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คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร

1. วัตถุประสงค
1.1 เพ่ือใหกรมปศุสัตว มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึง

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และเปนการสรางมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไป
ตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ

1.2 เพ่ือเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการทํางานอยางชัดเจนเปนรูปธรรม เพ่ือใชสําหรับการพัฒนา
และเรียนรูของผูเขามาปฏิบัติงานใหม รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสูความเปนมืออาชีพ ตลอดจนใช
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

1.3 เพ่ือใชแสดงหรือเผยแพรใหกับบุคคลภายนอกหรือผูรับบริการ ไดรับรู เขาใจกระบวนการปฏิบัติงาน
และใชประโยชนจากกระบวนการดังกลาวเพ่ือขอการรับบริการท่ีตรงกับความตองการ

1.4 เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานของกลุมนโยบายและยุทธศาสตร และเพ่ือสรางความม่ันใจวา
ทุกสวนราชการของกรมปศุสัตว สามารถปฏิบัติงานไดตามเงื่อนไขและแนวทางการดําเนินงาน  รวมท้ังสามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ภารกิจการปฏิบัติราชการตามแผนไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายและ
เปาหมายขององคกร

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมข้ันตอน กระบวนการจัดทําแผนพัฒนากรมปศุสัตว  โดยเริ่มตนจาก

แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ศึกษาวิเคราะหประมวลผลขอมูล วิเคราะหสภาพแวดลอม กําหนดกรอบทิศ
ทางการพัฒนาของแผน เสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบรางกรอบทิศทางการพัฒนาของแผน
จัดทํารางแผนเสนอคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ และสิ้นสุดท่ีการประกาศใช

3. คําจํากัดความ
การวางแผน หมายถึง การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงาน วิธีการ และข้ันตอท่ี

จําเปน ซึ่งเปาหมายท่ีกําหนดตองเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ี
เปนไปในแนวทางเดียวกันท้ังองคกร

กรอบทิศทางการพัฒนา หมายถึง ขอบเขตหรือแบบแผนท่ีตองการใหหนวยงานนําไปปฏิบัติเพ่ือการ
มุงสูการพัฒนาดานตางๆ

วิสัยทัศน หมายถึง ความคาดหวังของกรมปศุสัตว/หนวยงานท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตและมีความ
เปนไปไดบนพ้ืนฐานของความเปนจริงในปจจุบัน โดยเกิดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและการ
วิเคราะหศักยภาพของหนวยงาน ซึ่งมีขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพสนับสนุนการวิเคราะหหรือ
จินตนาการเก่ียวกับอนาคตท่ีตองการจะมุงไปภายในชวงเวลาในอนาคตท่ีกําหนดไว หรือสิ่งท่ีอยากใหหนวยงาน
เปนใน 3 - 5 ปขางหนา

พันธกิจ หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนาท่ีท่ีตองดําเนินงาน ท้ังท่ีเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอกําหนดตาง ๆ รวมท้ังท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการ ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว
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เปาประสงคยุทธศาสตร หมายถึง สิ่งท่ีหนวยงานตองการบรรลุหรือเปาหมายท่ีตองการบรรลุในแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค หมายถึง ผลกระทบหรือผลลัพธท่ีหนวยงานตองการใหเกิดข้ึนจากการ
ใหบริการระดับหนวยงาน ท้ังนี้ จะตองสอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายยุทธศาสตร ซึ่งผลกระทบหรือผลลัพธ
ดังกลาวจะเกิดข้ึนไดจากผลสําเร็จของผลผลิตหรือโครงการ/กิจกรรมอยางสอดคลองและเชื่อมโยงกัน

ยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือวิธีการท่ีตองพิจารณากําหนดดวยความรอบคอบในการนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายสูงสุดท่ีกําหนดไว  โดยการศึกษาวิเคราะหปจจัยตางๆ ในปจจุบันอยางละเอียด
รอบคอบและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง และคาดการณไปสูอนาคต เพ่ือเสาะแสวงหาวิธีการท่ีดี เหมาะสม
และคุมคา

ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักในการพัฒนาหรือประเด็นสําคัญท่ีจะตองดําเนินการ
เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนของแผน/หนวยงานท่ีกําหนด

กลยุทธหลัก หมายถึง เทคนิค แนวทาง มาตรการหรือวิธีการดําเนินงานสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ
ตามเปาประสงคและเปาหมายเชิงยุทธศาสตรท่ีกําหนด

แผนพัฒนากรมปศุสัตว หมายถึง การกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตท่ีชัดเจนของกรมปศุสัตว
เพ่ือชี้นําการปฏิบัติงานและเปนแผนหลักท่ีใชเปนตนแบบซึ่งแผนยอยตางๆ ท่ีมีอยูจะตองมีความสอดคลองเปนไป
ในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนากรมปศุสัตว

คณะกรรมการ หมายถึง บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งเขาเปนคณะรวมกันกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร ติดตาม กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนแมบท/
แผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการจัดทําาแผนยุทธศาสตร/แผนแมบท/แผนปฏิบัติ
ราชการ

คณะทํางาน หมายถึง บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งเขาเปนคณะรวมกันศึกษา วิเคราะหสถานการณ กําหนด
กรอบทิศทางการพัฒนา และยกรางแผนยุทธศาสตร/แผนแมบท/แผนปฏิบัติราชการ

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs) หมายถึง ดัชนีชี้วัดหรือหนวยวัดความสําเร็จของ
การปฏิบัติงานท่ีถูกกําหนดข้ึน โดยเปนหนวยวัดท่ีควรมีผลเปนตัวเลขท่ีนับไดจริง และตองสื่อถึงเปาหมายในการ
ปฏิบัติงานสําคัญ ท้ังนี้ เพ่ือสรางความชัดเจนในการกําหนด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ
เพ่ือสะทอนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกรหรือหนวยงาน ภายในองคกร ระดับของ
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ มี 3 ระดับ คือ

1) ตัวชี้วัดระดับ Input ไดแก คาใชจายท่ีคาดวาจะจาย (ตามแผน) และรายจายจริง (ผล)
2) ตัวชี้วัดระดับ Process ไดแก กิจกรรมท่ีกําหนดตามแผน และกิจกรรมท่ีจัดทําจริง
3) ตัวชี้วัดระดับ Output ไดแก ผลผลิตเบื้องตน (Immediate Output) ซึ่งวัดไดทันทีเม่ือสิ้นสุดการ

จัดทํากิจกรรมเปรียบเทียบกับแผน สวนในกรณีการประเมินผลระดับผลผลิตจะวัดผลผลติสุดทาย (Final
Output)

ตัวช้ีวัดเปาประสงค (ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ) หมายถึง ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ผลลัพธของการดําเนินงาน
ตามเปาประสงคท่ีกําหนด ท้ังนี้ ตัวชี้วัดควรแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จท่ีกลุมเปาหมายไดรับในเชิงปริมาณ และ
หรือคุณภาพ และระยะเวลาในการบรรลุผลสําเร็จ

ตัวช้ีวัดบูรณาการ หมายถึง ตัวชี้วัดท่ีหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดในแผนพัฒนากรมปศุสัตวเปน
ผูกําหนดในการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานหลักและสํานักงานเขตเพ่ือใหสามารถดําเนินการให
เกิดผลผลิต/ผลลัพธตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด
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คาเปาหมายของตัวช้ีวัด หมายถึง เปาหมายในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ หรือท้ังสองสวนท่ีทําให
แยกแยะไดวา การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จตามตัวชี้วัด (KPIs) ท่ีกําหนดไวหรือไม มากนอยเพียงใด ภายใน
ระยะเวลาท่ีระบุไวอยางชัดเจน

โครงการ/กิจกรรมสําคัญ หมายถึง ผลผลิตของหนวยงานท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร/สงผล
ใหบรรลุเปาประสงคและเปาหมายยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
วิธีดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และวงเงินงบประมาณของโครงการ

ผลการดําเนินงาน หมายถึง ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ท่ีไดจากกระบวนการ
ผลผลิต และบริการ ซึ่งทําใหสามารถประเมินและเปรียบเทียบกับเปาประสงค มาตรฐานผลลัพธท่ีผานมา

คูมือการจัดทําแผน หมายถึง เอกสารแสดงรายละเอียดข้ันตอน วิธีการ และกรอบแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป ซึ่งเปนขอแนะนําท่ีมุงหมายเพ่ือชวยใหหนวยงานสามารถจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของหนวยงานไดอยางถูกตองเปนไปตามกรอบแนวทางท่ีกําหนด สอดคลองกับแผนพัฒนากรมปศุสัตว
แผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตวประจําป และนโยบายผูบริหารกรมปศุสัตว

การใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทําแผน หมายถึง การสรางความเขาใจแกหนวยงานเก่ียวกับแนวทาง
วิธีการ ข้ันตอน และขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานตามกรอบแนวทางท่ี
กองแผนงานกําหนด สอดคลองกับแผนพัฒนากรมปศุสัตว แผนปฏิบัติราชการกรมปศุสัตวประจําป นโยบาย
ผูบริหารกรมปศุสัตวเพ่ือใหหนวยงานสามารถจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานไดอยางถูกตอง
เปนไปตามกรอบแนวทางท่ีกําหนด

การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การนําเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาจัดการขอมูลดวยวิธีตางๆ เชน
การคํานวณ การนําเสนอขอมูล เปนตน เพ่ือใหไดผลลัพธตามวัตถุประสงค หรือการดําเนินการเพ่ือสรุป
ความสําคัญของขอมูลสารสนเทศใหตรงสภาพท่ีเปนจริง ตรงตามวัตถุประสงคกอนท่ีจะนําขอมูลมาใช

การวิเคราะหสภาพแวดลอม หมายถึง การดําเนินการเพ่ือท่ีจะทําใหไดทราบถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ
ท้ังภายในและภายนอก และใชเปนขอมูลสําคัญท่ีจะนําไปใชในการกําหนดทิศทางและแผนกลยุทธตอไป

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หมายถึง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือผูมีสวนได
สวนเสียในเรื่องท่ีมีผลกระทบกับชีวิตของประชาชน โดยจัดเพ่ือใหรับความคิดเห็นจากประชาชนใหมีความ
หลากหลายเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีสะทอนความคิดเห็นจากประชาชนอยางแทจริง กอนท่ีจะตัดสินใจดําเนินการใด ๆ
ท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีมีผลตอประชาชนจํานวนมาก

กองแผนงาน หมายถึง สวนราชการในสังกัดกรมปศุสัตวท่ีมีหนาท่ีและภารกิจหลัก ดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห เพ่ือพัฒนารูปแบบและระบบการจัดทําแผนงานและงบประมาณ ระบบติดตาม

การรายงานผล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรม
2. ศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนแมบท แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ของกรมรวมท้ังศึกษา

วิเคราะห จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป และจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของกรมปศุสัตว
3. ดําเนินการเก่ียวกับงานหองสมุดของกรมปศุสัตว
4. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย
ซึ่งประกอบดวย 1) ฝายบริหารท่ัวไป 2) กลุมวิเคราะหแผนงานและงบประมาณ 3) กลุมนโยบายและ

ยุทธศาสตร 4) กลุมติดตามและประเมินผล 5) กลุมพัฒนาวิชาการ 6) กลุมหองสมุด
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4. หนาท่ีความรับผิดชอบ
การดําเนินการกระบวนการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร มีคําสั่งคณะทํางานการดําเนินการตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานกองแผนงาน และกลุมนโยบายและยุทธศาสตรมีหนาท่ีรับผิดชอบหลัก ดังนี้
1. อธิบดีกรมปศุสัตว มีหนาท่ี พิจารณาและเปนผูกําหนดนโยบายในการดําเนินงานของกรมปศุสัตว

และประกาศคําสั่งหรือมอบหมายผูเก่ียวของใหดําเนินการตามแนวทางและนโยบายของของกรมปศุสัตว เชน
วิสัยทัศน พันธกิจ ฯลฯ

2. รองอธิบดีกรมปศุสัตว (กํากับดูแล)  มีหนาท่ี พิจารณารางแผนพัฒนาและแผนกลยุทธของกรมปศุ
สัตวเบื้องตนกอนการนําเสนอตอคณะกรรมการแผนพัฒนาการกรมปศุสัตว

2. คณะกรรมการแผนพัฒนาการกรมปศุสัตว มีหนาท่ี กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการปศุสัตวของ
ประเทศ และพิจารณาใหความเห็นชอบแผนแมบทดานการปศุสัตว  แผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว ใหมีความ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและอนาคต  และเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับกระทรวงและระดับชาติ

3. คณะทํางานจัดทําแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว มีหนาท่ี ยกรางแลจัดทําแผนแมบท
ดานการปศุสัตวและแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตวไปสูการปฏิบัติ

4. ผูอํานวยการสํานัก/กอง มีหนาท่ี ศึกษานโยบายและแผนพัฒนาและแผนกลยุทธของกรมปศุสัตวท่ี
ไดรับการอนุมัติแลวจากคณะกรรมการแผนพัฒนาการกรมปศุสัตว และถายทอดใหแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามแผนพัฒนาและแผนกลยุทธของกรมปศุสัตว

5. กลุมนโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน มีหนาท่ี จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมในการรางแผนพัฒนาและแผนกลยุทธของกรมปศุสัตว และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนกลยุทธของกรมปศุสัตว ตามมติท่ีประชุมคณะทํางานจัดทําแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว และ
คณะกรรมการแผนพัฒนาการกรมปศุสัตว รวมท้ังเปนผูเผยแพรเอกสารแผนพัฒนาและแผนกลยุทธของกรมปศุ
สัตว เพ่ือใหหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการทํางานมีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาและแผนกลยุทธของกรมปศุสัตว
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5. Work  Flow กระบวนการ

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับ
ผิดชอบ

ระยะ
เวลา

แบบ
ฟอรม เอกสาร อางอิง

1 1. กําหนดกรอบการดําเนินงาน
และประชุมชี้แจง
2. จัดทําหนังสือประสานสวน
ราชการในกรมปศุสัตว/
หนวยงานระดับสํานัก/กอง เพื่อ
เสนอรายชื่อรวมเปน
คณะกรรมการ/คณะทํางาน
3. จัดทําคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการ/คณะทํางานเสนอ
ผูบริหารลงนาม

กอง
แผนงาน

1
เดือน

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ/
คณะทํางานจัดทําแผน

2 1.จัดประชุมคณะทํางานเพื่อแจง
คําส่ังและรวบรวมจัดทําแผน
2.ศึกษา วิเคราะหขอมูล และ
สรุปขอมูล

2.1 พจิารณาขอมูลทีจ่ําเปนใน
การจัดทําแผน (สรุปผลงานแผน
ฯ ที่ผานมา แผนที่เกี่ยวของ
สถานการณทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง)

2.2 ผลการสํารวจความพึง
พอใจ ความคิดเห็นและความ
คาดหวังจากผูมีสวนไดเสียจาก
ทุกภาคสวนที่เกีย่วของ
3. สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและผูมีสววน
เกี่ยวของ
4. สรุปผลการศึกษา และ
วิเคราะหขอมูล

ที่ปรึกษา
จาก
NIDA
และกอง
แผนงาน

1
เดือน

-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหวงชาติ
-แผนที่เกี่ยวของ
- รายงานสถานการณ
ดานตาง ๆ
- รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนที่ผานมา
- นโยบายผูบริหารกรมปศุ
สัตว
- สรุปผลการวิเคราะหขอมูล

3 1.จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนเกี่ยวของ
2.สรุปผลการประชุม
3.สรุปผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมของกรมปศุสัตว

ที่ปรึกษา
จาก
NIDA
และกอง
แผนงาน

1
เดือน

- ระเบียบ กฎหมาย
นโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ฯลฯ
- พระราชบัญญัติ การ
วิเคราะหสภาพแวดลอม
SWOT

4 1.นําผลสรุปขั้นตอนที่ 3 มา
วิเคราะหจัดทํารางกรอบทิศ
ทางการพัฒนา
2.ประชุมรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูเกี่ยวของ ผูมีสววนไดสววนเสีย
และหนวยงานภายในกรมปศุสัตว
3.สรุปผลการประชุม
4.ปรับปรุงกรอบทิศทางการ
พัฒนาตามขอเสนอแนะ
5.เสนอผูบริหารเพื่อใหขอคิดเห็น
ตอรางกรอบทิศทางการพัฒนา

ที่ปรึกษา
จาก
NIDA
และกอง
แผนงาน

2
เดือน

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหวงชาติฯลฯ
- กรอบแนวทางการพัฒนา
ของแผน

การวิเคราะหสภาพแวดลอม
SWOT

ข้ันเตรียมการจัดทําแผน

ศึกษา วิเคราะห
ประมวลผลขอมูล

กําหนดกรอบทิศทาง
การพัฒนาของแผน
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ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียด ผูรับ
ผิดชอบ

ระยะ
เวลา

แบบ
ฟอรม เอกสารอางอิง

5 1.จัดประชุมคณะกรรมการให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ
รางกรอบทิศทางฯ
(กรณีไมใหความเห็นชอบ
ใหคณะทํางานปรับปรุงกรอบทิศ
ทางการพัฒนา)

ที่ปรึกษา
จาก
NIDA
และกอง
แผนงาน

2
เดือน

- กรอบแนวทางการพัฒนา
ของแผน

6 1.นําขอมูลสรุปขอ 3 และ 4 มา
พิจารณายกรวางแผนฯ
2.จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
จากผูมีสวนไดเสียจากทุกภาค
สวน โดยนาํเสนอรางแผน
(SWOT วิสัยทัศน เปาหมาย
ยุทธศาสตร ตัวชีว้ัด ฯลฯ)
3. สรุปผลการประชุม
4. ปรับปรุงรวางแผนตาม
ขอเสนอ

ที่ปรึกษา
จาก
NIDA
กอง
แผนงาน
และ
คณะทําง
าน

1
เดือน

- ผลสรุปการวิเคราะห
สภาพแวดลอม
-แผนพัฒนากรมปศุสัตว

7 1.จัดประชุมคณะกรรมการให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ
รางแผน  (กรณีไมใหความ
เห็นชอบใหคณะทํางานปรับปรุง
รางแผนฯ)
2.นําเสนอรางแผนตอผูบริหาร
กรมปศุสัตวใหความเห็นชอบ
3.จัดทําตนฉบับแผน

ที่ปรึกษา
จาก
NIDA
กอง
แผนงาน
และ
คณะกรร
มการฯ

1
เดือน

- แผนฉบบัที่ไดรับความ
เห็นชอบ

จัดทําหนังสือแจงแผนฯ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบใหทกุหนวยงาน
นําไปใชเปนกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏบิัติราชการของ
หนวยงาน

กอง
แผนงาน

1
เดือน

- แผนยุทธศาสตรกมปศุสัตว

หมายเหตุ ระบุคําอธิบายเพ่ิมเติม หรือ เงื่อนไขท่ีสําคัญในการดําเนินงาน
(ความหมายสัญลักษณ “ไมตองแสดงในคูมือ”

จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจ เชน การตรวจสอบ การอนุมัติ
แสดงถึงทิศทาง หรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมตอระหวางข้ันตอน เชน กรณีการเขียนกระบวนการไมสามารถจบไดภายใน 1 หนา)

พิจารณา
ใหความเห็นชอบ

ไม
เห็นชอบ

เห็นชอบ

จัดทําราง
แผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว

พิจารณา
ใหความเห็นชอบ

ไม
เห็นชอบ

เห็นชอบ

ประกาศใชแผน
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
1.ข้ันเตรียมการจัดทําแผน 1. กําหนดกรอบการดําเนินงานและประชุมชี้แจง

2. จัดทําหนังสือประสานสวนราชการในกรมปศุสัตว/
หนวยงานระดับสํานัก/กอง เพ่ือเสนอรายชื่อรวมเปน
คณะกรรมการ/คณะทํางาน
3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานเสนอ
ผูบริหารลงนาม

2.ศึกษา วิเคราะห ประมวลผลขอมูล 1.จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือแจงคําสั่งและรวมจัดทํา
แผน
2.ศึกษา วิเคราะหขอมูล และสรุปขอมูล

2.1 พิจารณาขอมูลท่ีจําเปนในการจัดทําแผน (สรุป
ผลงานแผนฯ ท่ีผานมา แผนท่ีเก่ียวของ สถานการณ
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง)

2.2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นและ
ความคาดหวังจากผูมีสวนไดเสียจากทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ
3. สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี
สววนเก่ียวของ
4. สรุปผลการศึกษา และวิเคราะหขอมูล

3.การวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT 1.จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของ
2.สรุปผลการประชุม
3.สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของกรมปศุสัตว

4.กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาของแผน 1.นําผลสรุปข้ันตอนท่ี 3 มาวิเคราะหจัดทํารางกรอบ
ทิศทางการพัฒนา
2.ประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ ผูมีสววน
ไดสววนเสีย และหนวยงานภายในกรมปศุสัตว
3.สรุปผลการประชุม
4.ปรับปรุงกรอบทิศทางการพัฒนาตามขอเสนอแนะ
5.เสนอผูบริหารเพ่ือใหขอคิดเห็นตอรางกรอบทิศ
ทางการพัฒนา

5.พิจารณาใหความเห็นชอบ 1.จัดประชุมคณะกรรมการใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอรางกรอบทิศทางฯ (กรณีไมใหความ
เห็นชอบ ใหคณะทํางานปรับปรุงกรอบทิศทางการ
พัฒนา)
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
6.จัดทํารางแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว 1.นําขอมูลสรุปขอ 3 และ 4 มาพิจารณายกรวางแผนฯ

2.จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียจาก
ทุกภาคสวน โดยนําเสนอรางแผน (SWOT วิสัยทัศน
เปาหมาย ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ฯลฯ)
3. สรุปผลการประชุม
4. ปรับปรุงรวางแผนตามขอเสนอ

7.พิจารณาใหความเห็นชอบ 1.จัดประชุมคณะกรรมการใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอรางแผน  (กรณีไมใหความเห็นชอบให
คณะทํางานปรับปรุงรางแผนฯ)
2.นําเสนอรางแผนตอผูบริหาร กรมปศุสัตวใหความ
เห็นชอบ
3.จัดทําตนฉบับแผน

8.ประกาศใชแผน จัดทําหนังสือแจงแผนฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบใหทุก
หนวยงานนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน

7. มาตรฐานงาน
เพ่ือใหบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญ คือ สรางความเขาใจในการทํางานและลดปญหาในการดําเนินงานท่ีไม

สอดคลองกับแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวตองดําเนินการ ดังนี้
1. ผูบริหาร และเจาหนาท่ีตองศึกษาแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว
2. ขอคําแนะนําจากกองแผนงาน ในกรณีประสบปญหาในดานการทํางานท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาและ

แผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว
3. ตรวจสอบขอมูลแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว หรือนโยบายตางๆ ของกรมปศุสัตว

ทุกปงบประมาณ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีท่ีนโยบายภาครัฐไดเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหทันสมัยและ
ตรงตามความตองการของหนวยงานรัฐบาลท่ีมีความเก่ียวของกับกรมปศุสัตวในขณะนั้น

8. ระบบติดตามประเมินผล
กองแผนงาน มีการติดตามในดานความเขาใจในแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว

โดยตรวจสอบจากการไดรับงบประมาณดําเนินการโครงการ/งานของกรมปศุสัตว ในแตละปงบประมาณ
เนื่องจากในโครงการตองใสรายละเอียดตามตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว ดังนั้นจะสามารถทราบไดวาหนวยงานท่ี
เก่ียวของเขาใจแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตวหรือไม ถาในกรณีท่ีตรวจสอบจากเอกสารแลว
หนวยงานท่ีเก่ียวของไมเขาใจแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว ทางสวนกองแผนงาน
จะดําเนินการจะอธิบายใหกับบุคคลของหนวยงาน และเนนย้ําในการประชุมหัวหนาสวนราชการของกรมปศุสัตว
ในทุกๆ ปงบประมาณ
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9. เอกสารอางอิง
1. เลมแผนแมบทดานการปศุสัตว ท่ีมีอายุการใชงาน 10 ปงบประมาณ
2. เลมแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว ( 5 ปแรก และ 5 ปหลัง) ท่ีมีอายุการใชงาน 10 ป

10. แบบฟอรมท่ีใช
(ระบุรายชื่อแบบฟอรมท่ีใชในการดําเนินการ ท่ีเปนการชี้แจงใหทราบถึงแบบฟอรมตาง ท่ีตองใชในการ

บันทึกขอมูลของผูท่ีเก่ียวของ ในการปฏิบัติงานของกระบวนการนั้น ๆ สําหรับตัวอยางแบบฟอรมใหแสดงไวใน
ภาคผนวก)
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แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการจัดการองคความรู
การปรับปรุงกระบวนงาน การจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว

หนวยงานกองแผนงาน

1. ปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง
(อธิบาย ความเปนมา ปญหา และความสําคัญท่ีนํามาสูการริเริ่มกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการแกปญหา

โดยใหเขียนประเด็นท่ีเปนหัวใจสําคัญ แนวโนม และเงื่อนไขของสถานการณ รวมท้ังกลุมท่ีไดรับผลกระทบดวย)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

--รูป—

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม

2. ผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ
(ระบุวาใครมีสวนรวมในการออกแบบและ/หรือดําเนินการ ใหรวมถึงผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ท้ัง ขาราชการ

หนวยงานของรัฐ สถาบัน ประชาชน องคกรเอกชน ภาคเอกชน ฯลฯ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ผลงานท่ีเปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
(ใหอธิบายใหเห็นถึงสิ่งท่ีเปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาบริการ และแนวทางการแกปญหาท่ีเปน

รูปแบบใหม ระบุแนวคิด/แรงบันดาลใจท่ีกอใหเกิดความคิดริเริ่มท่ีทําใหการปรับปรุงบริการประสบความสําเร็จ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนผังการปฏิบัติงานใหม

การเตรียมงาน การทบทวนกลยุทธ การวางแผนกลยุทธ

กําหนด
คณะกรรมการ /คณะทํางาน

รวบรวม / วิเคราะหขอมูล
และสารสนเทศท่ีเก่ียวของ

วิเคราะหความตองการ ความคาดหวัง
ของผูรับบริการ ผูมสีวนไดสวนเสยี

วิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT)
ทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมา

ติดตาม และ ประเมินผล นําแผน
ไปปฏิบตัิ

ขออนุมัตจิาก
คณะทํางาน

แผนกลยุทธ

กําหนดวิสัยทัศน

กําหนดพันธกิจ

กําหนดเปาประสงค

กําหนดกลยุทธ ตัวช้ีวัด
KPI

ขออนุมัตจิาก
คณะกรรมการ

กําหนดแผนปฏิบัติการ
(Action Plan)

กรอบงบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจําป

แผนงบประมาณประจําป กิจกรรม

การทบทวน ติดตามผล การนํากลยุทธไปปฏิบตัิ
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4. กลยุทธท่ีนํามาใชใหการพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ
การนํากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีการปรับปรุง

การดําเนินการวางแผนเชิงยุทธศาสตรมาเปนลําดับ และเพ่ือใหสวนราชการตางๆ ภายในกรมปศุสัตว สามารถ
จัดทําแผนยุทธศาสตรไดอยางถูกตองสอดคลองกันทุกระดับจึงจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรข้ึน

5. ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565 เปนการจัดทําแผนรองรับตอเนื่องและ

เชื่อมโยงกับแผนแมบทการปศุสัตวไทย พ.ศ. 2556 - 2565 ท่ีเกิดข้ึนจากความรวมมือระหวางกรมปศุสัตวกับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) NIDA และกรมปศุสัตว เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาการ
ปศุสัตวของประเทศ

6. ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ
6.1 ลําดับข้ันตอนในการพัฒนา

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องทุกป ดังนั้นหนวยงานตาง ๆ
สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการดําเนินงาน
เนื้อหาสาระในคูมือจะเปนหลักการนําไปสูการปฏิบัติ และสรางความเขาใจใหผูท่ีเก่ียวของ ศึกษาทําความเขาใจ
สําหรับนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง หรือปรับกลวิธีใหเหมาะสมตามกรอบยุทธศาสตร นโยบาย และการ
สั่งการของกรมฯ ซึ่งในข้ันตนนี้คูมือเลมนี้เหมาะกับการเปนคูมือของผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร
ท้ังในหนวยงานสวนกลางและหนวยงานสวนภูมิภาค ในระยะตอไปหากมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดงาน
เรื่องใดท่ีจะเปนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานเปนองคความรูใชในการพัฒนากระบวนการดานยุทธศาสตร
ใหมีคุณภาพ และนําไปใชประโยชนตอได จะไดปรับปรุงขอมูลในโอกาสตอไป

6.2 ลําดับข้ันตอนในการปฏิบัติ
ในการจดัทําแผนยุทธศาสตรของกรมปศุสัตว มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้
1.1) ข้ันตอนเตรียมการกอนจัดทําแผนยุทธศาสตร

1.1.1) ผูบริหารกรมปศุสัตว กําหนดนโยบาย เพ่ือกําหนดทิศทางหรือเป าหมายใน
การดําเนินการ รวมท้ังแผนงานท่ีจะปฏิบัติการเพ่ือบรรลุเปาหมายตามภาระหนาท่ี ท่ีกําหนดไว

1.1.2) ทบทวนองคความรูท่ีใชในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เชน ศึกษา เอกสารท่ีเก่ียวของ
ศึกษาดูงานท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร

1.2) ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
1.2.1) วิเคราะหความคาดหวังของผูใชบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ โดยใช

เครื่องมือแผนท่ีความคิดและตารางวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงผูสงมอบ
1.2.2) วิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยใชวิธีการ SWOT

Analysis
1.2.3) กําหนดหรือทบทวนอัตลักษณ เอกลักษณ คานิยม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ปรัชญา

วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และประเด็นชี้นําสังคมท่ีมีความสดคลองกัน
1.2.4) กําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร พรอมตัวชี้วัด

ความสําเร็จในแตละเปาประสงคโดยใชเทคนิคการวิเคราะห TOWS Matrix
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1.2.5) กําหนดตัวชี้วัดเปาประสงคของยุทธศาสตร โดยใชเทคนิคตามหลัก Result Based
Management

1.2.6) จัดทําแผนท่ียุทธศาสตร โดยใชเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย
วัดความสําเร็จของกลยุทธและแผนยุทธศาสตรโดยใชเทคนิค Balance Scorecard : BSC

1.3 ข้ันตอนการอนุมัติแผนยุทธศาสตร
1.3.1) นําเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือใหความเห็นชอบ หากไมเห็นชอบใหนํากลับไปสู

การพิจารณาของคณะทํางานฯ
1.3.2) นําเสนออธิบดีกรมปศุสัตวอนุมัติและประกาศใชหากไมอนุมัติใหนํากลับไปพิจารณา

โดยคณะทํางานฯ และคณะกรรมการฯ ตามลําดับ
1.3.3) เม่ืออธิบดีกรมปศุสัตวอนุมัติแลวใหทุกหนวยงานนําแผนยุทธศาสตรท่ีตองดําเนินการ

ในแตละปมากําหนดเปนโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และคาเปาหมายในระดับแผนงานและ
โครงการ

1.4 ข้ันตอนการนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
- ถอดบทเรียน (Lesson Learned) เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

1.5 ข้ันตอนการติดตามประเมินผลและการเรียนรู
- ติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของแผน โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พรอม

ท้ังรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเปนระยะ
6.3 ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบริการ

การติดตามในดานความเขาใจในแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร โดยตรวจสอบจากการไดรับ
งบประมาณดําเนินการโครงการ/งานของกรมปศุสัตว ในแตละปงบประมาณ เนื่องจากในโครงการตองใส
รายละเอียดตามตัวชี้วัด ดังนั้นจะสามารถทราบไดวาหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาใจแผนพัฒนาและแผน
ยุทธศาสตรหรือไม

7. ปญหา อุปสรรค รวมถึงวิธีการบริหารจัดการ
7.1 การกําหนดยุทธศาสตรตองเปนกระบวนการท่ีมีสวนรวมจากท้ังผูบริหารและพนักงาน และหาก

เปนไปไดควรรวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกับองคการ โดยมุงหวังใหเกิดการยอมรับในยุทธศาสตรจากทุกฝาย
ท่ีเก่ียวของ ในขณะเดียวกันจะตองมีการถายทอดองคความรูดานการบริหารยุทธศาสตรใหกับทุก ๆ ฝายใน
องคการเพ่ือใหทราบถึงความสําคัญและวัตถุประสงคของการจัดทํายุทธศาสตร

7.2 ยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึนมา (ประกอบไปดวย วิสัยทัศนและพันธกิจขององคการ คานิยมรวม
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ และผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ) ตองครอบคลุมทุกพันธกิจขององคการและมีความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งคาเปาหมายตามตัวชี้วัดและวิสัยทัศนตองอยูในระดับท่ีทาทายแตเปนไปได

7.3 ยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึนมาตองมีความชัดเจน โดยในแผนยุทธศาสตร อาจจําเปนจะตองมี
คําอธิบายประกอบเพ่ือใหหนวยงานสามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการอธิบาย วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร เปาประสงค และตัวชี้วัด
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7.4 ทุกหัวขอหรือประเด็นในแผนยุทธศาสตรตองสอดคลองเชื่อมโยงกันเพ่ือใหในทายท่ีสุดองคกร
สามารถบรรลุเปาหมายหรือวิสัยทัศนขององคการ กลาวคือ หากจะมองจากลางข้ึนบน (Bottom - up)
ทุกโครงการจะตองเปนโครงการเชิงกลยุทธและสามารถสนับสนุนใหกลยุทธประสพความสําเร็จ ซึ่งจะสงผลตอ
ความสําเร็จของยุทธศาสตรดวยเชนเดียวกัน และในท่ีสุดองคการก็จะสามารถบรรลุวิสัยทัศนหากดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรท่ีวางไว ในขณะเดียวกันหากจะมองจากบนลงลาง ยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึนมาจะตองสงเสริม
และสนับสนุนใหองคการบรรลุวิสัยทัศน ในขณะท่ีกลยุทธตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนมาจะตองแสดงใหเห็นถึงแนวทาง
ในการผลักดันใหยุทธศาสตรประสพความสําเร็จ สําหรับโครงการตาง ๆ ภายใตกลยุทธควรเปนโครงการเชิง
กลยุทธ (ไมใชโครงการท่ีเปนงานประจํา) ท่ีมุงหวังวาเม่ือดําเนินการโครงการจนเสร็จลุลวงไปแลวจะสง
ผลกระทบในทางบวก (หรือสรางสรรค) แกกลยุทธ
8. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ

การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning) เปนเครื่องมือในการกําหนดยุทธศาสตร ท่ีนิยมใชกัน
อยางกวางขวางในการบริหารองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน จนคําวา “Vision” “Mission” และ“SWOT
Analysis” กลายเปนคําท่ีติดปากกัน หลายองคกรไดลงทุนลงแรงและเวลาในการจัดวางแผนยุทธศาสตรเปน
จํานวนมาก อยางไรก็ตามการมีแผนยุทธศาสตรท่ีวางไวอยางงดงามก็มิไดเปนหลักประกันวาองคกรนั้นจะกาว
ไปสูความสําเร็จได หากองคกรนั้นไมสามารถนํายุทธศาสตรท่ีวางไวไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จเปนรูปธรรม
และบอยครั้งพบวาแผนยุทธศาสตรท่ีถูกกําหนดข้ึนมาอยางดีตองประสบกับความลมเหลว เพราะองคกร
ไมสามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนพัฒนานาสวนตางๆ ของตัวเอง เพ่ือท่ีจะนํายุทธศาสตรนั้นไปปฏิบัติใหเกิดผลได
ซึ่งทําใหแผนยุทธศาสตรนั้นตองเสื่อมลงไปดวย ดังนั้นแผนยุทธศาสตรท่ีดี จึงควบคูกับการนํายุทธศาสตรไปสู
การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพดวย โดยการวางแผนยุทธศาสตรเปนประโยชนหลายประการตอการบริหารงาน
ในองคการตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้

1) ชวยทําใหผูบริหารของแตละหนวยงานหันมาใหความสนใจอยางแทจริงในเรื่องขององคการมากข้ึน
2) กระตุนใหผูบริหารทราบถึงปญหา อุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและ

เตรียมหามาตรการรองรับไวลวงหนาอันเปนการลดความเสี่ยงและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับองคการ
3) ชวยทําใหผูบริหารเกิดความเขาใจในธรรมชาติของการดําเนินงานอยางชัดเจนข้ึนและมองเห็น

ภาพของการพัฒนางานในอนาคต
4) ชวยระบุโอกาสและลูทางในการดําเนินในอนาคตใหการปรับเปลี่ยน ทิศทางและภารกิจของ

องคกรเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม
5) ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงค แผนงาน/โครงการ และการใชทรัพยากรขององคการเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) ชวยสรางความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันระหวางสมาชิกขององคกรและทุกฝายท่ีเก่ียวของกับทิศทาง

และการดําเนินงาน ตลอดจนความคาดหวังตาง ๆ

9. การสรางความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืน ๆ
1. ในระหวางกระบวนการจัดทํายุทธศาสตรผูบริหารและบุคลากรตองมีใจเปดกวางและมีความเปน

มืออาชีพในการรับฟงขอวิจารณตาง ๆ และควรเปดโอกาสใหทุก ๆ คนไดแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ
ปราศจากการครอบงําทางความคิด หรือถูกจํากัดดวยฐานะ ตําแหนง โครงสรางองคการตามลําดับชั้นหรือ
อํานาจภายในองคการ
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2. ยุทธศาสตรตองมีความยืดหยุนโดยสามารถทบทวนและปรับปรุงไดตลอดเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีท่ีตองเผชิญกับสิ่งท่ีไมคาดคิดมากอนหรือในสถานการณวิกฤติ

3. กอนการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติควรมีการถายทอดขอมูลแผนยุทธศาสตรไปสูระดับบุคคลเพ่ือให
เกิดความเขาใจโดยท่ัวถึงท้ังองคการ

4. การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติควรไดรับการสนับสนุนจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ รวมถึงการสนับสนุน
ดานการเงิน ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ เทคโนโลยีและระเบียบกฎเกณฑตางๆ ในการปฏิบัติ โดยมุงหวังใหเกิด
ท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. กระบวนการในการประเมินผลตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนใหเกิดการปรับปรุง
และพัฒนายุทธศาสตรและการดําเนินงานขององคการมากกวาการตําหนิหรือลงโทษหนวยงานท่ีดําเนินงาน
ผิดพลาด

6. เปาหมายสุดทายของการบริหารยุทธศาสตรคือการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายในการพัฒนา
โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนและความม่ันคงของประเทศชาติและประชาชนมากกวาผลประโยชนขององคการ
ภาครัฐและ/หรือขาราชการและพนักงานของรัฐ อีกนัยหนึ่งกลาวคือ การยอมเสียสละผลประโยชนสวนตนเพ่ือ
ผลประโยชนขององคการ และยอมเสียสละผลประโยชนขององคการเพ่ือผลประโยชนของประเทศชาติและ
ประชาชน

10. บทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร
(อธิบายถึงองคประกอบหลักท่ีทําใหประสบความสําเร็จ และสิ่งท่ีไดเรียนรูจากการดําเนินการพัฒนา

บริการ และขอเสนอแนะเพ่ือการดําเนินการตอไปในอนาคต)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………….………………………………
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