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หัวข�อการบรรยายการวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

หลักการและแนวคิดของการบริหารภาครัฐแนวใหม"
 แนวคดิของการบริหารแบบมุ"งเน�นผลสัมฤทธิ์
 ภาพรวมของแผนกลยุทธ�
 ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กร
องค�ประกอบของยุทธศาสตร�พัฒนาองค�กร
เอกสารที่ใช�ประกอบการวางแผนกลยุทธ�

แนวคิดที่เกีย่วข�องกับการจัดทํายุทธศาสตร�พฒันาองค�กรแนวคิดที่เกีย่วข�องกับการจัดทํายุทธศาสตร�พฒันาองค�กร
การวิเคราะห�ผู�มีส"วนได�ส"วนเสีย (Stakeholders Analysis)
การวิเคราะห�จุดอ"อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคขององค�กร (SWOT)
การวิเคราะห�ความสมดุลของการปฏับิติงาน (Balanced Scorecard)
การวัดผลการปฏิบัติงานและการกําหนดตัวชี้วัด (SMART Model)
การวิเคราะห�ความเสี่ยง (Risk Management)
การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ (Impact-Urgency Matrix)



แนวคิดของการบรหิารจัดการภาครัฐสมัยใหม" (New Public 
Management) มุ"งเน�นที่การบริหารจัดการให�เกิดผลลัพธ� 
(Outcome) จากผลผลิต (Output) อันพึงประสงค�เปUนหลัก 
มากกว"าการให�ความสําคัญกับปWจจัยหรือทรัพยากรที่จะต�องใช�ในการ
ดําเนินการ นั่นคือถึงแม<ว=าป>จจัยเข<าหรือทรัพยากรในการดําเนินการจะมี
อยู=อย=างจํากัด องค�กรก็จะต<องพยายามทําให<เกิดผลผลิตและผลลัพธ�ให<ได<

แนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม"การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

อยู=อย=างจํากัด องค�กรก็จะต<องพยายามทําให<เกิดผลผลิตและผลลัพธ�ให<ได<
ดังนั้นจึงจะเห็นได<ว=าการที่จะบริหารจัดการให<เกิดผลตามที่ตั้ง
วัตถุประสงค�ไว<ในขณะที่มีทรัพยากรอย=างจํากัดนั้นจะต<องมีการวาง
แผนการดําเนินการและแผนการใช<ทรัพยากรอย=างเหมาะสม มิฉะนั้น
อาจจะไม=สามารถดําเนินการได<

นอกจากนั้นการบริหารจัดการแนวใหม=ยังมุ=งเน<นว=า การบริหารจัดการที่ดี
และเหมาะสมนั้นจะต<องบริหารป>จจัยและทรัพยากรที่มีอยู=ให<เกิดผล
กระทบในเชิงบวก (Positive Impact) ให<แก=สังคมและประเทศชาติให<
ได<มากที่สุด ทั้งนี้การบริหารจัดการที่ทําให<เกิดผลกระทบเชิงบวกได<
มากกว=าโดยใช<ทรัพยากรน<อยกว=าถือได<ว=าเปPนผู<บริหารนั้นมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ



แนวคิดของการบริหารแบบมุ=งเน<นผลสัมฤทธิ์

ทศพร ศิริสัมพันธ� (2543) กล=าวว=า การบริหารแบบมุ=งเน<นผลสัมฤทธิ์ 
เปPนการบริหารที่เน<นการวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค� เปWาหมาย 
และกลยุทธ�การดําเนินงานแบบมีส=วนร=วม ผู<บริหารในแต=ละระดับของ

แนวคิดของการบริหารแบบมุ"งเน�นผลสัมฤทธิ์การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

และกลยุทธ�การดําเนินงานแบบมีส=วนร=วม ผู<บริหารในแต=ละระดับของ
องค�การต<องยอมรับและคํานึงถึงผลงาน รวมทั้งต<องให<ความสําคัญกับ
การจัดวางระบบการตราจสอบผลงาน และการให<รางวัลตอบแทนผลงาน

ทิพาวดี เมฆสวรรค� (2543) ได<ให<ความหมายของการบริหารแบบมุ=งเน<น
ผลสัมฤทธิ์ ว=าเปPนการบริหารโดยมุ=งเน<นที่ผลลัพธ� หรือ ความสัมฤทธิ์ผล
เปPนหลัก ใช<ระบบประเมินผลงานที่อาศัยตัวบ=งชี้เปPนตัวสะท<อนผลงานให<เปPนหลัก ใช<ระบบประเมินผลงานที่อาศัยตัวบ=งชี้เปPนตัวสะท<อนผลงานให<
ออกมาเปPนรูปธรรม เพื่อการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให<ดียิ่งขึ้น



สรุปได<ว=า การบริหารแบบมุ=งเน<นผลสัมฤทธิ์ (Result-Based 
Managment : RBM) เปPนแนวทางการบริหารที่ให<ความสําคัญต=อผล
การดําเนินงาน และการตรวจวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานของ
องค�การ โดยอาศัยการมีส=วนร=วมจากผู<มีส=วนได<ส=วนเสียหลักๆ เช=น 
ผู<บริหารและคณะทํางานหลัก ซึ่งควรจะพิจารณาถึงองค�ประกอบที่สําคัญ

แนวคิดของการบริหารแบบมุ"งเน�นผลสัมฤทธิ์การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

ผู<บริหารและคณะทํางานหลัก ซึ่งควรจะพิจารณาถึงองค�ประกอบที่สําคัญ
ดังต=อไปนี้

 วัตถุประสงค�ของการดําเนินงาน (Objectives)
 ป>จจัยเข<า (Inputs / Resources / Raw Materials)
 กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติการ (Process / Methodology)
 ผลผลิต (Output)
 ผลลัพธ� (Outcome) ผลลัพธ� (Outcome)
 ตัวชี้วัด (Indicators)
 เปWาหมาย (Goals)
 ค=าเปWาหมาย (Targets)

เพื่อให<การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและก=อให<เกิดประสิทธิผลสูงสุด



ประเด็นยุทธศาสตร� 
(Strategic Issues)

1 4

วิสัยทัศน� (Vision)

พันธกิจ (Mission)

ขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร�

เปWาประสงค�เชิงยุทธศาสตร�
(Strategic Goals)2 3

การประเมินผล
(KPI’s)

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan)

ตัวชี้วัด ค=าเปWาหมาย แผนงาน / งบประมาณ

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

1 4

เปWาประสงค�ด<าน
ประสิทธิผล

(Strategic Goals)2 3

เปWาประสงค�ด<าน
คุณภาพการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด ค=าเปWาหมาย แผนงาน / 
โครงการ งบประมาณ

คุณภาพการ
ดาํเนินงาน

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

แผนที่กลยุทธ� (Strategic Map)

เปWาประสงค�ด<าน
ประสิทธิภาพ

เปWาประสงค�ด<าน
การพัฒนาองค�กร

ประสิทธิภาพ

การพฒันาองคก์ร



ขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร�การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

SWOT Analysis

S

W

O T
การวิเคราะห�ป>จจัยทางยุทธศาสตร�

การกําหนดทิศทางองค�กร

ภาพรวมการวางแผนยุทธศาสตร�และกลยุทธ�

วิสัยทัศน�
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร�
(Strategic Issues)

เปWาประสงค�เชิงยุทธศาสตร�
(Strategic Goals)

ตัวชี้วัดที่สําคัญ
(KPI’s)

กลยุทธ�
(Strategy)

แผนงาน/โครงการ
(Proj. / Prog.)

การกําหนดประเด็นการพัฒนาองค�กรที่สําคัญ

การกําหนดเปWาประสงค�ในการพัฒนาองค�กร

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ n

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1

เปWาประสงค�ที่ 2

เปWาประสงค�ที่ n

เปWาประสงค�ที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 2.1
ตัวชี้วัดที่ 2.n

ตัวชี้วัดที่ n.1
ตัวชั้วัดที่ n.n

ตัวชี้วัดที่ 1.1
ตัวชี้วัดที่ 1.n

กลยุทธ�ที่ 2.1
กลยุทธ�ที่ 2.n

กลยุทธ�ที่ n.1
กลยุทธ�ที่ n.2

กลยุทธ�ที่ 1.1
กลยุทธ�ที่ 1.n

โครงการที่ 2.1
โครงการที่ 2.n

โครงการที่ n.1
โครงการที่ n.n

โครงการที่ 1.1
โครงการที่ 1.n



ขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร�การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

ที่มา : คู"มือการปฏิบัติงานกระบวนการสร�างคุณค"าของ สป.ทส. หน�า 25



วิสัยทัศน�
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร�
(Strategic Issues)

ยุทธศาสตร� หมายถึง แนวทางการบรรลุจุดหมายขององค�กร

วิสัยทัศน� หมายถึง สิ่งที่เราอยากให<องค�กรเปPนในอนาคตภายใต<วิสัยที่พอจะเหน็

พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตการดําเนินการขององค�กร (กิจที่เปPนพันธะ)

ประเด็นยุทธศาสตร� หมายถึง ประเด็นหลักที่จะพัฒนาองค�กร

นิยามศัพท�การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

(Strategic Issues)

เป_าประสงค�เชิงยุทธศาสตร�
(Strategic Objectives)

กลยุทธ�
(Strategy)

แผนงาน/โครงการ
(Program/Project)

ประเด็นยุทธศาสตร� หมายถึง ประเด็นหลักที่จะพัฒนาองค�กร

เปWาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� หมายถึงเปWาประสงค�ของแต=ละประเด็นพัฒนาองค�กร 

กลยุทธ� หมายถึง วิธีการที่จะบรรลุเปWาประสงค�ได<อย=างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ป>จจัยภายในและภายนอกอย=างละเอียด

แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนการพัฒนาองค�กรและโครงการย=อยภายใต<แผนที่
องค�กรจะต<องดําเนินการ(Program/Project)

ตัวชี้วัดที่สําคัญ
(Key Indicators)

ค"าเป_าหมาย
(Target/Goals)

ทรัพยากร
(Resources)

องค�กรจะต<องดําเนินการ

ตัวชี้วัดที่สําคัญ หมายถึง เกณฑ�สําคัญที่ใช<ในการวัดผลการดําเนินงาน

ค=าเปWาหมาย หมายถึง ระดับของเกณฑ�ที่ใช<ในการวัดผลว=าประสบความสําเร็จ

ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรที่จะใช<ในการพัฒนาองค�กร อันประกอบไปด<วย 
ทรัพยากรมนุษย� ด<านการเงิน ด<านอุปกรณ�เครื่องมือ เปPนต<น



ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy)การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

ที่มา : ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ



ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy)

4 ยุทธศาสตร�
28 ประเด็นหลัก

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

ที่มา : ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ



ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy)การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

ที่มา : ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ



ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy)การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

ที่มา : ยุทธศาสตร�ประเทศ (Country Strategy) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห=งชาติ



ในการพัฒนาโครงการควร
จะต�องกําหนดองค�ประกอบของ
โครงการให�ครบถ�วน เพื่อให�
ทราบถึงรายลเอียดของโครงการ
อย"างครบถ�วนสมบูรณ� 

โดยเนื้อหาสาระในแต"ละส"วนจะ

การกําหนดรายละเอียดของโครงการการวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

โครงการเปUนส"วนสําคัญที่จะทํา
ให�แผนบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค� โดยโครงการมีการ
จัดเรียงแผนงานย"อยและ
กิจกรรม ให�เกิดความมั่นใจว"าจะ
ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�และเป_าหมาย โดย
มีการกําหนดระยะเวลาเริ่มต�น
และสิ้นสุด ตลอดจนขั้นตอน

โดยเนื้อหาสาระในแต"ละส"วนจะ
ทําให�มั่นใจได�ว"าโครงการได�ผ"าน
การกลั่นกรองมาแล�วอย"างดี ซึ่ง
เนื้อหาแต"ละส"วนควรจะสอดรับ
และสนับสนุนให�เกิดความสําเร็จ
ของโครงการในภาพรวม

การบริหารโครงการจะเน�นที่
ประสิทธิผลของโครงการ 
(ผลผลิตและผลลัพธ�) ให�

และสิ้นสุด ตลอดจนขั้นตอน
การดําเนินงาน พื้นที่ดําเนินการ
และงบประมาณที่ใช�อย"างชัดเจน

โครงการที่ดีควรจะเปUนโครงการ
ที่สามารถดําเนินการแล�วประสบ
ผลสําเร็จได�จริง

(ผลผลิตและผลลัพธ�) ให�
สอดคล�องกับวัตถุประสงค�และ
เปUนไปตามเป_าหมาย ทั้งนี้การ
บริหารโครงการควรจะได�ใช�
ทรัพยากรตามที่ได�ประมาณการ
ไว�อย"างเต็มประสิทธิภาพ (เสร็จ
ตามเวลา ใช�วัตถุดิบและ
ทรัพยากรอย"างเหมาะสม 
ตลอดจนมีของเสียน�อยที่สุด) 



Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 1998) ได�ถูกนํามาใช�อย"าง
กว�างขวางในการวัดผลการปฏิบัติงานขององค�กรธุรกิจ โดยเน�นการสร�าง
สมดุลของการปฏิบัติงาน ด�วยการวัดผลทั้ง 4 มุมมองของการปฏิบัติงาน 
ประกอบด�วย ด�านการเงิน (Financial) ด�านลูกค�า (Customer) ด�าน
กระบวนการปฏิบัติการภายใน (Internal Business process) ด�านการ
เรียนรู�และการเติบโตของพนกังาน ซึ่งแต"ละด�านจะมีวัตถุประสงค�และ

เทคนิคที่ใช�ในการวางแผนกลยุทธ� | Balanced Scorecardการวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

เรียนรู�และการเติบโตของพนกังาน ซึ่งแต"ละด�านจะมีวัตถุประสงค�และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่แตกต"างกนั



ในส"วนของภาครัฐนัน้จะมุ"งเน�นสมดุลของการปฏิบัติงานใน 4 มุมมอง
เช"นเดียวกนั แต"รายละเอียดของแต"ละมุมมองอาจจะแตกต"างจาก
ภาคเอกชนเนื่องจากองค�กรรัฐไม"ได�มีวัตถุประสงค�ในการแสวงหากําไร
ทางการเงิน ดังนัน้มุมมองทั้ง 4 ด�านจึงมีรายละเอียดที่แตกต"างดังต"อไปนี้
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Balanced Scorecard ของภาครัฐนีจ้ะอยู"ในแผนที่กลยุทธ�ของแผนBalanced Scorecard ของภาครัฐนีจ้ะอยู"ในแผนที่กลยุทธ�ของแผน
ยุทธศาสตร�พฒันาองค�กรของแต"ละหน"วยงานซึ่งมุ"งเน�นในเรื่อง
การดําเนนิการให�เกิดผลตามยุทธศาสตร�ขององค�กร
การพัฒนาคณุภาพการให�บริการให�เปUนมาตรฐาน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให�ดีขึ้น
การพัฒนาองค�กรในเรื่องของ



การวิเคราะห�ผู�มีส"วนได�ส"วนเสีย (Stakeholders Analysis) โดย
ศาสตราจารย� Edward Freeman (ค.ศ. 1984) เปUนเครื่องมือทางการจัดการ
ที่เปUนประโยชน�ต"อการปรับปรุงอย"างต"อเนื่อง โดยจะทําให�เราทราบถงึกลุ"มผู�มี
ส"วนได�ส"วนเสีย (Stakeholders) ว"าผู�มีส"วนได�ส"วนเสียกลุ"มใดมีความต�องการ
อะไร และการดําเนินการขององค�กรจะส"งผลกระทบอย"างไรต"อผู�มีส"วนได�ส"วน
เสียแต"ละกลุ"ม

เทคนิคที่ใช�ในการวางแผนกลยุทธ� | การวิเคราะห�ผู�มีส"วนได�ส"วนเสียการวางแผนเชิงยุทธศาสตร�

เสียแต"ละกลุ"ม

ซึ่งถ�าเราทราบถงึความสนใจและ
อิทธิพลของผู�มีส"วนได�ส"วนเสีย
เปUนอย"างดีก็จะทําให�เราสามารถที่
จะกําหนดวิธีการบริหารความ
สัมพันธ�ที่ดีกับผู�มีส"วนได�ส"วนเสียได�
ไม"ว"าจะเปUนผู�มีส"วนได�ส"วนเสียหลัก

แหล�งข�อมูล : MarketDeveloper.com

ไม"ว"าจะเปUนผู�มีส"วนได�ส"วนเสียหลัก
(Primary Stakeholders) หรือผู�
มีส"วนได�ส"วนเสียรอง (Secondary
Stakeholders)



ผู<รบับริการ

พันธมิตร
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เครือข=ายความ
ร=วมมือใน
ต=างประเทศ

สื่อมวลชน
กลุ=มต=อต<าน

หน=วยงานใน
สังกัด



Albert Humphrey ได�นําเสนอแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ�ที่
เรียกว"า SWOT Analysis โดยให�ประเมินถึงปWจจัยภายในและ
ภายนอกขององค�กรอย"างรอบคอบ ซึ่งปWจจัยภายในประกอบด�วย
การพิจารณาถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ"อน (Weakness) 
และปWจจัยภายนอกประกอบด�วย โอกาส (Opportunity) และ 
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และปWจจัยภายนอกประกอบด�วย โอกาส (Opportunity) และ 
อุปสรรค (Threats) การวิเคราะห� SWOT นี้จะทําให�เข�าใจบริบท
องค�กรได�อย"างชัดเจน โดยผลของการวิเคราะห�จะทําให�สามารถ
กําหนดแนวทางการพัฒนาองค�กรได�แม"นยํามากยิ่งขึ้น การวางแผน
กลยุทธ�ที่รัดกุมจะนําเอาผลการวิเคราะห�มาพิจารณาต"อด�วยเทคนิค 
TOWS Matrix ที่จะช"วยให�สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�ได�
ง"ายๆดังต"อไปนี้ง"ายๆดังต"อไปนี้
Strength + Opportunity -> ควรดําเนินการเชิงรุก/ขยายผล
Weakness + Opportunity -> ควรเร"งพัฒนาและปรับปรุง
Strength + Threat -> ควรจะดําเนินการอย"างรัดกุม
Weakness + Threat -> ควรจะต�องระมัดระวัง/ตั้งรับ



จุดแข็ง (STRENGTH)
1...................
2...................
3...................

จุดอ"อน (WEAKNESS)
1...................
2...................
3...................

การวิเคราะห� SWOT ขององค�กร
การวิเคราะห� SWOT นั้น
จะทําให�เกิดความชัดเจน
ว"าองค�กรควรจะมีประเด็น
ยุทธศาสตร�อะไรบ�าง ซึ่ง
จะต�องนํามาวางเปUนกล
ยุทธ�ขององค�กรต"อไป
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โอกาส (OPPORTUNITY)
1.......................
2.......................
3.......................

อุปสรรค (THREAT)
1......................
2......................

ประเด็นยุทธศาสตร� 1

เร"งรุก/ขยายผล

ประเด็นยุทธศาสตร� 3

ปรับตัวเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตร� 2

พัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร� 4

ตั้งรับ/ปรับปรุง

3................... 3...................
ยุทธ�ขององค�กรต"อไป

โดยนําเอาแต"ละประเด็น
ยุทธศาสตร�มาวิเคราะห�ให�
ได�เป_าประสงค� จากนัน้นํา
เป_าประสงค�แต"ละด�านมา
วิเคราะห� SWOT ต"อจน 2......................

3......................
ปรับตัวเร็ว ตั้งรับ/ปรับปรุงวิเคราะห� SWOT ต"อจน

ทําให�รู�ว"าจะต�องใช�กลยุทธ�
อะไรบ�างสําหรับแต"ละ
เป_าประสงค�เชิง
ยุทธศาสตร�

การวิเคราะห�ปWจจัยภายนอก (External factors) ให�พิจารณาโดย
แนวคิด PEST อันประกอบด�วย การเมือง (Politic) เศรษฐกิจ 
(Economic) สังคม (Social) และเทคโนโลยี (Technology) 



วัตถุประสงค�ของงาน

ปWจจัยเข�า ความประหยัด

ผลงานที่คาดหวัง
การวัดผลการปฏิบัติงาน เปUนกจิกรรมที่
เกี่ยวข�องกับการกําหนดเป_าหมายและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ที่
สามารถสะท�อนเห็นถึงคณุภาพของ
ผลงาน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
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กิจกรรม

ผลผลิต

ความมีประสิทธิภาพ

ความมีประสิทธิผล

ผลงาน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนความพึงพอใจของผู�ที่มสี"วน
เกี่ยวข�องกับงาน

การวัดผลการปฏิบัติงานนีจ้ะทําให�ได�รับ
ทราบถึงผลสําเร็จของการดําเนนิงาน 
ปWญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น อัน
จะนําไปสู"การปรับปรุงและพัฒนาการ

ผลลัพธ� ความมีประสิทธิผล

จะนําไปสู"การปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขึ้นในด�านต"างๆ อาทิ 
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การจัดสรร
ทรัพยากรให�เหมาะสมเพียงพอ เปUนต�น ผลกระทบ ผลกระทบตามที่คาดหวัง



ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวแปรที่กําหนดขึ้นเพื่อใช�วัดการเปลี่ยนแปลง 
หรือบ"งบอกสภาพหรือสะท�อนลักษณะการดําเนินงาน  สามารถ
นํามาใช�วัดความสําเร็จหรือผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น โดยมี
หลักการกําหนดตัวชี้วัดที่เรียกย"อๆว"า SMART ซึ่งมีความหมาย
ดังต"อไปนี้
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ดังต"อไปนี้

• S : Specific เฉพาะเจาะจง
• M : Measurable สามารถวัดค"าได�
• A : Achievable เปUนไปได�
• R : Reasonable มีเหตุมีผล
• T : Time Frame อยู"ในกรอบเวลาที่กําหนด• T : Time Frame อยู"ในกรอบเวลาที่กําหนด

เนื่องจากการกําหนดตัวชี้วัด มักจะมีประเด็นการวัดที่เฉพาะเจาะจง 
ไม"ว"าจะเปUนการวัดปริมาณ (Quantity) การวัดคุณภาพ (Quality) 
การวัด ประสิทธิภาพ (Efficiency) การวัดประสิทธิผล 
(Effectiveness) และการวัดความพึงพอใจ (Satisfaction) 



ภายใต�แนวคิดการพิจารณาความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลที่สํานักงบประมาณได�
จัดทําขึ้นนั้น ทําให�แต"ละส"วนราชการต�องดําเนินการคัดเลือกแผนงาน / โครงการที่
สนองตอบนโยบายหลักตามแผนการบริหารราชการแผ"นดิน มาวิเคราะห�ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีหลักเกณฑ�การพิจารณาดังต"อไปนี้
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แหล�งข�อมูล : สาํนกังบประมาณ 

หากแผนงาน/โครงการใดเข�าข"ายข�างต�น จะต�องวิเคราะห�ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยใช�แบบสอบถาม ก-จ. ที่มีคําถามวิเคราะห�เชิงธรรมาภิบาลซึ่ง
ครอบคลุมขั้นตอนของแผนตั้งแต"ริเริ่มแผนงาน/โครงการจนถึงติดตามผล แล�วจึง
ประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล�อมภายในและภายนอก



การวิเคราะห�ความเสี่ยงของโครงการนั้นจะต�องวิเคราะห�ความเสี่ยงตามหลัก
ธรรมาภิบาล และประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล�อมภายในและภายนอก ดัง
มีรายละเอียดในแต"ละส"วนดังต"อไปนี้

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
� หลักการมีส"วนร"วม (Public Participation)
� หลักความโปร"งใส (Transparency)

หลักความรับผิดชอบ (Public Accountability)
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� หลักความรับผิดชอบ (Public Accountability)
� หลักนิติธรรม (Rules of Law)
� หลักความเสมอภาค (Equity)
� หลักคุณธรรม (Virtue)
� หลักการสนองตอบรับ (Responsiveness)
� หลักความคุ�มค"า (Values for Money)

การประเมินความเสี่ยงจากสภาพแวดล�อมภายในและภายนอก ประกอบด�วย
� ความเสี่ยงทางด�านการเมืองและสังคม

ความเสี่ยงทางด�านการเงินและเศรษฐกิจ� ความเสี่ยงทางด�านการเงินและเศรษฐกิจ
� ความเสี่ยงทางด�านกฎหมาย
� ความเสี่ยงทางด�านเทคโนโลยี
� ความเสี่ยงทางด�านการดําเนินการ
� ความเสี่ยงทางด�านสิ่งแวดล�อมและภัยธรรมชาติ

หมายเหตุ : อ�างอิงแบบฟอร�มการวิเคราะห�ความเสี่ยงของโครงการ (แบบ ง.3-2)
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การคัดเลือกโครงการเพื่อไปดําเนินการเปUนประเด็นละเอียดอ"อนที่ต�องให�ความสําคัญ 
หลักการพื้นฐานของการเลือกโครงการอาจจะพิจารณาจากส"วนผสมระหว"างโอกาสที่
การคัดเลือกโครงการเพื่อไปดําเนินการเปUนประเด็นละเอียดอ"อนที่ต�องให�ความสําคัญ 
หลักการพื้นฐานของการเลือกโครงการอาจจะพิจารณาจากส"วนผสมระหว"างโอกาสที่
โครงการจะประสบความสําเร็จ กับ ผลกระทบ (เชิงบวก / ในทางที่ดี) ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยแนวคิดนี้เรียกว"า “Success – Impact Matric” ซึ่งโครงการใดที่มี
โอกาสที่จะเกิดความสําเร็จสูงและส"งผลกระทบเชิงบวกมาก ควรจะเร"งดําเนินโครงการ
นั้นอย"างเต็มที่เพื่อก"อให�เกิดกระแส อันจะส"งผลให�โครงการอื่นๆอาจจะสามารถ
ดําเนินการได�อย"างราบรื่น โดยการคัดเลือกโครงการในลักษณะนี้เพื่อก"อให�เกิดกระแส
ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการต"อไปข�างหน�า
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