


สารบัญ 
 
หัวข้อ                    หน้า 
 
บทน ำ            1 
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผน         2 
กำรวิเครำะห์ลักษณะส ำคัญขององค์กร (SWOT Analysis)      4 
กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์         6 
หลักกำรสร้ำงตัวชี้วัดที่ดี          6  
กรอบกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง    8 
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรวำงแผนยุทธศำสตร์       9 
ขอบเขตกำรด ำเนินงำน          11 
 
ภาคผนวก           19 

1. แผนที่ยุทธศำสตร์ 
2. แบบฟอร์มรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 
3. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติรำชกำร 
4. แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 



1 
 

คู่มือการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
หลักการและเหตุผล 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ มาตรา 20 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าและเผยแพร่แผนการท างาน 
เป้าหมาย ระยะเวลาแล้วเสร็จ และงบประมาณของงานหรือโครงการให้ข้าราชการ และประชาชนทราบ 
อีกท้ัง การจัดท าแผน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการองค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถเห็นถึงจุด
แข็งจุดอ่อนของหน่วยงาน รวมทั้งความท้าทายที่ต้องเผชิญ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ของการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการบริหารทรัพยากร    
ได้อย่างคุ้มค่า 

 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังจึงได้จัดท าคู่มือการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง ขั้นตอน และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดท าแผน รวมทั้ง
บุคลากรอ่ืนๆที่มีความสนใจ 

2. เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 

3. เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
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องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผน 
 แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission)        
ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์
ที่ดีนั้น จะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกใน
หน่วยงานที่ได้ท างานร่วมกันหรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็น
จุดหมายปลายทางที่หน่วยงานประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ 
(Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้นอกจากนั้น หน่วยงานยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็น
กรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) โดยก าหนดเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 
ทรัพยากร/งบประมาณท่ีต้องใช้ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ และผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมไปถึงใช้ในการติดตาม
ประเมินผลงานได้อีกด้วย 
 
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management Process) 

เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 
 

1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 
การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการตอบค าถามทางยุทธศาสตร์ 4 ค าถามท่ีส าคัญ คือ 
1. ในอนาคตเราต้องการไปสู่จุดไหน (Where do we want to be)  
2. ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน (Where are we now)  
3. เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร (How do we get there)  
4. เราจะต้องท าหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพ่ือไปถึงจุดนั้น (What do we have to do or 

change in order to get there)  
 

เราต้องการไปสู่จุดไหน 
(Where do we want to be) 

 การก าหนดวิสัยทัศน์ 
และทิศทางขององค์กร 

 
ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน 
(Where are we now) 

 การวิเคราะห์ลักษณะส าคัญขององค์กร 
(การวิเคราะห์ (SWOT) 

เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร 
(How do we get there) 

 การก าหนดยุทธศาสตร์ 
และการเขียนแผนที่ 

เราจะต้องท า หรือปรับเปลี่ยน
อะไรบ้างเพ่ือไปถึงจุดนั้น 

(What do we have to do or 
change in order to get there) 

 

การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

ที่มา : พสุเตชะรินทร์ (2553) การวางแผนและการก าหนดยุทธศาสตร์ 
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2. การน ายุทธศาสตร์ไปปฏบิัติ (Strategic Implementation) 
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือส าหรับใช้เป็นแนว

ปฏิบัติส าหรับส่วนงานต่างๆให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวัดเวลาโดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการนั้นอาจใช้รูปแบบต่างๆกันได้หลายแบบ เช่น การใช้การวางแผนโครงการแบบเหตุผล
สัมพันธ์ (Logical Framework Project Planning) หรืออาจเขียนในท านอง Gantt Chart ก็ได้
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการร่วมกันน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยวิธีการจัดการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้แผนและน าแผนไปสู่การปฏิบัติทั้งนี้จะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย 

 
3. การควบคุมติดตามและประเมินผล (Strategic Control) 
 การติดตามและประเมินผล ซึ่งหมายถึง การคอยติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค
ตลอดจนความส าเร็จและล้มเหลวของโครงการกิจกรรมต่างๆซึ่งวิธีการในการติดตามประเมินผลนั้นคือ
การคอยติดตามข่าวสารข้อมูลโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความส าเร็จต่างๆที่ได้ก าหนดไว้และคอยแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนถึงการคอยติดตามให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงาน
ต่างๆในทุกๆด้านให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส ำนักงำน กพร. ได้ให้ควำมหมำยว่ำ “วิสัยทัศน์” หมำยถึง สภำพที่ส่วนรำชกำรต้องกำรเป็นใน
อนำคต วิสัยทัศน์อธิบำยถึงทิศทำงที่ส่วนรำชกำรต้องกำรจะมุ่งไป สิ่งที่ส่วนรำชกำรต้องกำรจะเป็น หรือ
ภำพลักษณ์ที่ส่วนรำชกำรต้องกำรในอนำคต โดยวิสัยทัศน์จะต้องเชื่อมโยงเป้ำหมำย พันธกิจ ค่ำนิยม และ
ควำมเชื่อมั่นเข้ำด้วยกัน 
ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี 

1. มีมุมมองแห่งอนาคต (Future Perspective) สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร 

2. ริเริ่มโดยผู้น า และสมาชิกมีส่วนร่วมคิดและให้การสนับสนุน (Share and Supported)       
มีความน่าเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม การมีส่วนร่วมของสมาชิกจะก่อให้เกิดความผูกพัน 
(Commitment) ร่วมกัน และทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน 

3. มีสาระครบถ้วน และชัดเจน (Comprehensive and Clear) สะท้อนให้เห็นถึงจุดหมาย
ปลายทางและทิศทางท่ีจะก้าวไปในอนาคตที่ทุกคนเข้าใจง่าย 

4. ให้ความฝัน พลังดลใจ (Positiveand Inspiring) ท้าทาย ทะเยอทะยาน สามารถปลุกเร้า 
และสร้างความคาดหวังที่เป็นสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได้ 
 
พันธกิจ (Mission) 

ส านักงาน กพร. ได้ให้ความหมายว่า “พันธกิจ” หมายถึงหน้าที่โดยรวมของส่วนราชการพันธกิจ
เป็นการตอบค าถามว่า “ส่วนราชการต้องการบรรลุอะไร ” พันธกิจอาจก าหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
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ส่วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมายที่ส่วนราชการให้บริการความสามารถที่โดดเด่นของส่วนราชการหรือเทคโนโลยี
ที่ส่วนราชการใช้ในการก าหนดพันธกิจจะต้องทราบว่าหน้าที่หรือภารกิจหลักตามกฎหมายที่องค์กรต้อง
ด าเนินการคืออะไรและจ าเป็นต้องทราบว่าเป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
คืออะไรดังนั้นพันธกิจจึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติ (ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย) เพ่ือให้บรรลุ
เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้การก าหนดพันธกิจท าให้เราทราบทิศทาง (Direction) และขอบเขต
ของการด าเนินงานพันธกิจขององค์กรแบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. พันธกิจดั้งเดิมคือพันธกิจเดิมขององค์กรซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่สังคมก าหนดให้
หรือบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีต่อสังคมพันธกิจนี้ถูกก าหนดเมื่อริเริ่มให้มีการก่อตั้งองค์กรและจะคงอยู่
กับองค์กรตลอดไปจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับปรุงหรือปฏิรูปองค์กร 

2. พันธกิจตามเป้าประสงค์เป็นพันธกิจที่องค์กรจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามความคาดหวังของ
องค์กรตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ดังนั้นพันธกิจในส่วนนี้จึงปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
 
การก าหนดเป้าประสงค์/เป้าหมาย (Objective) 

ส านักงาน กพร. ได้ให้ความหมายว่า “เป้าประสงค์” หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการ
ด าเนินการที่ต้องการบรรลุเป้าประสงค์เป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นจุดหมายปลายทางที่ชี้น าการ
ปฏิบัติการเป้าประสงค์ในเชิงปริมาณท่ีเป็นจุดหรือช่วงที่เป็นตัวเลขมัก เรียกว่า“เป้าหมาย” เป้าหมายอาจ
เป็นการคาดการณ์จากข้อมูลเชิงปริมาณเทียบหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน 
 
ค่านิยม (Values) 

ส านักงาน กพร. ได้ให้ความหมายว่า “ค่านิยม” หมายถึง  หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่คาดหวัง
ให้ส่วนราชการและบุคลากรปฏิบัติค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของส่วนราชการ
ค่านิยมสนับสนุนและชี้น าการตัดสินใจของบุคลากรทุกคนและช่วยให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 
การวิเคราะห์ลักษณะส าคัญขององค์กร (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการส าคัญในการส าคัญในการตั้งประเด็นค าถามและมุ่งหา
ค าตอบที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาเป็นการศึกษาหาเหตุผลเกี่ยวกับปัจจัย
ต่างๆที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กรโดยมีประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาดังนี้ 

1. สถานการณ์ในขณะนั้นเป็นอย่างไร 
2. สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคลากรหรือไม่มากน้อยเพียงใด 
3. อะไรคือมูลเหตุที่ท าให้เกิดสภาพการณ์เช่นนั้น 
4. มีใครบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
5. องค์กรมีขีดความสามารถในการเผชิญและแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่ 
ในการระบุประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรควรพิจารณาจาก

สภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีประเด็นใดที่เป็นโอกาสหรือเป็นแรงที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา
และมีประเด็นใดที่เป็นภัยคุกคามหรือเป็นอุปสรรคที่ท าให้การบริหารงานสะดุดหยุดลงหรือเกิดปัญหา
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อย่างรุนแรงและย้อนกลับมาพิจารณาว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นภายในองค์กรมี
ขีดความสามารถอะไรบ้างที่จะฉกฉวยโอกาสและหรือ/การเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่มีประเด็น
ปัจจัยใดที่เป็นจุดแข็งที่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประเด็นใดบ้างที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องรีบ
แก้ไขหรือป้องกันโดยการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูล
จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพ่ือหาโอกาสและภัยคุกคามได้แก่สภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเมืองและกฎหมายความต้องการของผู้รับบริการนโยบาย
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงสถานการณ์ต่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรโดยทั่วไปจะพิจารณา
จาก McKinsey 7S Framework ดังนี้คือ 

2.1 โครงสร้างองค์กร (Structure) 
2.2 ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
2.3 จ านวนบุคลากร (Staff) 
2.4 ความสามารถของบุคลากร (Skill) 
2.5 ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์องค์กร (Strategy) 
2.6 รูปแบบการบริหาร (Style) 
2.7 วิสัยทัศน์ / ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน (Share values) 
จากนั้น คือการน าประเด็นการวิเคราะห์ที่รวบรวมได้จากการท า SWOT ทั้งหมดมาจัดอันดับ

ความส าคัญ เพ่ือให้ง่ายต่อการประเมินสภาวะแวดล้อมโดยการน าโอกาสและข้อจ ากัดซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งเป็นปัจจัยภายในองค์กรมาลงผัง (TOWS Matrix) โดยผังจะประกอบด้วย
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในตัดกันในลักษณะเป็น Graph น ามาวิเคราะห์ SWOT Analysis จะได้
น้ าหนักความส าคัญของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรการเก็บข้อมูลและประมวลผลน้ าหนักจะท า
ให้สามารถก าหนดต าแหน่งขององค์กรได ้
 

 
หมายเหต ุ: SWOT ย่อมาจาก S = strengths หมายถึงจุดแข็ง W = Weakness หมายถึงจดุอ่อน 
O = Opportunities หมายถึงโอกาส T = Threats หมายถึงข้อจ ากัด/อุปสรรค 

https://en.wikipedia.org/wiki/McKinsey_7S_Framework
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การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
ส านักงาน กพร. ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) 

ซึ่งได้น าแนวความคิดการบริหารยุทธศาสตร์มาใช้เพ่ือให้องค์การมีการก าหนดทิศทางที่ชัดเจน มีแนวทาง
ในการปฏิบัติเพื่อไปสู่ทิศทางท่ีต้องการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนมาใช้ 

แผนที่ยุทธศาสตร์เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กร ในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ในเชิงของเหตุและผล (Cause-and-Effect Relationship) โดยเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์กรปรารถนา โดยน าแนวความคิด Balanced Scorecard คือมุมมองทางด้าน
การเงิน (Financial Perspective) ลูกค้า (Customer Perspective) กระบวนการภายใน (Internal 
Process) และการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร (Learning and Growth Perspective) อันจะน าไปสู่
ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งนี้ ได้ประยุกต์มุมมองของ Balanced Scorecard ให้เข้ากับระบบราชการของไทย 
ดังนี้ 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the Business) ผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและผู้รับบริการ 
เช่น ผลส าเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เป็นต้น 

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer) การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการให้การให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ 

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage Resources) ความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการ เช่น การลดค่าใช้จ่าย การลดระยะเวลาการให้บริการ และความคุ้มค่าของการใช้
เงิน เป็นต้น 

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร (Capacity Building) ความสามารถในการเตรียมพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร เช่น การลดอัตราก าลังหรือการจัดสรรอัตราก าลังให้คุ้มค่า การมอบอ านาจ
การตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต ไปยังระดับปฏิบัติการ การน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับงาน เป็นต้น  

แผนที่ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย เป้าประสงค์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แสดงความเชื่ อมโยง
ด้วยหลักของเหตุและผล ดังนั้น การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ จึงมีความเชื่อมโยงกับการจัดท าวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 
 
หลักการสร้างตัวชี้วัดที่ดี  
 การก าหนดตัวชี้วัดควรมีการพิจารณาว่าหน่วยงานต้องการตัวชี้วัดในระดับใดและต้องการที่ใช้
ตัวชี้วัดในการประเมินผลในประเด็นใด แล้วจึงก าหนดตัวชี้วัดให้มีลักษณะที่ดี ในกรณีที่เป็นตัวชี้วัดระดับ 
output ให้ค านึงถึงการวัดผลจากปริมาณผลผลิต (Quantity) คุณลักษณะ (Quality) ต้นทุน (Cost) และ
เวลา (Time) กลุ่มเป้าหมาย (Target) โดยต้องมีความสมเหตุสมผล ที่จะสามารถอธิบายได้ (Validity)     
มีข้อมูลที่สามารถสนับสนุนตัวชี้วัดได้ (Availability) มีความเชื่อถือได้ (Reliability) และมีความ
เคลื่อนไหวจากความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity)  
ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี ควรประกอบด้วย 

1. มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
2. ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความมีความส าคัญเท่านั้น 
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3. ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เป็นเหตุและผล 
4. ประกอบด้วยมิติหรือมุมมองที่หลากหลาย เช่น ในการให้บริการ มิได้วัดผลจากการส ารวจกับ

ผู้รับบริการเท่านั้น แต่ควรรวมถึงมุมมองด้านคุณภาพในการให้บริการ และมุมมองด้านการพัฒนาองค์กร
ที่เก่ียวข้องด้วย 

5. จะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกตัว 
6. ควรเป็นตัวชี้วัดที่องค์กรสามารถควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวชี้วัด ทั้งนี้ เนื่องจาก

ถ้าภายในองค์กรประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ไม่สามารถควบคุมได้มากเกินไป จะท าให้ตัวชี้วัดนั้นไม่สามารถ
แสดงถึงความสามารถการด าเนินงานที่แท้จริงขององค์กร 

7. เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้และเป็นที่เข้าใจของบุคคลทั่วไป ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ผู้เข้าใจมีเพียงแค่
ผู้จัดท าตัวชี้วัดเท่านั้น 

8. จะต้องช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ดี ในการใช้
ตัวชี้วัดให้เกิดประโยชน์นั้น ไม่ใช่ตัวชี้วัดเมื่อต้องการประเมินผลเท่านั้น แต่ควรจะใช้ตัวชี้วัดในการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส าคัญส าหรับองค์กร องค์กรบางแห่งน าผลของตัวชี้วัดใส่ไว้ในระบบ Internet  
ภายในองค์กร โดยเป็นรูปกราฟฟิกที่เข้าใจง่าย และประกอบด้วยสีที่เข้าใจทั่วไปในระดับสากล ได้แก่      
สีเขียว ซึ่งแสดงว่าตัวชี้วัดนั้นบรรลุเป้า ปลอดภัย สีเหลือง ซึ่งแสดงว่าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนั้นเริ่ม
ที่จะมีปัญหา และสีแดง ซึ่งแสดงว่าตัวชี้วัดมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่งสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบตัวชี้วัดแต่ละ
ตัว ท าให้สามารถทราบว่าการด าเนินงานของตนเองและหน่วยงานเป็นอย่างไร 

9. จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร ซึ่งเป็นข้อควรระวังในการจัดท าตัวชี้วัด 
เนื่องจาก 

- เมื่อมีตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะท าให้แต่ละหน่วยงานต้องมีการ
แย่งชิงทรัพยากรภายในองค์กรกัน เพื่อที่จะท าให้แต่ฝ่ายบรรลุถึงเป้าหมายของตัวชี้วัดของตนเอง 

- การมีตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน ท าให้เกิดการไม่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 
เนื่องจากหน่วยงานทั้งหลายจะไม่ร่วมมือหรือช่วยเหลือกัน เพราะการช่วยเหลืออาจจะท าให้หน่วยงาน
ของตนเองไม่บรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดขึ้น 
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จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับส านัก/ 
ศูนย์/กลุม่งาน 

(ต.ค. – ธ.ค.) 
 

วางแผนงบประมาณ 
จัดท าค าของบประมาณ 

(ก.ค. – ก.พ.) 

ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับองค์กรสูร่ะดับบุคคล 
(ต.ค. – ธ.ค.) 

 

จัดการข้อมลูสารสนเทศ
และระบบฐานข้อมลู 
(ตลอดปีงบประมาณ) 

กา
รจ

ัดก
าร

คว
าม

รู้/
นวั

ตก
รร

ม 

ทบทวน,ปรับปรุง 

กา
รป

รับ
ปร

ุงก
ระ

บว
นก

าร
/ก

าร
บร

ิหา
รค

วา
มเ

สี่ย
ง/

กา
รค

วบ
คุม

ภา
ยใ

น 

ก าหนดวิสัยทัศน์,ค่านิยม 
(ก.ค. – ก.ย.) 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 

ติดตาม/ประเมินผล 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี

(ตลอดปีงบประมาณ) 
 

ติดตาม/ประเมินผล 
แผนปฏิบัติงานระดับบุคคล 
(PMS) 

(ตลอดปีงบประมาณ) 
 

ติดตาม/ประเมินผล 
แผนยุทธศาสตร์ระดับส านกั/ศูนย์/
กลุ่มงาน 

(ตลอดปีงบประมาณ) 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 

ระบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ 
 

คาดการณ ์
การเปลีย่นแปลง 
ในอนาคต 

 
 
 

สื่อสารไป 
ยังบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบ เพ่ือน า 
ไปใช้

ปฏิบัติงาน 
 

(ตลอดป ี
งบประมาณ) 

การวางแผน 

การถ่ายทอด 
สู่การปฏิบัต ิ

การติดตามและ
ประเมินผล 

กรอบกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
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ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 
ปัจจัยในการพิจารณา วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล วิธีวิเคราะห์ ผู้รับผิดชอบ 
ลักษณะส าคัญของ
องค์กร/การประเมิน
สภาพแวดล้อม 

ประเมินสถานะและ
สภาพแวดล้อม ณ 
ปัจจุบันขององค์กร  

แบบสอบถาม/ผล
การด าเนินงานใน
อดีตและปัจจุบัน/
นโยบายผู้บริหาร 

SWOT Analysis 
McKinsey’s 7S 

สนย. 

การคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

คาดการณ์
สถานการณ์ใน
อนาคตที่มีผลกระทบ
ต่อองค์กร 

การสัมภาษณ์
ผู้บริหาร/การสร้าง
จินตนาการเชิงลบที่
อาจเกิดในอนาคต 
(Scenario Data) 

Trend and 
Scenario 
Analysis 

สนย. 

ความพึงพอใจ/ความ
ต้องการ/ความ
คาดหวังของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของ
ความต้องการและ
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

แบบสอบถามความ
ต้องการและความ
คาดหวัง 
แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการ 

Content 
Analysis 

สนย. 
ก.พ.ร. 

การจัดการความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ของการด าเนินงาน 

ข้อมูลการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆ 

Gap Analysis ก.พ.ร. 

ผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

รายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตร
มาส 

CIPPS สนย. 

หมายเหต:ุ สนย. หมายถึง ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
 ก.พ.ร. หมายถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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ขอบเขตการด าเนินงาน 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ดังนี้  

1. การเตรียมข้อมูลและวางแผนการด าเนินงาน   
2. การออกแบบสอบถามการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
3. การสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจ   
4. การจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์   
5. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ต่อบุคลากรในองค์กร   

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 คู่มือการปฏิบัตินี้ ครอบคลุมขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติ ราชการของส านั กงานปลัด
กระทรวงการคลัง ดังนี้ 

1. การตรียมข้อมูลและจัดส่งโครงการต่างๆ ตามกลยุทธ์ 
2. การจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ   
3. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการต่อบุคลากรในองค์กร   
4. การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
5. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใช้วิธีการก าหนดแบบการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระยะเวลาในการติดตาม ให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดรายงานผลการปฏิบัติงานให้ส านัก

นโยบายและยุทธศาสตร์ทราบเป็นระยะๆ เช่น 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เป็นต้น  
 การประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานท าให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ นั้น สามารถ

ปฏิบัติงานได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยก าหนดตัวชี้วัดการประเมินผลให้มี
ความชัดเจน สามารถบ่งชี้ผลส าเร็จของโครงการได้ 

วิธีการสื่อสาร 
1. แจ้งเวียนในระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) และ/หรือ อินทราเน็ต (Intranet) 
2. แจ้งเวียนด้วยหนังสือราชการ 
3. จัดการประชุม 
4. จัดสัมมนาประจ าปี 
5. ติดประกาศบนบอร์ดของหน่วยงาน 
6. ชี้แจงรายบุคคล 
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7. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ต่อหน่วยงาน 
ในสังกัดและบุคลากรในองค์กร 

6. น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ให ้
ผู้บริหาร สป.กค. พิจารณา 

5. จัดประชุมเพ่ือพิจารณา 
ร่างแผนยุทธศาสตร์ 

3. สรปุผลและวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะ
ส าคัญขององค์กร (SWOT Analysis) 

 
 

ส านักบริการทรัพยากรบุคคล กลุ่มกฎหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้นการทุจริต 

กลุ่มสารนิเทศการคลัง 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ส านักบริหารกลาง 

ส านักตรวจสอบและประเมินผล 

1.จัดเตรียมข้อมลูและวางแผนการ
ด าเนินงาน 

 

2. ออกแบบสอบถามและการส ารวจ 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ส่วนราชการการในสังกัด 
กระทรวงการคลัง 

ส่วนราชการภายนอก ประกอบด้วย 
ส านักงาน  กพ. ส านักงาน กพร. 

สศช.และส านักงบประมาณ 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

แผนผังกระบวนการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

4. จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategy Plan) 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

S.W.O.T. 

กฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ 

โครงสร้าง ส่วนราชการ 
และอ านาจหนา้ที ่

S.W.O.T. Matrix 

นโยบายรัฐบาลและแผนบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
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ชื่อกระบวนการ กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนแผนยุทธศาสตร์  
 

ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1  สนย.วางแผนการด าเนินงานและจัดท า
แผนปฏิบัติงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
สป.กค.  

แผนปฏิบัติงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1. กิจกรรมในทุกขั้นตอน 
2. เป้าหมายในแต่ละกิจกรรม 
3. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
4. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

สนย. 

2  ออกแบบสอบถามและส ารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ สป.กค.  
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ของ สป.กค. 

แบบสอบถามฯ มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับ 
1. วิสัยทัศน ์
2. พันธกิจ 
3. เป้าประสงค์ 
4. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน/
ภายนอก ดังนี้  
1. ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม ใน สป.กค. 
2. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
3. ส่วนราชการภายนอกอาทิ ส านักงาน กพ.    
   ส านักงาน กพร. และ สศช. เป็นต้น 
 
 
 
 

สนย. 

จัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการ
ด าเนินงาน 

 

ออกแบบสอบถามและการส ารวจ 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเกี่ยวกับปัจจัยภายในและภายนอก
ของ สป.กค. 

ใช้หลักการ SWOT analysis (Strength 
Weakness Opportunity Threat)  
วิเคราะห์สมรรถนะภายในองค์กรและ
สภาพแวดล้อมภายนอกจากผลการส ารวจ 

สนย. 

4  จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ด้วยการศึกษา 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานของ สป.กค. 

ศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
เพ่ือก าหนดกลยุทธ์องค์กร SWOT Matrix 

ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
1. แนวคิดและหลักการส าคัญ เช่น นโยบาย
และแผนบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น 
2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
3. โครงสร้าง ส่วนราชการและภารกิจหน้าที่
4. ความคิดเห็นและความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

สนย. 

5  
 
 

 
 
 

จัดประชุมเพ่ือพิจารณาและ 
ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังผ่านการพิจารณาจาก
คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งมาจากทุกหน่วยงานใน
สังกัด 
 
 

 

หน่วยงาน
ต่างๆใน 
สป.กค. 

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ 
(strategy plan) 

จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง 
แผนยุทธศาสตร์ 

สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมลูลักษณะส าคัญ
ขององค์กร (SWOT Analysis) 
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ล าดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6  
 
 
 
 
 

น าเสนอผู้บริหาร สป.กค. เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 
 

ผู้บริหารกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ
ต่อแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

 

สนย.และ
ผู้บริหาร 
สป.กค. 

 

7  ด าเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ต่อ
บุคลากรของ สป.กค. 

เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กค.   
น าแผนยุทธศาสตร์ไปถ่ายทอดให้บุคลากร 
พร้อมทั้ง เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ในระบบ 
Intranet และ Website ของส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 
 

หน่วยงาน
ต่างๆใน 
สป.กค. 

 
 

 
 
 
 
 

ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ต่อหน่วยงาน 
ในสังกัดและบุคลากรในองค์กร 

 

น าเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ให ้
ผู้บริหาร สป.กค. พิจารณา 
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แผนผังกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผล 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์

 

5. หน่วยงานในสังกัดด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

 

3. น าเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการให้
ผู้บริหาร สป.กค. พิจารณา 

 
 

 

1. หน่วยงานในสังกัดจัดส่งโครงการ 
ตามกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ 

 

2. ศึกษา วิเคราะห์โครงการเพ่ือจัดท าร่าง 
แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) 

 

4. ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการต่อหน่วยงาน 
ในสังกัดและบุคลากรในองค์กร 

 

ส านักบริการ
ทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มกฎหมาย 

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 

กลุ่มสารนิเทศการคลัง 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ส านักบริหารกลาง 

ส านักตรวจสอบและ
ประเมินผล 

ไตรมาสที่ 3 
 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 
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ชื่อกระบวนการ: กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนการ  : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ล าดับ 
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1  ก าหนดและจัดส่งแบบฟอร์ม 
แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. ให้
หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานภายใต้
กรอบของพันธกิจและกลยุทธ์ของ 
สป.กค. 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ สป.กค. ตาม
แบบฟอร์ม ประกอบด้วยเนื้ อหาและ
รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ชื่อโครงการ 
2. สาระส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน 
5. ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน (ถ้ามี) 
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7. ผลกระทบทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
10. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
11. แผนปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน
ต่างๆ ใน 
สป.กค. 

2  รวบรวมและสรุ ป โครงการของ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด สป.กค. 

โครงการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด 
สป.กค. มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์กร 

หน่วยงาน
ต่างๆ ใน 
สป.กค. 

 

หน่วยงานในสังกัดจัดส่ง 
 โครงการตามกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ 

 

จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan) 
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ล าดับ 
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3  น าเสนอผู้บริหาร สป.กค.  
เพ่ือขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ 

ผู้บริหารกระทรวงการคลังให้ความ
เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติราชการ สป.กค. 

 

สนย. และ
ผู้บริหาร 
สป.กค. 

4  ด าเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
ราชการต่อบุคลากร ของ สป.กค.  

เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กค.
น าแผนปฏิบัติ ราชการไปถ่ ายทอดให้
บุ ค ล า ก ร  พ ร้ อ ม ทั้ ง  เ ผ ย แ พ ร่ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ในระบบ Intranet และ 
Website ของสป.กค. 

หน่วยงาน
ต่างๆ ใน 
สป.กค. 

5  ทุกหน่ ว ยง านในสั งกั ด  สป . กค . 
ด า เ นิ นแผนงาน / โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

ทุกหน่วยงานในสังกัดด าเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
 

หน่วยงาน
ต่างๆ ใน 
สป.กค. 

น าเสนอแผนปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
สป.กค. พิจารณา 

 

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการต่อหน่วยงาน 
ในสังกัดและบุคลากรในองค์กร 

 

 

หน่วยงานในสังกัดด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
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ล าดับ 
ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6  ก าหนดและออกแบบฟอร์มรายงาน
ผลในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จัดท ารายงานตามแบบฟอร์มรายงานผล
ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ชื่อแผนงาน/โครงการ 
2. ชื่อหน่วยงาน 
3. ชื่อตัวชี้วัด 
4. เกณฑ์การให้คะแนน 
5. รายละเอียดการด าเนินงาน 
6. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน 
7. อุปสรรคต่อการด าเนินงาน 
8. หลักฐานอ้างอิง 
9. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
ต่างๆใน 
สป.กค. 

 
 

 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินงาน 
1. แผนที่ยุทธศาสตร ์
2. แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
3. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 
4. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
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1. แผนที่ยุทธศาสตร ์
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ  ................. 
 

วิสัยทัศน์ “.....................................................................................................................................................................” 
   

ปร
ะส

ิทธ
ิผล

ตา
ม

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 
(R

un
 th

e 
Bu

sin
es

s)  
 

คุณ
ภา

พก
าร

ให
้บร

ิกา
ร 

(Se
rv

e 
th

e 
Cu

sto
m

er
) 

  

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พข
อง

กา
ร 

ปฏ
ิบัต

ิรา
ชก

าร
 

(M
an

ag
e 

Re
so

ur
ce

s) 

  

กา
รพ

ัฒน
าอ

งค
์กร

 
(C

ap
ac

ity
 

Bu
ild

ing
) 

  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : .............. ................ ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : ............... ............... 
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2. แบบฟอร์มรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

 
โครงการ....................................................................................................... 

 
1. สาระส าคัญ 

............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ............................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................... 

 
ค าอธิบาย 
-  ความเป็นมาของโครงการ 
-  สภาพ/สถานการณ์ปัจจุบัน /ความต้องการ/สาเหตุที่จะต้องด าเนินงานโครงการ 
-  ความส าคัญของโครงการที่มีต่อนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  ............................................................................................................. 
 2.  ............................................................................................................. 
 3.  ............................................................................................................. 
 

ค าอธิบาย 
-  การด าเนินงานโครงการต้องการให้เกิดอะไรขึ้น 

 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

ค าอธิบาย 
-  ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินงานจนเสร็จสิ้นโครงการ 

 

4. ทรัพยากร (ถ้าม)ี 
 งบประมาณ................... 
 อ่ืนๆ (องค์ความรู้/บุคลากร/เครื่องมือ) ................... 
 

ค าอธิบาย 
-  ความพร้อมของทรัพยากรที่ต้องใช้ด าเนินโครงการ 
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ............................................................................................................. 

 2.  ............................................................................................................. 
 3.  ............................................................................................................. 
 

ค าอธิบาย 
-  เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครคือผู้ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์โดยตรง/ได้รับผลกระทบ

ทางบวก 
 

6. ผลกระทบทางลบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  
1.  ............................................................................................................. 

 2.  ............................................................................................................. 
 3.  ............................................................................................................. 
 

ค าอธิบาย 
-  เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครคือผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางลบ และมีแนวทาง 

ในการป้องกัน/แก้ไขอย่างไร 
 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ค าอธิบาย 
-  ระบชุื่อผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากเป็น

โครงการที่ต้องด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ขอให้น าโครงการไปไว้ที่หน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักใน
การด าเนินงาน และจะถอืว่าเป็นผลการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินงาน 

 

8. ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
 

 

ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน 

25… 25… 25… 25… 25… 1 2 3 4 5 
           
           
           

 
ค าอธิบาย 
-  ระบุตัวชี้วัด  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (หากม)ี  ค่าเป้าหมาย  และเกณฑ์การให้คะแนน  โดยสามารถเลือก

ก าหนดตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
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1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  คือ  จ านวนผลผลิตที่ต้องน าส่งจากการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  เช่น  จ านวน
กฎหมายที่สามารถด าเนินการแก้ไขได้  ..... ฉบับ  จ านวนส่วนราชการที่สามารถจัดท าบัญชีต้นทุนได้  ..... 
แห่ง  และจ านวนระบบที่สามารถปรับปรุงได้  ..... ระบบ  เป็นต้น   

2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  คือ  คุณภาพของสิ่งของหรือบริการที่หน่วยงานผลิต  เช่น  ความถูกต้อง  ความสมบูรณ์  
ความสามารถเข้าถึงบริการ  ระยะเวลา  ความครอบคลุม  และความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เป็นต้น 

3) ตัวชี้วัดเชิงเวลา  คือ  ระยะเวลาการส่งมอบผลผลิตได้ทันในเวลาที่ก าหนดหรือไม่  หรือสามารถลดเวลา
ด าเนินงานลงได้หรือไม ่

4) ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน  คือ  ผลผลิตใช้ต้นทุนในการผลิตต่ าที่สุดเท่าที่ท าได้หรือไม่  หรือมีต้นทุนต่ ากว่าหน่วยงาน
อ่ืนหรือไม ่

 
9. แผนปฏิบัติงาน  

 

 
ค าอธิบาย 
-  ระบุกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน  ค่าเป้าหมาย  และระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม   

 
 

 

กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  ....... 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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3. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ....... 

 
 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ชื่อตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ปี 25.... 

ข้อมูลพื้นฐาน เกณฑ์การให้คะแนน 
ผู้รับผิดชอบ 25

.... 
25 
.... 

25 
.... 1 2 3 4 5 

              

              

              

              

              

              

              

              

  น้ าหนักรวม 100.00           
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4. แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงาน 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ …..   ไตรมาสที่ .... 
 

ชื่อโครงการ / แผนงาน :    ………………………………………… 
หน่วยงาน :                    ………………………………………… 
ตัวช้ีวัด :                         ………………………………………… 
ผลการด าเนินงาน :           ………………………………………… 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1  ………………………………………… 
2  ………………………………………… 
3  ………………………………………… 
4  ………………………………………… 
5  ………………………………………… 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา / อุปสรรค หมายเหตุ 

 …………………………………………  ………………………………………… - - 

 

ผู้รับผิดชอบ :  ผู้ก ากับตัวช้ีวัด :  
ชื่อ - นามสกุล :  ………………………………………… ชื่อ - นามสกุล :  ………………………………………… 
ต าแหน่ง :         …………………………………………  ต าแหน่ง :   ………………………………………… 
ส านัก / กลุ่ม :    ………………………………………… ส านัก / กลุ่ม :   ………………………………………… 
เบอร์โทร.ติดต่อ :  ………………… เบอร์โทร.ติดต่อ :   ………………………………………… 
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ค าจ ากัดความ 

 

สป.กค. : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

สนย. : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ส านักงาน ก.พ. : ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ส านักงาน กพร. : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สศช. : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส่วนราชการในสังกัด : กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง : กรมบัญชีกลาง  
 : กรมศุลกากร 
 : กรมสรรพสามิต 
 : กรมสรรพากร 
 : ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 : ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
 : ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

หน่วยงานในสังกัด สป.กค. : ส านักบริหารกลาง 
 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 : ส านักตรวจสอบและประเมินผล 
 : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 : ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 : กลุ่มสารนิเทศการคลัง 
 : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 : กลุ่มกฎหมาย 
 : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
 : ส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม 
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