Best) โดยต้องเน้นยํ้าจากปัจจัยเหล่าน้ีจริง ๆ  
  การวางแผนรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Scenario Planning) 
ต่างจากการทํานายหรือการพยากรณ์ (Forecasting) ตรงที่ภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Scenario) จะได้จากการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้น (What could be) ในอนาคตอย่างรอบคอบ
โดยใช้ข้อเท็จจริงเป็นสําคัญ และมีภาพสรุปที่เป็นไปได้หลายทาง (Uncertain End) ในขณะที่การทํานายนั้น     
จะวิเคราะห์แนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้น (What should be) จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อนําไปสู่ภาพสรุปที่มี
ลักษณะแน่ชัด (Certain End) 
  แนวทางการจัดทํา Scenario Planning คือการสร้างภาพอนาคต โดย
สารสนเทศคุณภาพเพ่ือที่จะค้นหาคําตอบจากหลาย ๆ ทาง หลังจากน้ันจึงนําไปเป็นปัจจัยเข้า (Input) ของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ต่อไป คําถามเหล่านี้ได้แก่ (๑) อะไรคือปัจจัยที่มีความสําคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน     
ในอนาคต (๒) ถ้าทุกอย่างดําเนินไปด้วยดีและมองในทางที่เป็นไปได้ อะไรคือสิ่งที่มองเห็นเก่ียวกับภารกิจของ
หน่วยงานในอนาคต (๓) ถ้าการดําเนินงานเป็นไปด้วยความผิดพลาด อะไรคือปัจจัยสําคัญที่จะต้องคํานึงถึง
ภารกิจของหน่วยงาน (๔) เมื่อมองเข้ามาภายในองค์กรแล้ว อะไรคือสิ่งที่คิดว่าควรจะเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่ต้องการตามเป้าหมายภารกิจของหน่วยงาน (๕) เมื่อมองย้อนกลับไป อะไรคือเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้
ภารกิจของหน่วยงานเป็นอยู่เช่นในปัจจุบัน (๖) ถ้ามองไปในอนาคต อะไรคือสิ่งสําคัญที่ต้องทําโดยเร็วที่สุด 
เพ่ือการพัฒนาผลงานตามภารกิจของหน่วยงาน (๗) ถ้าอุปสรรคต่าง ๆ ถูกขจัดออกไปหมดและสามารถกําหนด
ในสิ่งที่ทํา อะไรคือสิ่งที่อยากจะมีหรือทําเพ่ิมขึ้นตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
(หมายเหตุ : นํามาจากเอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจ
เฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี เรื่อง “การบริหารจัดการภารกิจกระทรวงมหาดไทยด้วย Scenario 
Planning” โดย ดร.พิสัณห์  นุ่นเกลี้ยง) 
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แผนภาพที่ ๖ การจัดทําแผนยุทธศาสตรต์ามสถานการณ์ (Scenario Planning) แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอน ๓ การประเมินศักยภาพของหน่วยงาน 
- จุดแข็งภายในที่ทําให้จุดยืนบรรลุผล (Strength: S) 
- จุดอ่อนของที่ทําให้จุดยืนไม่บรรลุผล (Weakness : w) 
- โอกาสจากภายนอกที่ส่งเสริมในการสนองตอบต่อจุดยืน

การพัฒนา (Opportunity: O) 
- อุปสรรคภายนอกที่คุกคามทําให้ไม่สามารถสนองตอบ

จุดยืนการพัฒนา (Threat: T) 
(นําศักยภาพไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์) 

ขั้นตอน ๔ การกําหนดทศิทางการพัฒนา 
- วิสัยทัศน์ : เส้นทางสู่ภาพฝันในอนาคต (Vision) 
- พันธกิจ : ภารกิจเพื่อการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ และภารกิจหลัก 
  ของ (Mission) 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ : วาระหลักของการพัฒนาในช่วงเวลา         
  ของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
- เป้าประสงค์ : ผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome)  
  ของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (Goal)  
- ผลผลิต : ผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้น รอบปีงบประมาณนั้น ๆ    

ขั้นตอน ๕ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
- กําหนดกลยุทธ์ : มาตรการทางการปฏิบัติที่เน้นการใช้ศักยภาพ  
  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Strategy) 
- กําหนดแผนงาน :  แผนงานหลัก (Master Plan) 
- กําหนดโครงการ : กิจกรรมหลัก ผลผลิตการดําเนินงาน  
  ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ (Action Plan) 
- การจัดทําโครงการเชิงกลยุทธ์ พร้อมรายละเอียด 

ขั้นตอน ๖ การกําหนดระบบวัดผล 
- ตัวชี้วัด : การบ่งชี้ที่สําคัญที่สะท้อนการบรรลุผลการดําเนินงาน  
  ตามผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้ (Key Performance Indicator : KPI) 
- ค่าเป้าหมาย : ค่าเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุแต่ละตัวชี้วัดนั้น ๆ  
  (Target) 

(การวัดผลสัมฤทธิ์ : การวัดผลการกระทํา) 
 

ขั้นตอน ๘ การสรปุผลการดําเนินงานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- การสรุปผลการดําเนินงานของโครงการในรอบปีงบประมาณ 
- การสรุปผลตัวชี้วัดประจําปีงบประมาณ 
- การวิเคราะห์ผลเพื่อการพัฒนาในรอบปีงบประมาณต่อไป 
- การเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร 
- การปรับแผนยุทธศาสตร์ 
   

ขั้นตอน ๗ การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
- การแปลงแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติ (DO) 
- การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลการดําเนินงาน  
  ของตัวชี้วัด และโครงการตามแผนปฏิบัติการ (CHECK) 
- การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อเนื่อง (ACTION)  

 
เชื่อมโยงความสมดุลทรพัยากรทางยุทธศาสตร ์

 
- ทบทวนภารกิจและโครงสร้างการบริหาร 
  ที่เน้นยุทธศาสตร์ 
- พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อน  
  ยุทธศาสตร์  
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ทางยุทธศาสตร์ 
- จัดทํางบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ 
- การยกระดับภาวะผู้นําแก่ทีมบริหาร 

การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมเชิงยุทธศาสตร์  การเชื่อมโยงการดําเนินงานยุทธศาสตรก์ับการมีส่วนได้ส่วนเสีย  การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  การจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

ขั้นตอนที่ ๒ การกําหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
ความจําเป็นทางยุทธศาสตร์     วิเคราะห์      จุดยืนการพัฒนาของยุทธศาสตร์ 
ความสําคัญต่อภารกิจ     ผลกระทบต่อลูกค้าหลัก  
สภาพปัญหา ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความเชื่อมโยงกับนโยบายและการพัฒนาประเทศ 

ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาความจําเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis) 
นโยบาย          ศึกษาให้เข้าใจ            ความจําเป็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         วิเคราะห์ความเกี่ยวข้อง       ทางยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต  
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  - แนวคิดการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงาน (SWOT Analysis) ซึ่งแต่ละ 
ตัวอักษรมีความหมาย ดังน้ี 
  S - Strength (จุดแข็ง) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความสามารถ 
และสถานการณ์ภายในหน่วยงานที่ส่งผลด้านบวก ซึ่งช่วยผลักดันการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และสามารถ 
นํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเป็นสิ่งที่หน่วยงานทําได้ดี  
  W - Weakness (จุดอ่อน) เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน หมายถึง จุดอ่อน 
ข้อจํากัด หรือความสามารถและสถานการณ์ภายในหน่วยงานที่ส่งผลด้านลบ  
  O - Opportunity (โอกาส) ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกที่เอื้อต่อ
การดําเนินการที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงานหรือสามารถนํามาพัฒนาให้เป็นผลดีต่อหน่วยงานในอนาคต 
  T - Threat (ภัยคุกคาม) ปัจจัยหรือสถานการณ์ภายนอกที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการดําเนินการที่เป็นประโยชน์ของหน่วยงาน หรือทําให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบต่อหน่วยงาน 
 การวิเคราะห์ SWOT อาจเรียกอีกอย่างว่า การทํา Situation Analysis 
เพ่ือนําไปสู่การกําหนดทิศทางของหน่วยงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติในการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
 (๑) การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

      (๑.๑) ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย (Stakeholders) ส่วนราชการหรือองค์กรอ่ืนที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกัน โดยศึกษาจากเอกสาร สํารวจ
ความคิดเห็น หรือจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 
   (๑.๒) สภาพการแข่งขัน ทั้งภายในและภายนอกโดยการศึกษาจาก
เอกสาร วารสาร รายงานประจําปี เว็บไซต์ของส่วนราชการอ่ืนที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
   (๑.๓) นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ โดยศึกษาจากเอกสาร 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  (๑.๔) จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ 
โดยจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น  
   (๑.๕) โอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากร และความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมถึงการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น  
  (๒) รวบรวมข้อมูลในแต่ละรายการตามข้อ (๑) ไปใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งในกลุ่มผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติ 
รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  (๒.๑) วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โดย
พิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญ เช่น นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โครงสร้างการบริหาร วัฒนธรรม 
องค์การ บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี เป็นต้น  
   (๒.๒) วิเคราะห์โอกาสและภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น นโยบาย
ระดับชาติ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองทั้งภายในและภายนอกประเทศ กฎหมาย
และระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
   (๒.๓) ให้นํ้าหนักโดยพิจารณาจากจุดแข็ง/จุดอ่อนและโอกาส/ภัยคุกคาม  
  (๓) นําผลการวิเคราะห์ตามข้อ (๒) ไปใช้ในการจัดทํายุทธศาสตร์     
ในส่วนของการกําหนดทิศทางองค์กร และการกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสภาพองค์กรต่อไป 
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โอกาส 
 

 

ภัยคุกคาม 

จุดแข็ง 
 

สิ่งที่ต้องการส่งเสริม ขยายผล 
 

สิ่งที่ต้องพัฒนา ปรับปรุง 

จุดอ่อน 
 

สิ่งที่ต้องพัฒนา ปรับปรุง 
 

สิ่งที่จะต้องป้องกัน เฝ้าระวัง 
 

ตารางที่ ๓ แสดงการสรุปผลวิเคราะห์ SWOT เพื่อนําไปจัดประเด็นยุทธศาสตร ์
 

 (๒.๒) การวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ เริ่มจากการกําหนด 
ทิศทางของหน่วยงาน โดยการทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย มีรายละเอียดดังน้ี 
  - วิสัยทัศน์ นอกจากจะทําให้คนในองค์กรมีการรวมพลังมุ่งไปในทิศทาง 
เดียวกันแล้วยังช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีด้วย การกําหนดวิสัยทัศน์ควรให้มีความกระชับ 
ได้ใจความและประกอบด้วยคุณลักษณะ ๓ ประการ คือ 
  (๑) ต้องการทาํอะไรให้สําเร็จ (ภารกิจ) 
  (๒) ทําไมจึงต้องทําตามให้สําเร็จ (วัตถุประสงค์) 
  (๓) คาดหวังผลเช่นไร (Results) 
  วิสัยทัศน์จะเป็นตัวบอกความคาดหวังในอนาคตข้างหน้าโดยมีหลักที่สําคัญ 
ดังน้ี 
      (๑) แสดงจุดมุ่งมั่นที่ชัดเจนในระยะเวลาแน่นอน เช่น ๓ - ๕ ปี/หรือ            
๑๐ - ๑๕ ปี      
      (๒) มีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
  (๓) สามารถปฏิบัติได้ ยืดหยุ่น จําง่าย เข้าใจง่าย จูงใจ ระดมพลังใจ   
  (๔) สอดคล้องและสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานบังคับบัญชา 
  - พันธกิจ หน่วยงานต้องวิเคราะห์ภารกิจประจําที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
และภารกิจยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของชาติ ซึ่งจะเป็นงานท่ีต้องพัฒนา
งานประจําและงานใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นเพ่ือมากําหนดพันธกิจ การวิเคราะห์พันธกิจ (Mission Analysis) เป็นการ
ตรวจสอบภารกิจหลัก ภารกิจยุทธศาสตร์และพันธกิจเดิมมาพิจารณาว่าพันธกิจใดคงเดิม ปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติม 
  ดังนั้น การกําหนดพันธกิจต้องพิจารณา (๑) เอกลักษณ์หรือจุดเด่นของ
องค์กร (๒) ผู้มีส่วนได้เสีย (๓) ผลสําเร็จที่ต้องการและวิธีการวัดผลสําเร็จ (๔) เครือข่ายหรือภาคีและ (๕) ผลกระทบ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการกําหนดประเด็นที่สําคัญ ประเด็นที่ต้องคํานึงถึง 
เพ่ือนําไปสู่วิสัยทัศน์ ทั้งน้ี ในการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานน้ันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคํานึงถึง 
ประกอบด้วย 
  (๑) นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายเร่งด่วน ความ 
จําเป็นเร่งด่วน และแผนงานอ่ืนของหน่วยงานบังคับบัญชา 
  (๒) วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  
  (๓) ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
  (๔) ศักยภาพและความเป็นไปได้ของหน่วยงาน 
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แผนภาพที่ ๗ แสดงสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงในการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน 

 
   - เป้าประสงค์ การกําหนดเป้าประสงค์เป็นการระบุ บอกให้ทราบเก่ียวกับ 
สิ่งที่หน่วยงานจะทําให้ได้หรือผลลัพธ์สุดท้าย (Impact) ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทํา เป้าประสงค์ที่กําหนด
ขึ้นมานี้ในทางปฏิบัติควรต้องสามารถวัดผลได้ตามสมควร โดยเป้าประสงค์ต้องมีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
  การระบุเป้าประสงค์ออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนและวัดได้นับว่าเป็นสิ่งจําเป็น 
และสําคัญย่ิงที่จะช่วยให้การวางแผนมีคุณภาพ การระบุเป้าประสงค์ออกเป็นเป้าหมายผลสําเร็จต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วน และมีความชัดเจน ย่อมจะสามารถส่งผลสนับสนุนให้องค์กร โดยส่วนรวมประสบผลสําเร็จเป็นไปตาม
ที่ต้ังไว้ โดยต้องคํานึงถึงกรอบการประเมินผลทั้ง ๔ มิติ คือ  
 (๑) มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ (มิติภายนอก)  
  (๒) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (มิติภายนอก)     
  (๓) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (มิติภายใน)     
  (๔) มิติด้านพัฒนาองค์กร (มิติภายใน)     
 เป้าประสงค์ที่ดีควรจะต้องมีคุณลักษณะ สามารถวัดได้และตรวจนับได้      
มีความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะทําให้เกิดผลสําเร็จได้ มีความคล่องตัวหรือปรับตัวได้และความสอดคล้อง         
เข้ากันได้กับแผนงานอ่ืน 
 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ ๘ แสดงการกําหนดเป้าประสงค์ที่ต้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์และวิสยัทัศน ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

นโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชา 
นโยบายหรือความจําเป็นเร่งด่วน 

วิสัยทัศน์

ศักยภาพและความเป็นไปได้ของหน่วยงาน 

ความคาดหวัง 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(Stakeholders) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 1 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 
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       - การกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นสิ่งที่บอกว่า 
บรรลุผลลัพธ์สุดท้าย (Impact) ทั้งในเชิงปริมาณ (Output) และคุณภาพ (Outcome)  
   (๑) ตัวช้ีวัดในหน่วยงานราชการต้องกําหนดตัวช้ีวัด ๒ ระดับ คือ  
    (๑.๑) ตัวช้ีวัดระดับกระทรวง โดยตัวช้ีวัดที่ดีต้องมีลักษณะ (๑) เป็น
การบริการที่ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด (๒) มีการเก็บข้อมูลเป็นประจํา (๓) สามารถควบคุมผลสัมฤทธ์ิได้       
(๔) กําหนดเจ้าภาพชัดเจน (๕) วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการวัดอะไร 
     (๑.๒) ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน แบ่งได้เป็น ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
ด้านความคุ้มค่า และด้านเวลา  
    (๒) ค่าเป้าหมาย ในการกําหนดค่าเป้าหมายมีวิธีได้หลายวิธี เช่น คิดใหม่       
การประมาณการ เปรียบเทียบเป้าหมายกับปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน กลุ่มผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งที่ต้องพัฒนาเพ่ือให้ได้เป้าหมายที่สูงกว่า เป็นต้น เป้าหมายที่ดีควรต้องมีคุณลักษณะดังน้ี 
     (๒.๑) กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างมาก 
    (๒.๒) ก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
    (๒.๓) รักษาและป้องกันไม่ให้ผลงานตํ่ากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
    - การกําหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะทําเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ หมายถึง 
สิ่งที่จะต้องดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยจะกําหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key 
Success Factor) เป็นสําคัญคือต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหน่ึง ๆ น้ัน จะมีปัจจัยใดบ้าง    
ที่มีผลต่อความสําเร็จ และจะต้องทําอย่างไรจึงไปสู่จุดน้ันได้ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ ๙ แสดงการกําหนดกลยุทธ์หรอืสิ่งที่จะทําเพือ่ให้บรรลุเป้าประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 

งานที่ต้องดําเนินการตามปกติ   
งานประจํา 

 กลยุทธ ์

 
งานใหม่ 

ที่จะมุ่งเน้น 

งานที่เป็นการพัฒนา งานประจํา



 
๒๗ 

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)    ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๑๐ สรุปแนวคดิการในจัดทาํประเด็นยุทธศาสตร ์กลยุทธ ์แผนงาน/โครงการ 

 
 ๘) วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : แนวทาง/กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
  การประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนของหน่วยงาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด   
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E - mail) มาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพ่ือให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และลดขั้นตอนการทํางานทางธุรการ 
 ๙) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดค่าใช้จ่าย : การบริหารจัดการให้บุคลากร 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามแผนงานและมีความรับผิดชอบตามท่ีกําหนดไว้ 
 ๑๐) ข้อพึงระวังในการดําเนินงาน : การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์หลักจะต้องคํานึงถึงเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย แต่ในหลายครั้งที่ผ่านมายังไม่ได้เน้นให้ความสําคัญกับความสมดุลของประเด็นดังกล่าว เน่ืองจากมีระยะเวลา
ในการดําเนินการค่อนข้างจํากัดจําเป็นต้องรวบรัดการดําเนินการบางขั้นตอน 
 
 ๔. ขั้นตอนที่ ๔ ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ 
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และ
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือพิจารณารายละเอียด 
ของร่างแผนยุทธศาสตร์  
  ๑) ระยะเวลา (Tp) : ๑๕ วัน 
 ๒) ผลผลิต (Product) : รายละเอียดร่างแผนยุทธศาสตร์ 
 ๓) เป้าหมายผลผลิต (Target) : แผนยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและเช่ือมโยง
กับกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 ๔) ข้อกําหนดที่สาํคญั (Krp) : คุณภาพ ความสอดคล้องและความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์ 
 ๕) ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : มีการกําหนดรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน 
 ๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 
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 ๗) วิธีการปฏิบัติงาน :  
 ๗.๑) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดทํารายละเอียดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญ 
 ๗.๒) รวบรวมข้อมูลแผนของหน่วยงานในสังกัดและจัดทําเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์ 
  ๗.๓) จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาและ
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
  ๗.๔) ประมวลผลข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงแก้ไขร่างแผนยุทธศาสตร์ 
ตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ/คณะทํางาน  
  ๗.๕) นําเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดให้รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
  ๗.๖) จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตร์ 
 ๘) วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : ร่างแผนยุทธศาสตร์ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์) 
  การประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนของหน่วยงาน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจําเป็นต้องมีการประสานงานและติดต่อสื่อสารกันอย่างใกล้ชิด     
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E - mail) มาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้มากขึ้น เพ่ือให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และลดขั้นตอนการทํางานทางธุรการ 
 ๙) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดค่าใช้จ่าย : ควรสื่อความเข้าใจเก่ียวกับ 
แนวทางให้ผู้เก่ียวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน การจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติ และการปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้ได้ในทุกขั้นตอน 
 ๑๐) ข้อพึงระวังในการดําเนินงาน : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์               
ควรเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวางแผน 
 
  ๕. ขั้นตอนท่ี ๕ จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแนวทาง   
ในการดําเนินงานของหน่วยงานต่อไป  
  ๑) ระยะเวลา (Tp) : ๑๐ วัน 
 ๒) ผลผลิต (Product) : เอกสารรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๓) เป้าหมายผลผลิต (Target) : หน่วยงานสามารถนําแผนยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 ๔) ข้อกําหนดที่สําคัญ (Krp) : แผนยุทธศาสตร์ส่งถึงทุกหน่วยงานและนําไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
 ๕) ตัวชี้วัดขั้นตอน (KPI) : ทุกหน่วยงานได้รับแผนยุทธศาสตร์ 
 ๖) มาตรฐานผลผลิต (Standard) : สามารถดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน 
 ๗) วิธีการปฏิบัติงาน :  
  ๗.๑) จัดส่งแผนยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น 



 
๒๙ 

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)    ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

  ๗.๒) จัดส่ง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบและใช้ประโยชน์ในการ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องต่อไป 
 ๘) วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี : เอกสารรูปเล่มแผนยุทธศาสตร์ 
 ๙) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทดสอบและการลดค่าใช้จ่าย : ควรสื่อสารความเข้าใจ        
ในแผนยุทธศาสตร์ให้ผู้เก่ียวข้องเข้าใจอย่างครบถ้วน 
 ๑๐) ข้อพึงระวังในการดําเนนิงาน : 
   ๑๐.๑) ควรจัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้
ทันต่อสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง 
  ๑๐.๒) ควรปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ให้ถูกต้อง 
ทันสมัยครบถ้วน เพ่ือให้การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ 
พัฒนาและกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  
๓.๕ การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผล 
  ๑. การนําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ นับเป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก เพราะเป็นความสามารถ 
ที่จะผลักดันการทํางานของกลไกท่ีสําคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ การดําเนินงาน
จะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย 
รวมถึงวิธีการและกระบวนการทํางาน การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติจะต้องทําให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง 
แผนงาน โครงงานน้ัน และพร้อมที่นําแนวทางนั้นไปดําเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิธีการ
ปฏิบัติงานของตน ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องมีการระดมสรรพกําลัง แสวงหาการสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและ
สร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม ดังน้ัน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานจึงกําหนดแนวทางการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขปดังน้ี  
         ๑.๑ ผู้บริหารต้องเข้าใจและผลักดันให้มีการดําเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและ
สม่ําเสมอ 
   ๑.๒ ให้หน่วยงานจัดทําแผนระยะกลางและจัดทําแผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
(Action Plan) และดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มีการกํากับติดตามและประเมินผลคุณภาพ ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ประสบผลสําเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ 
  ๑.๓ เร่งรัดให้หน่วยงานดําเนินงาน เพ่ือเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนอย่าง 
กว้างขวาง เพ่ือให้การนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นปึกแผ่น
อย่างต่อเน่ือง 
  ๑.๔ มีการกําหนดภารกิจความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือความสอดคล้องกับแผนงาน แผน
งบประมาณ แผนอัตรากําลังและขจัดความซ้ําซ้อนของงาน 
  ๑.๕ วางแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  ๑.๖ พัฒนาระบบการกํากับติดตามและการประเมินผลที่มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนา 
และปรับปรุงการดําเนินงานโดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดผลสําเร็จการดําเนินงาน ทั้งในด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
กําหนดระยะเวลาในการประเมิน โดยอาจเป็นรายไตรมาสหรือ ๖ เดือน/๙ เดือน ๑๒ เดือน ผู้ประเมิน และ
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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   ๒. การติดตามและประเมินผล หลังจากที่ทุกหน่วยงานได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แล้ว 
จําเป็นต้องมีการกํากับติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานว่าจะสามารถ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยมีมาตรการดังน้ี 
   ๒.๑ ทุกหน่วยงานสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือให้สามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน โดยจัดทําเกณฑ์ 
ช้ีวัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม 
   ๒.๒ สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ดําเนินการช้ากว่าที่กําหนดและตรวจสอบคุณภาพ 
อย่างใกล้ชิดสม่ําเสมอ 
  ๒.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาและนําข้อมูลที่ได้เป็นฐาน 
ในการวิเคราะห์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ครั้งต่อไป 
  ๒.๔ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สม่ําเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
๓.๖ แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization 
of the Tread Way Commission) 
 การบริหารความเสี่ยงน้ัน มีความสําคัญและมีความจําเป็นอย่างย่ิง ในการป้องกันและควบคุม 
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อความสําเร็จขององค์กร
โดยรวม โดยการบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้คนในองค์กรที่มีหน้าที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  
ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน
และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายหรือ
ความสูญเสียให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล  
 ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วน 
ทุกประเด็นของส่วนราชการ โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สําคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสําเร็จ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ แผนงาน/โครงการมาดําเนินการ 
บริหารความเสี่ยง เพ่ือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จหรือการบรรลุป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

  คํานยิาม 
  ๑. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ 
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ 
ล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการดําเนินงาน  
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจาก
ผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ 
   ลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงน้ันสามารถมองแยกเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี (๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ 
สาเหตุที่จะทําให้เกิดความเสี่ยง (๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานหรือนโยบาย 
(๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง 
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  ๒. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให้
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์น้ันจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
และทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกําหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
 ๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และ
ผลกระทบ (Impact) ซึ่งโอกาสที่จะเกิด หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ 
หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงเมื่อทําการประเมินแล้ว 
ทําให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงที่ได้จากการประเมินโอกาส
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลางและตํ่า 
  ๔. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ 
ให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๕ แนวทางหลัก ดังน้ี 
  ๔.๑ การยอมรับ (Take , Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงน้ันสามารถยอมรับได้ภายใต้ 
การควบคุมที่มีอยู่จนปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดําเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่า 
ที่จะดําเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดําเนินการใด ๆ 
   ๔.๒ การลด/ควบคุม (Reduction) หมายถึง เป็นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ       
การออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
   ๔.๓ การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้น
ไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงน้ันไปอยู่นอกเง่ือนไขของการดําเนินงาน เช่น การหยุดดําเนินงาน 
หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงน้ัน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การลดขนาดของงาน
หรือกิจกรรมลง 
   ๔.๔ การโอนย้าย (Transfer) หรือแบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง 
ไปให้ผู้อ่ืนช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดําเนินการแทน การทําประกันภัย เป็นต้น 
  ๕. การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งดําเนินการ 
เพ่ือลดความเสี่ยง และทําให้การดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ ๔ ประเภท คือ 
   ๕.๑ การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดต้ังแต่แรก 
   ๕.๒ การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น 
เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว 
   ๕.๓ การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
    ๕.๔ การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น 
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต 
  ๖. ความไม่แน่นอน หมายถึง ความเปล่ียนแปลงไม่คงที่ดังเดิมตลอดกาล หรือหมายถึงผลของ 
เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย
(บางครั้งอาจใช้คําว่าโอกาส ซึ่งมักจะทําให้รู้สึกเป็นไปในทางบวกหรือเกิดขึ้นใหม่ ในขณะที่คําว่าความไม่แน่นอน 
มักจะทําให้รู้สึกเป็นไปในทางลบและอาจมีการเกิดขึ้นแล้วแต่เปลี่ยนแปลงได้) เช่น สภาพร่างกาย ภูมิอากาศ 
เป็นต้น 
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 ๗. ปัญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการดําเนินการ 
จําเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิฉะน้ันปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมาปัญหาอาจมิได้เกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป หรืออีกนัยหน่ึงก็คือผลใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดจากการเสี่ยงอาจไม่ได้กลายเป็นปัญหา
เสมอไป (เพราะอาจมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หรือถ้าเป็นเชิงลบก็อาจมีความเสียหายมากหรือน้อยแตกต่างกัน) 

  การกําหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง  
   หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพ่ือวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความ 
เสี่ยง ดังน้ี 
  ๑. เป็นแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการเพ่ือให้ สป. สามารถบรรลุเป้าประสงค์ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ตามท่ีระบุในแผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ๒. เป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณน้ัน ๆ 
 ๓. ในกรณีเป็นการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามเง่ือนไข 
ที่ระบุในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
  ทั้งน้ี ในการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการในการวิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ตามข้อ ๑ - ๒ ให้ใช้เกณฑ์การพิจารณาเพ่ือให้คะแนนดังน้ี 
 

ปัจจัยพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
๑ ๒ ๓ 

๑. ผลกระทบการบรรลุ
เป้าประสงค์ภายใต้
ประเด็นยทุธศาสตร ์
ของสํานกังานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 

ส่งผลกระทบตอ่การบรรลุ 
เป้าประสงค์ภายใต ้
ประเด็นยทุธศาสตร ์
ของสํานักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย  

บางส่วน 

ส่งผลกระทบตอ่การบรรลุ 
เป้าประสงค์ภายใต ้
ประเด็นยทุธศาสตร ์
ของสํานกังานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย  

สูง 

ส่งผลกระทบตอ่การบรรลุ
เป้าประสงค์ภายใต ้
ประเด็นยทุธศาสตร ์
ของสํานกังานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย  

สูงมาก 
๒. งบประมาณที่ได้รับ    
ในปีงบประมาณน้ัน ๆ  

ได้รับงบประมาณสูง 
เป็นลําดับ ๓  

และต่ํากว่าในแต่ละ 
ประเด็นยทุธศาสตร ์

ได้รับงบประมาณสูง 
เป็นลําดับ ๒  
ในแต่ละ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

ได้รับงบประมาณสูง 
เป็นลําดับ ๑  
ในแต่ละ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
 
๓.๗ แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน 
  ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
กําหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการ
กระบวนการ เพ่ือให้ส่วนราชการจะสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง  
  สํานักนโยบายและแผน สป. มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นแนวทาง   
ในการลดหรือป้องกันความเสียหายในการทํางานไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาส      
ที่จะประสบน้อยกว่า หรือหากเกิดความเสียหายข้ึนก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า และสามารถกลับคืน    
สู่สภาวะปกติ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากร และเป็นการลดความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นและ 
สามารถรองรับสถานการณ์ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน 
 ๒. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการลดและป้องกันความเสียหายในการทํางานไว้ล่วงหน้า 
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 ๓. เพ่ือป้องกันและควบคุมความสูญเสียที่เกิดกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งทําให้การปฏิบัติงาน 
เกิดความต่อเน่ืองไปได้ 
 ๔. เพ่ือเป็นแนวทางในการตอบโต้และกู้คืนในกรณีที่เกิดเหตุภาวะฉุกเฉินให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 

  นิยามศพัท ์
  ๑. ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่สํานักงานอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการดําเนินงานของสํานักนโยบายและแผน สป. 
 ๒. ระดับภาวะฉุกเฉิน (Emergency Level) แบ่งระดับของเหตุฉุกเฉินออกเป็นระดับ ดังน้ี 
  ๒.๑ ภาวะฉุกเฉินที่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ยังไม่เกินความสามารถของ
บุคลากรสํานักนโยบายและแผน สป. ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่ในสํานักงานควบคุม 
ภาวะฉุกเฉินได้ 
  ๒.๒ ภาวะฉุกเฉินที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานภายในสํานักนโยบายและแผน สป. ถึงขั้นต้องอพยพบุคลากรออกจากสํานักงาน และส่งผลกระทบ
กับชุมชน หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงสํานักงาน การควบคุมภาวะฉุกเฉินไม่สามารถใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินที่มีอยู่    
ในสํานักงานควบคุมภาวะฉุกเฉินได้หรือเป็นภาวะฉุกเฉินที่รุนแรงต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
ในการควบคุมและระงับเหตุฉุกเฉิน 
 จากการศึกษาภารกิจและสภาพการปฏิบัติงานของสํานักนโยบายและแผน สป. ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานทางนโยบาย ซึ่งต้องเสนอแนะและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง จัดทําแผนมหาดไทยแม่บท ประสานแผนการปฏิบัติงาน และเสนอแนะ
นโยบายในการต้ังและจัดสรรงบประมาณประจําปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง สนับสนุนการบริหารราชการของกลุ่มภารกิจ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และจากการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่อาจ     
มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบุคลากรและสํานักงาน ดังนั้น สํานักนโยบายและแผน สป. จึงได้กําหนด     
แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 
  ๑. แผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 
  ๑.๑ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
  ๑) ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ถังดับเพลิง สายฉีดนํ้าไว้ในจุดที่เข้าถึงได้ง่ายและ
เห็นชัดเจน โดยมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน  
  ๒) เน้นยํ้าให้บุคลากรถอดปลั๊กไฟหรือปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน ยกเว้นอุปกรณ์ 
เช่ือมต่อบางอย่าง เช่น ตู้เย็น เป็นต้น 
 ๓) ตรวจสอบและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ เป็นต้น ให้อยู่     
ในสภาพใช้งานได้อยู่เสมอ เพ่ือป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
 ๑.๒ แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
  ๑) เมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งสัญญาณฉุกเฉินโดยทันที พร้อมรีบ
ทําการระงับเหตุหรือโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉินน้ันในเบ้ืองต้น แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
  ๒) ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายประกาศข้อความทางโทรโข่ง/เสียงตามสาย ระบุถึง
แนวทางการปฏิบัติ สถานที่ต้ังจุดรวมพล ณ ลานศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยและสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 
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  ๓) ระงับเหตุเบ้ืองต้นด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีหรือนํ้า หรือวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือควบคุม 
ป้องกันความสูญเสียของทรัพย์สิน และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  ๔) ดําเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกสนับสนุนด้านบริการ
ยานพาหนะ การสื่อสารข้อมูล การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  
  ๕) จัดพ้ืนที่ที่ปลอดภัยในการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ  
   ๖) อพยพข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่จุดรวมพล ณ ลานศาลาว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย 
  ๑.๓ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน 
ภายใน/ภายนอก ทั้งน้ี ประตูทางเข้า - ออก จะต้องไม่มีรถหรือสิ่งกีดขวางการจราจร การประสานกับหน่วยงาน 
ภายนอก/ภายในสามารถดําเนินการได้ ๓ วิธี คือ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร โทรโข่ง เสียงตามสาย 
  ๑.๔ การบรรเทาทุกข์ ประกอบด้วย 
  ๑) การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
  ๒) การสํารวจความเสียหาย 
  ๓) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพ่ือรอรับ
คําสั่ง 
   ๔) การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสียชีวิต 
  ๕) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต 
   ๖) การประเมนิความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
  ๗) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
   ๘) การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้สํานักงานสามารถดําเนินการได้โดยเร็ว 
ที่สุด 
  ๒. แผนการปอ้งกันและระงบัการชุมนุมประท้วง และก่อการการจลาจล 
   ๒.๑ นิยามศัพท์ 
  ๑) การประท้วง หมายถึง การแสดงออกด้วยการกระทํา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคัดค้าน
หรือไม่เห็นด้วย ซึ่งมีหลากหลายวิธี เช่น การอดข้าวประท้วง การเดินประท้วง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงออก
ทางสังคมและการเมือง โดยการประท้วงที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายจนกลายเป็นการก่อการจลาจล 
 ๒) การก่อการจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้ายสงครามกลางเมือง 
คือ มีมวลชนขนาดใหญ่รวมตัวกันเคลื่อนไหว เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและไม่อาจควบคุมมวลชนที่สามารถ
มารวมตัวกันจนนําไปสู่การจลาจลสร้างความวุ่นวายสับสน และเกิดความเสียหายโดยเมื่อสถานการณ์พัฒนาสู่
การจลาจลแล้วก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ 
  ๒.๒ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
  ๑) ก่อนเกิดเหตุ  
  ๑.๑) ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อม 
 ๑.๒) จัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ระบบการสื่อสาร 
ยานพาหนะ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการไว้ให้พร้อม 
  ๑.๓) รวบรวมรายชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรและผู้ประสานงาน 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมท้ังรายช่ือหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉิน 
 ๑.๔) ดําเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบอย่างต่อเน่ือง 
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 ๒) ขณะเกิดเหตุ  
   ๒.๑) เมื่อได้พบเหตุประท้วง/จลาจลในสํานักงานและบริเวณแวดล้อมใกล้เคียง
(หรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้) ให้ติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน รายงานเหตุการณ์      
วิธีการแก้ไข และปัญหาที่เกิดขึ้นขั้นต้นต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
 ๒.๒) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยของพ้ืนที่เกิดเหตุ การแจ้ง 
ขอความช่วยเหลือจากภายนอก การสื่อสารทั้งภายในและภายนอก แผนการอพยพ จุดรวมพล วิธีการลดและ
ขจัดผลกระทบ 
 ๒.๓) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร รวมท้ังบุคลากรภายนอก 
ที่มาติดต่องานได้ทราบ และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตน เมื่อมีการชุมนุมประท้วง ตลอดจนคําแนะนําในการ
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
 ๒.๔) ประสานสถานที่รอบสํานักงาน เพ่ือเปิดเส้นทางฉุกเฉินและอพยพบุคลากร 
ออกจากพ้ืนที่ เมื่อเหตุการณ์มีความรุนแรง 
 ๓) หลังเกิดเหตุ รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นของหน่วยงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
หลังเสร็จสิ้นเหตุการณ์น้ันแล้ว เพ่ือสืบค้นหาสาเหตุและวิธีการป้องกันและแก้ไขมิให้อุบัติการณ์น้ันเกิดขึ้นอีก 
 ๓. แผนป้องกันความเสียหายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
 ๓.๑ นิยามศัพท์  
  ๑) ภาวะฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ภาวะอันอาจ
เป็นภัยต่อความม่ันคงหรือความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งภาวะ
ฉุกเฉินน้ันอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ เพลิงไหม้ ภัยคุกคามจากเหตุการณ์ในพ้ืนที่หรือภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่าย ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจทําให้เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 ๒) ทรัพย์สินของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ 
และระบบเครือข่าย 
 ๓.๒ มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
  ๑) กรณีเพลิงไหม้ 
   ๑.๑) จัดเตรียมเครื่องดับเพลิง และดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  ๑.๒) ทําการสํารองข้อมูล (Data Backup) ของระบบสารสนเทศท่ีสําคัญ โดยมี 
การมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการสํารองข้อมูลที่แน่นอน สื่อที่ใช้ในการสํารองข้อมูล         
การจัดเก็บสื่อสํารองข้อมูลในที่ปลอดภัย 
  ๒) กรณีไฟฟ้าขัดข้อง ติดต้ังเคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS) เพ่ือใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย ทั้งน้ี เพ่ือใช้เป็นแหล่งไฟฟ้าให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในกรณีไฟฟ้าดับในระยะเวลาสั้น ไม่เกิน            
๓ ช่ัวโมง 
  ๓) กรณกีารโจมตีระบบจากจากผู้ไม่พึงประสงค์ อาทิ Hacker ไวรัสคอมพิวเตอร์ฯ 
   ๓.๑) ติดต้ังโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายทั้งหมดของสํานักงาน 
  ๓.๒) หมั่นทําการอัพเดท (Update) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้มีความ 
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 
 
 



 
๓๖ 

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)    ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

ตารางที่ ๔ รายชื่อบุคลากรหลัก/บคุลากรสํารองทีมงานบริหารความตอ่เนื่อง  
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม สํานักนโยบายและแผน สป. 

 

บุคลากรหลัก บุคลากรสํารอง 
ชื่อ - สกุล โทรศัพท์มือถือ ชื่อ - สกุล โทรศัพท์มือถือ 

นายทรงกลด  สว่างวงศ์ 
ผู้อํานวยการสํานักนโยบาย 
และแผน สป. 

๐๘ ๙๘๙๗ ๙๒๘๘  นายกิตติพงษ์  เมฆคะ ๐๘ ๔๖๐๘ ๓๑๐๔ 
 

นางจริยา  ชุมพงศ์ 
ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
นโยบายและแผนรวม 
สนผ.สป. 

๐๘ ๕๔๘๔ ๒๔๓๙ ๑. นางสาวดุษฎี  พฤกษเศรษฐ  
๒. นางสาวขนิษฐา  แจ้งใจ 

๐๘ ๕๔๘๔ ๒๐๕๙ 
๐๘ ๑๙๐๐ ๔๔๖๖ 
 

นางสาวดุษฎี  พฤกษเศรษฐ 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนชํานาญการพิเศษ 

๐๘ ๕๔๘๔ ๒๐๕๙ 
 

๑. นายไพฑูรย์  ทองหอม 
๒. นางสาวดารารัตน์  เงินเขียว 
๓. นางสาวจตุพร  ชูดวง 
๔. นายกิตติพัฒน์  ตันตสุรฤกษ์ 
๕. นางสาวณาตยา  ทวีเดช 
๖. นายพงศธร  ช้างโสภา 
๗. นายธนา  ศรีชัย 
๘. นายอนุวัฒน์  กันเกษ 

๐๘ ๔๔๓๖ ๔๗๐๓ 
๐๘ ๑๗๒๑ ๓๖๔๔ 
๐๘ ๙๗๒๗ ๐๖๒๗ 
๐๘ ๕๑๓๖ ๕๖๓๑ 
๐๘ ๙๑๘๙ ๓๗๘๖ 
๐๘ ๗๖๘๐ ๖๒๑๒ 
๐๙ ๘๗๔๙ ๐๕๗๔ 
๐๙ ๔๕๕๓ ๔๗๖๙ 

นางสาวขนิษฐา  แจ้งใจ 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนชํานาญการพิเศษ 

๐๘ ๑๙๐๐ ๔๔๖๖ ๑. นางสาวสุทธิรดา  ไยยธรรม 
๒. นายเอกลักษณ์  อุปริรัตน์ 
๓. นางสาวนนทญา  หงษ์รัตน์ 
๔. นางสาวดรุณศิริ  แพน้อย 
๕. นางลักษิตา  สุวัฒน์กิตติวงศ์ 
๖. นางสาวศิริพร  มลูละ 
๗. ว่าที่ร้อยตรี มนตรี  ใจงาม 
๘. นางสาววันวิสาข์  นราสูงเนิน 
๙. นายธวัชชัย  ไพรพฤกษ ์

๐๘ ๕๓๙๘ ๖๑๖๙ 
๐๘ ๕๑๔๓ ๘๒๔๓ 
๐๘ ๖๖๑๙ ๘๙๘๔ 
๐๘ ๑๕๓๖ ๒๗๐๕ 
๐๘ ๓๑๓๑ ๗๗๒๕ 
๐๘ ๑๓๐๘ ๘๙๙๐ 
๐๘ ๔๗๐๘ ๑๕๘๒ 
๐๖ ๑๐๔๕ ๗๑๖๖ 
๐๘ ๘๘๓๗ ๗๑๕๖ 

 
๓.๘ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ 
  แนวทางการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้การดําเนินการและการให้บริการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีขึ้น โดยมีหากมีสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มการพัฒนาหรือ
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นและศักยภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน สํานักนโยบายและแผน สป. ในฐานะเจ้าภาพในการ 
บูรณาการในภาพรวมจะทําการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากว่าเดิม โดยมีการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบ
กับหน่วยงานอ่ืนที่มีลักษณะการดําเนินงานใกล้เคียงกัน นอกจากน้ียังคํานึงถึงความพึงพอใจและความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนอกจากจะทําให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว้แล้ว 
ยังสร้างความพึงพอใจเชื่อมโยง สอดคล้องกับผลลัพธ์การจัดการกระบวนการ และหมวดอื่น ๆ ของเกณฑ์      
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 



 
๓๗ 

คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)    ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 

  โดยกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย/สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการ - 
ใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (E - Monitoring) โดยจะมีการทบทวน      
ผลการปฏิบัติงานตามแผนในปีที่ผ่านมา เพ่ือศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน สําหรับใช้ในการกําหนด 
กรอบแนวทางการดําเนินงานในปีต่อไป ตลอดจนมีการรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ ๆ   
  นอกจากน้ี การเผยแพร่และนํากระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงไปสู่การปฏิบัติ โดยสํานัก 
นโยบายและแผน สป. ได้จัดทําคู่มือกระบวนการ ผังกระบวนการ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน และถ่ายทอด
กระบวนการดังกล่าวให้ผู้ที่มีส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งในกระบวนการออกแบบกระบวนการและผู้ที่มีหน้าที่ในการ    
นํากระบวนการไปสู่การปฏิบัติให้เข้าใจ โดยมีกระบวนการเรียนรู้จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการผสมผสาน 
ระหว่างภาคทฤษฎี (นามธรรม) และภาคปฏิบัติ (รูปธรรม) ทําให้เกิดกระบวนการคิดและฝึกปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิด 
ทักษะ รวมท้ังนําไปสู่การถ่ายทอดและขยายผลจนเกิดเป็นเครือข่ายเป็นวัฒนธรรมการทํางานขององค์การในที่สุด 
อีกทั้งยังเกิดเครือข่ายในการทํางานระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการปรับปรุงกระบวนการและทบทวนคู่มือกระบวนการ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง 
การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สุขให้กับประชาชน 


 



สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสานกงานปลดกระทรวงมหาดไทย
สาํนักนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม

เว็บไซต์ : www.ppb.moi.go.th
โ ั ์ โ ืโทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๒๒๒๑ ๙๔๖๘ หรือ ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

Hotline มท. : ๕๐๕๗๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : moippb60@gmail.com




