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ค าน า 
 

  แผนปฏิบัติการของกรมส่งเสริมสหกรณ์นับว่าเป็นหัวใจในการบริหารงานที่ส าคัญ ซึ่งใช้เป็นกรอบ   
ในการบริหารจัดการในทุกๆด้านของกรม อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติราชการและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการตัดสินใจในการก าหนดทางเลือกในการบริหารของผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  จึงหวังว่าเอกสารคู่มือกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนที่ต้องการน าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
5 ปี ไปประยุกต์ใช้ 
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หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ข้อ 16 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ 2 ประเภท  ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการ  4  ปี  โดยตอ้งสนองต่อนโยบายและกลยุทธ์ของรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี (จัดท าตามปีงบประมาณ) โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติของ

ส่วนราชการดังนี้ 
 - เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 - ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่ต้องใช้ 

แผนปฏิบัติการของหน่วยงานประกอบด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนด าเนินการ 
 1. ผลผลิตที่หน่วยงานก าหนด 

 2. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 3. ตัวชีว้ัดผลผลิต (ด้านปริมาณ,ด้านคุณภาพ,ต้นทุนและระยะเวลา) 
 4. งบประมาณท่ีใช้  

   และในการจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณตามนโยบายภาครัฐ ก าหนดให้ เป็นไปตาม
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Base Budgeting : SPBB)ดังนั้น
หน่วยงานจะต้องจัดท าแผนการให้บริหาร  ก าหนดเป็นผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI)  ในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  
เวลาและต้นทุน  ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของแต่ละปี  และใช้ในการ
จัดท าข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (SDA) ระหว่างหน่วยงานต่อไป 

  ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยมีสาระของการให้บริการเดิมและสาระ
ของการให้บริการใหม่ที่รัฐเพ่ิมเติมนโยบายใหม่เข้ามาจัดท าเป็นงาน/โครงการ โดยมีกิจกรรมแสดงเป็นรายละเอียดการ
ท างาน  เพื่อก าหนดให้กิจกรรมเป็นตัวแทนของศูนย์ต้นทุนและน าค่าใช้จ่ายของศูนย์ต้นทุนดังกล่าวไปผ่านกระบวนการ
ค านวณต้นทุนกิจกรรมและต้นทุนผลผลิตต่อไป เพ่ือน าไปใช้ส าหรับวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ และใช้ต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมส าหรับประมาณการ การจัดท า
งบประมาณของหน่วยงานต่อไป ตลอดจนใช้พัฒนาต้นทุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือความเพียงพอส าหรับการจัดท า
ผลผลิตที่มีบริบทท่ีแตกต่างกันไป 

 
ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

1. เพ่ือใช้เป็นกรอบ ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน 
2. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
3. ใช้เป็นกรอบบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 
4. เพ่ือให้หน่วยงานมีกรอบในการวางแผนและตัดสินใจในการก าหนดทางเลือกในการบริหารงบประมาณ 
5. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีต่อไป 
6. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
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ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติการ 

 1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 2.  ส่วนที่ 2 ทิศทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์เป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัด 
 3. ส่วนที่ 3 สรุปโครงการ/งบประมาณ 
 4. ส่วนที่ 4 รายละเอียดโครงการตามกลยุทธ์ 
 5. ภาคผนวก 
 
กระบวนการบริหารงานตามแผนปฏิบัติการ 

1. SWOT หน่วยงานทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานและสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
2. ก าหนดทิศทางของหน่วยงานเพ่ือให้ได้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
3. ก าหนดกลยุทธ์ให้ออกมาเป็นแผนงาน(กลยุทธ์) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด  
5. การควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 
6. การติดตาม ก ากับ ประเมินผล ทบทวน โครงการ/กิจกรรม เพื่อประเมินสภาพหน่วยงานหลังจากการปฏิบัติ

ตามโครงการ/กิจกรรมแล้ว 
7. พัฒนา  ปรับปรุงตามผลงานจากการติดตามประเมินผล 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการกับการด าเนินงาน 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (การวางแผน)  มีข้ันตอนดังนี้ 
1.1 ก าหนดผลลัพท์ (Outcome or Goals) หนว่ยงานต้องก าหนดผลลัพท์ของหน่วยงานที่ต้องการ 
1.2 ผลผลิต (Outputs or objective) หมายถึง ผลผลิตที่หน่วยงานต้องการ 
1.3 กระบวนการ (Process) ก าหนดกระบวนการที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพท์ที่ก าหนด 
1.4 ทรัพยากร (Inputs) หมายถึงทรัพยากรต่างๆ ที่หน่วยงานใช้ในการด าเนินตามกระบวนการที่ก าหนด (เงิน คน วัสดุอุปกรณ์) 

2. การด าเนินงาน  มีขั้นตอนดังนี้ 
ทรัพยากร กระบวนการ ผลผลิต  ผลลัพท ์

 
ขั้นตอนในการจัดท าแผน มีข้ันตอนดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงาน (โดยวิธี SWOT หรือ TOWS MATRIX Analysis) 
2. การสร้างกลยุทธ์ (น ามาจากกลยุทธ์ของและปรับปรุงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน) 
3. การจัดท าตัวชี้วัด  
4. การวางแผนกลยุทธ์หน่วยงาน  รวบรวมกลยุทธ์และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกัน 
5. การเขียนรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
6. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นการรวบรวมส่วนต่างๆ เป็นแผนปฏิบัติการและการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม 
7. การควบคุม  ก ากับ  ติดตามการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม 
8. การประเมินผลและการรายงานผล      
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การวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงาน    

  เพ่ือให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็งของหน่วยงานและวิธีการปรับปรุงจุดอ่อนและการส่งเสริมปรับปรุงจุดแข็งของ
หน่วยงาน วิเคราะห์ในเรื่องจุดอ่อนและจุดแข็งของหน่วยงาน วิธีการแก้ปัญหาจุดอ่อนและวิธีการส่งเสริมพัฒนาจุดแข็งของหน่วยงาน  

   ในการจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64) นั้น ได้รวบรวม ศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจาก 3 แหล่งหลักส าคัญ ประกอบด้วย 

   - แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นการรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และโครงการในระยะ 5 ปีแรก 

    - โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 เป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
ในปีงบประมาณ 2560 โดยรวบรวมจากโครงการของกอง/ส านักที่ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว 
และจากติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือจากกอง/ส านักที่คาดว่าจะเสนอโครงการนโยบายเพ่ิมเติม ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2560  

   - แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานประจ าปีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
2560 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

    ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นการรวบรวมมาจากการ
วิเคราะห์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แบ่งเป็น 

   1. ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีส าคัญ ที่ได้จากการทบทวนศักยภาพการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า 

   1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้น้ าหนักงานด้านการเกษตรเป็นส าคัญ และให้ความส าคัญ
ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร  ไม่ครอบคลุมสหกรณ์ทุกประเภท ขณะที่มองว่าการพัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานหลัก 

   2) การวางแผนอัตราก าลังและการสร้างคนเพ่ือทดแทน เกิดช่องว่างโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร
ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และองค์ความรู้ก าลังจะเกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมากในช่วง 2 -3 ปี
ข้างหน้า  ท าให้องค์ความรู้ในตัวบุคคลที่จะส่งต่อหรือถ่ายทอดสู่การจัดการองค์ความรู้ (KM) สู่รุ่นต่อไป มีช่องว่างมาก
ถึง 5-10 ปี จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการพัฒนาเพ่ือทดแทนและสร้างแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ทายาทรุ่นต่อ ๆ ไป 

   3) การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพยังไม่เป็นระบบและต่อเนื่องมากนัก การเติมเต็มองค์ความรู้
ทักษะในงานด้านการส่ง เสริมสหกรณ์ซึ่ ง เป็น พ้ืนฐานส าคัญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เ พ่ือรองรับบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
นวัตกรรม กฎหมาย การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ 
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   4) งานด้านวิจัยและพัฒนางานสหกรณ์ยังมีน้อยมาก การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ยังได้รับการสนับสนุนหรือให้ความส าคัญน้อย ท าให้ขาด
โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในด้านนี้ 

   5) ภาพลักษณ์องค์กร ในช่วงหลายปี สหกรณ์ในการส่งเสริมของกรมส่งเสริมสหกรณ์มัก
ไดร้ับข่าวคราวด้านลบอยู่บ่อย ๆ เช่น ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ (อาทิ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด) ปัญหา
การด าเนินธุรกิจผิดวัตถุประสงค์ (อาทิ สลากกินแบ่งรัฐบาล) และนับวันจะทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบทาง
การเงินต่อสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ การเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาล่าช้าไม่ทันกาล 

   6) เครื่องมือในการส่งเสริมสหกรณ์มีอยู่ แต่ยังขาดความต่อเนื่องในการทบทวน ปรับปรุง 
และพัฒนาระบบหรือมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ระบบมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณ์ (Cooperative 
Quality Award: CQA) ระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion System: CPS) มาตรฐานสหกรณ์ 
(Cooperative Standard) และเร่งการสร้างความยั่งยืนทั้งในเรื่องของหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

   2. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของกรมส่งเสริมสหกรณ์  จากการสร้างการ 
มีส่วนร่วมและระดมความคิดเห็นร่วมกันจากบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีความรู้ประสบการณ์สูงในงาน 
ที่รับผิดชอบด้านการจัดท าแผนงาน โครงการ ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้านการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง ด้านระบบมาตรฐานต่าง ๆ 
โดยได้รับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง พบว่า 

 ก) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

   จุดแข็ง (Strengths) 
   1) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านิยมในการท างานร่วมกัน 
   2) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาครัฐ 
   3) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
   4) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด 
   5) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ 
   6)  มี กองทุ น พัฒนาสหกรณ์ เ ป็ นแหล่ ง เ งิ นทุ น  เ พ่ื อช่ ว ย เหลื อและสนั บสนุ น 
การด าเนินงานของสหกรณ ์
   7) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคุณภาพของสหกรณ์ เช่น CQA มาตรฐานสหกรณ์ 
สหกรณ์ดีเด่น 360 องศา เป็นต้น 
   8) มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ให้กับประชาชน 

   จุดอ่อน (Weaknesses) 
   1) นโยบายและการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการโยกย้ายสับเปลี่ยน
หมุนเวียนงานของบุคลากร 
   2) ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อขวัญ ก าลังใจ โอกาส ความก้าวหน้าและ
ความผูกพันในเป้าหมายของงานอยู่ในระดับต่ า 
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   3)  บุคลากรที่ มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสู งก าลั งจะเกษียณอายุและ ไม่ มี 
การวางแผนทดแทนคนที่มีประสบการณ์ 
   4) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ยังไม่เป็นปัจจุบันและขาดการเชื่อมโยงข้อมูล 
   5) การน าแผนกลยุทธ์ปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาว มาใช้เพียงบางส่วนและขาดความต่อเนื่อง 
   6) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท างาน รวมถึงข้อก าหนดและตัวชี้วัดใน
กระบวนการยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
   7) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
   8) ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสู่เวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ยัง
ขาดกระบวนการหรือแนวทางท่ีชัดเจน 
   9) มีการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายสหกรณ์ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   10) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ที่มุ่งไปสู่เป้าหมายและผลลัพธ์เดียวกัน 
   11) ขาดการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 
   12) บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเงิน การลงทุน การก ากับและ
ตรวจสอบไม่เพียงพอ 

 ข. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

  โอกาส (Opportunities) 
  1) การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 
   2) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสหกรณ์ 
   3) มีกฎหมายเฉพาะในการก ากับดูแลสหกรณ์ 
   4) วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอ้ือต่อการรวมกลุ่ม 
   5) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้น าองค์กรด้านการสหกรณ์ระดับนานาชาติ (ICA) 
   6) มีเทคโนโลยีดิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได ้
   7) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
   8) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมดิจิตอล สังคมผู้สูงอายุ และบริโภค
อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
   9) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละระดับมีมากขึ้น/ไม่มีการกีดกันทางด้านภาษีแต่จะมีเงื่อนไข
อ่ืน เช่น การใช้แรงงาน (NTB) /เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นที่ยอมรับและสร้างความเป็นธรรมของทั่วโลก 

   ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
   1) ผู้รับบริการขาดความเชื่อม่ันในเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
   2) การน าระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ์ 
   3) การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ์ 
   4) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ 
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 3. กลยุทธ ์และความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์ด้วย TOWS MATRIX Analysis  

  ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Challenge) ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Advantage) 
C1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
ด้านการสหกรณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น  
มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและมีความผูกพันใน
เป้าหมายของงาน 

A1 น าจุดทีเ่ป็นโอกาสของสหกรณ์มาเป็นยุทธศาสตร์ในการ
สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

C2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้
ของผู้มีประสบการณ์และภมูิปัญญาสูงสู ่
บุคลากรรุ่นใหม ่

A2 น าศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่มีอยูไ่ปก าหนดเป็น
นโยบายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการของ
สหกรณ์ได้อย่างท่ัวถึง 

C3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและ
สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร เพือ่ใช้ในการบริหารจดัการและตัดสินใจ  

A3 การใช้อ านาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณไ์ปใช้ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

C4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริม
และเพิ่มขดีความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกร 

A4 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร 

C5 พัฒนาระบบสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการ
แนะน าส่งเสริม ก ากับ และตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

A5 น านโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างภาพลักษณ์
องค์กรและสหกรณ ์

C6 พัฒนาระบบบรหิารงานวิจัยและพัฒนา จัดเกบ็องค์ความรู้
ที่ส าคัญให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านการสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

A6 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้สหกรณเ์ป็นฐานการผลิตอาหาร
ปลอดภัยทีส่ าคญัตามมาตรฐานสากล (GMP GAP) 

C7 พัฒนาระบบมาตรฐานการก ากับดูแลสหกรณ ์ A7 ส่งเสรมิสนับสนุนให้สหกรณเ์ข้ามาใส่ใจ 
ด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

C8 พัฒนาระบบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี  
C9 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ ์  
C10 จัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ ์  
C11 พัฒนาระบบงาน และกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกรม 
C12 พัฒนาสหกรณ์ใหเ้ป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับฐานรากของประเทศ 
C13 ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่ เช่น การผลิต การแปร
รูป การตลาด การเงิน และนวตักรรมมาใช้ในระบบสหกรณ ์

 

  ก าหนดกลยุทธ์ ประกอบด้วย  
   1) กลยุทธ์ เ พ่ิมศักยภาพ (S+O) เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่และสภาพโอกาส 
ที่เอ้ืออ านวย เพ่ิมศักยภาพในการท างานขององค์กร เกิดปริมาณงานและคุณภาพท่ีสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  
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จุดแข็ง S โอกาส O 
1) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านยิมในการท างานร่วมกัน 
2) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาครัฐ 
3) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
4) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด 
5) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ ์
6) มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ ์
7) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคณุภาพของสหกรณ์ เช่น CQA 
มาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์ดีเด่น 360 องศา เป็นต้น 
8) มีหน่วยงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นการสหกรณ์ให้กับ
ประชาชน 
 
 
 
 

1) การเปดิเสรีทางเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศอาเซียน 
2) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนนุสหกรณ ์
3) มีกฎหมายเฉพาะในการก ากับดูแลสหกรณ ์
4) วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอื้อต่อการรวมกลุ่ม 
5) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้น าองค์กรด้านการสหกรณ์ระดับ
นานาชาติ (ICA) 
6) มีเทคโนโลยดีิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
7) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ใหค้รอบคลมุในทุกพ้ืนท่ี 
8) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลีย่นแปลงไปตามสภาพสังคมดิจติอล 
สังคมผูสู้งอายุ และบริโภคอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
9) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละระดบัมีมากข้ึน/ไม่มีการ
กีดกันทางด้านภาษีแต่จะมีเงื่อนไขอ่ืน เช่น การใช้แรงงาน 
(NTB) /เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นที่
ยอมรับและสร้างความเป็นธรรมของทั่วโลก 

กลยุทธ์เพ่ิมศักยภาพ  ( S + O ) 
1. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ 
2. น าศกัยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่มีอยูไ่ปก าหนดเป็นนโยบายยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการของสหกรณไ์ด้อย่าง
ทั่วถึง 
3. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสรมิการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
4. ส่งเสริม สนับสนุนใหส้หกรณ์เป็นฐานการผลิตอาหารปลอดภัยทีส่ าคัญตามมาตรฐานสากล (GMP GAP) 

 2) กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S+T) เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานให้ลดน้อยลง 

จุดแข็ง S ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม T 
1) บุคลากรมีอุดมการณ์และค่านยิมในการท างานร่วมกัน 
2) บุคลากรมีความพร้อมในการสนองนโยบายภาครัฐ 
3) โครงสร้างองค์กรและบุคลากรกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
4) มีการสื่อสารที่รวดเร็วและครอบคลุมทุกจังหวัด 
5) อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ ์
6) มีกองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุน เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ ์
7) มีเครื่องมือในการส่งเสริมงานคณุภาพของสหกรณ์ เช่น CQA 
มาตรฐานสหกรณ์ สหกรณ์ดีเด่น 360 องศา เป็นต้น 
8) มีหนว่ยงานในการถา่ยทอดองค์ความรูด้้านการสหกรณ์ให้กับ
ประชาชน 

1) ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิสหกรณ ์
2) การน าระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ ์
3) การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ ์
4) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S+T) 
1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน 
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2. พัฒนาระบบมาตรฐานการก ากบัดูแลสหกรณ ์
3. การใช้อ านาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณไ์ปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนและก ากับดูแลสหกรณ์ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. น านโยบายภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรและสหกรณ์ 

  3) กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O) ใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ท างานเป็นปัจจัยผลักดันจากภายนอกให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรที่มีจุดอ่อนรอการแก้ไขปรับปรุง 

จุดอ่อน W โอกาส O 
1) นโยบายและการปฏิบตัิงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของบุคลากร 
2) ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อขวัญ ก าลังใจ 
โอกาส ความก้าวหน้าและความผกูพันในเป้าหมายของงานอยู่ใน
ระดับต่ า 
3) บุคลากรที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงก าลังจะเกษียณอายุ
และไม่มีการวางแผนทดแทนคนทีม่ีประสบการณ ์
4) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ยังไมเ่ป็นปัจจบุันและ
ขาดการเช่ือมโยงข้อมูล 
5) การน าแผนกลยุทธ์ปฏบิัติงานระยะสั้นและระยะยาว มาใช้
เพียงบางส่วนและขาดความต่อเนือ่ง 
6) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท างาน รวมถึง
ข้อก าหนดและตัวช้ีวัดในกระบวนการยังไมส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์
7) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
8) ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสูเ่วทีระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ยังขาดกระบวนการหรือแนวทางที่ชัดเจน 
9) มีการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายสหกรณไ์ม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
10) ขาดการบรูณาการระหว่างหนว่ยงานส่วนกลาง ที่มุง่ไปสูเ่ปา้หมาย
และผลลัพธเ์ดยีวกัน 
11) ขาดการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ 
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 
12) บุคลากรมีองค์ความรูด้้านการบริหารจัดการ การเงิน  
การลงทุน การก ากับและตรวจสอบไม่เพียงพอ 

1) การเปดิเสรีทางเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศอาเซียน 
2) นโยบายรัฐบาลในการสนับสนนุสหกรณ ์
3) มีกฎหมายเฉพาะในการก ากับดูแลสหกรณ ์
4) วัฒนธรรมสังคมเกษตรกรรมในชนบทเอื้อต่อการรวมกลุ่ม 
5) มีผู้แทนสหกรณ์ไทยเป็นผู้น าองค์กรด้านการสหกรณ์ระดับ
นานาชาติ (ICA) 
6) มีเทคโนโลยดีิจิตอลและสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
7) รัฐพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ใหค้รอบคลมุในทุกพ้ืนท่ี 
8) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลีย่นแปลงไปตามสภาพสังคมดิจติอล 
สังคมผูสู้งอายุ และบริโภคอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 
9) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแต่ละระดบัมีมากข้ึน/ไม่มีการ
กีดกันทางด้านภาษีแต่จะมีเงือ่นไขอ่ืน เช่น การใช้แรงงาน 
(NTB) /เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก/ระบบสหกรณ์เป็นที่
ยอมรับและสร้างความเป็นธรรมของทั่วโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O) 
1. พัฒนาระบบการจัดการความรู ้โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้ของผูม้ีประสบการณ์และภมูิปัญญาสูงสูบุ่คลากรรุ่นใหม่ 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสหกรณ์และ 
กลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสรมิและเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร 
4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคญัให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าไปใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้านการสหกรณ์ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
5. สนับสนุนการจดัตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ ์
6. พัฒนาระบบงาน และกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม 
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กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O) 
7. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์ 
8. น าจุดที่เป็นโอกาสของสหกรณม์าเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสหกรณ์ทั้งในประเทศและตา่งประเทศ 

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณเ์ข้ามาใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

 4) กลยุทธ์แก้วิกฤติ (W+T) เป็นการใช้ประโยชน์จากสภาพโอกาสที่เลวร้ายและจุดอ่อนของ
หน่วยงานที่มีอยู่แสวงหาแนวทางใหม่ๆ และปรับรื้อระบบการท างานให้ต่างจากเดิม เพ่ือหาทางอยู่รอดให้ได้ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอ้ืออ านวย 

จุดอ่อน W ข้อจ ากัด/ภยัคุกคาม T 
1) นโยบายและการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการ
โยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของบุคลากร 
2) ผลส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อขวัญ ก าลังใจ 
โอกาส ความก้าวหน้าและความผูกพันในเป้าหมายของงานอยู่ใน
ระดับต่ า 
3)  บุคลากรที่มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงก าลังจะ
เกษียณอายุและไม่มีการวางแผนทดแทนคนท่ีมีประสบการณ์ 
4) ระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุม่เกษตรกร ยังไมเ่ป็นปัจจบุันและ
ขาดการเช่ือมโยงข้อมูล 
5) การน าแผนกลยุทธ์ปฏบิัติงานระยะสั้นและระยะยาว มาใช้
เพียงบางส่วนและขาดความต่อเนือ่ง 
6) โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการท างาน รวมถึง
ข้อก าหนดและตัวช้ีวัดในกระบวนการยังไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ 
7) ขาดการส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
8) ขีดความสามารถของการส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าสู่เวทีระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ยังขาดกระบวนการหรือแนวทางที่ชัดเจน 
9) มีการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายสหกรณ์ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
10) ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง ที่มุ่งไปสู่
เป้าหมายและผลลัพธ์เดียวกัน 
11) ขาดการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ 
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 
12) บุคลาการมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเงิน 
การลงทุน การก ากับและตรวจสอบไม่เพียงพอ 

1) ผู้รับบริการขาดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิสหกรณ ์
2) การน าระบบการเมืองมาใช้ในระบบสหกรณ ์
3) การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ ์
4) ประชาชนลดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ 

กลยุทธ์แก้วิกฤติ (W+T) 
1. พัฒนาระบบสัญญาเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการแนะน าส่งเสริม ก ากับ และตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
2. พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ 
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น าผลจากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง มาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์   

การก าหนดวิสัยทัศน์ เป็นการแสดงถึงความต้องการให้หน่วยงานเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต โดยย้อนมองอดีต มอง
ปัจจุบัน วาดฝันอนาคตและน ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 

การก าหนดพันธกิจ เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่หรือกิจกรรมที่จะท าให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินไปกับวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดได้ 

พันธกิจ 1............................................................................................................................ ........................... 
 2............................................................................................................................ ............................ 

การก าหนดเป้าประสงค์ เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่หรือกิจกรรมที่จะท าให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินไปกบั
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

เป้าประสงค์ 1............................................................................................................................ .................   
        2.................................................................. ........................................................................... 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560-2564) 

  วิสัยทัศน์ 
  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับฐานรากของประเทศ 

 พันธกิจ  
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 3. พัฒนาระบบการก ากับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
  เป้าหมาย  สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา 
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 กลยุทธ์  1.1 พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมระดับฐานรากของประเทศ ด้วยการเร่งพัฒนาบุคลากรของ 
 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานและจัดอันดับความเชื่อถือ 
 ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     1.2 สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ท้ังภายในประเทศและ 
  ต่างประเทศ 
     1.3 เพ่ิมศักยภาพกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
  สหกรณ์อย่างทั่วถึง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
 เป้าหมาย  บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถสู่มืออาชีพ 
 กลยุทธ์  2.1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 
   และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
   และมีความผูกพันในเป้าหมายของงาน 
     2.2 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ โดยการถ่ายโอนองค์ความรู้ 
  ของผู้มีประสบการณ์และภูมิปัญญาสูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่ 
     2.3 พัฒนาระบบงานและกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 เป้าหมาย  ประชาชนไดร้ับรู้การด าเนินงานและเกิดทัศนคตเิชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของสหกรณ์ 
    และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 กลยุทธ์  3.1 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรและสหกรณ์สู่สาธารณชน โดยน านโยบาย 
  ภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน 
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สหกรณ์ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 เป้าหมาย  ผลักดันการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 กลยุทธ์  4.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและพัฒนา จัดเก็บองค์ความรู้ที่ส าคัญให้เกิด 
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมด้านสหกรณ์ 
  ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
     4.2 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การผลิต การแปรรูป การตลาด  
 การเงิน และนวัตกรรมมาใช้ในระบบสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ และการก ากับดูแล 
 เป้าหมาย  ระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ 
 กลยุทธ์  5.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยง 
 กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้ใน 
 การบริหารจัดการและตัดสินใจ 
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     5.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและ 
 เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
    5.3 พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการแนะน าส่งเสริม  
 ก ากับ และตรวจสอบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
     5.4 พัฒนาระบบมาตรฐานการก ากับดูแลสหกรณ์ 
     5.5 การใช้อ านาจการเป็นนายทะเบียนสหกรณ์ไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุน 
 และก ากับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 
 เป้าหมาย  สร้างระบบรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ 
 กลยุทธ์  6.1 ผลักดันการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ 

            ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
 เป้าหมาย  ระบบส่งเสริมสหกรณ์สู่คุณภาพมาตรฐานได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
 กลยุทธ์  7.1 ส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบคุณภาพ 
 มาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและภูมิปัญญาสหกรณ์ 
 เป้าหมาย  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการดูแลกิจการที่ดี 
     ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์  8.1 พัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือความยั่งยืนของสหกรณ์ 
 
การจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยรวบรวมและวิเคราะห์
เพ่ือจัดท ารายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
สรุปได้ดังนี้ 
  1. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ จ านวน 39 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 4,294.90 ล้านบาท 
จากแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในระยะ 5 ปีแรก 
 2. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ จ านวน 78 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 898.47 ล้านบาท       
จากแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เฉพาะที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กรมและโครงการบูรณาการของรัฐบาล 
  3. รายละเอียดโครงการ จ านวน 24 โครงการ งบประมาณรวม 181.40 ล้านบาท จากโครงการตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 รวมทั้งสิ้น 141 กิจกรรม/โครงการ งบประมาณรวม 5,374.77 ล้านบาท 
 
การจัดท าโครงการ/กิจกรรม   มี 2 แบบ 
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 1  แบบประเพณีนิยม  เป็นการเขียนโครงการตามความถนัดหรือความต้องการของบุคคล ผู้บริหาร     หรือ
องค์กร เป็นหลัก โดยไม่มีการยึดกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานต้นสังกัด 
 2  แบบเหตุผลสัมพันธ์ เป็นการเขียนโครงการที่ผสมผสาน ความต้องการของหน่วยงานและกลยุทธ์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ โดยการน ากลยุทธ์ของต้นสังกัดมาปรับให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน 
หัวข้อการเขียนโครงการ  ประกอบด้วย   
 1. ชื่อโครงการที่ต้องด าเนินการ ผูร้ับผิดชอบ กลยุทธ์ ลักษณะโครงการ งานที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบระยะเวลาด าเนินการ 
 2. หลักการและเหตุผล  ความจ าเป็นที่ต้องมีโครงการนั้นๆ  ความเป็นมา 
 3. วัตถุประสงค์โครงการ  แสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิดหลังจากท าโครงการนี้ 
 4.  เป้าหมายของโครงการ  เป็นการก าหนดผลงานของโครงการ 
  ด้านปริมาณ  แสดงเป้าหมายเป็นจ านวน 
  ด้านคุณภาพ  แสดงถึงลักษณะเฉพาะอย่างของผลงาน 
 5. วิธีด าเนินการ แสดงถึงวิธีด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด จะแสดงถึงล าดับขั้นตอนในการด าเนิน
กิจกรรม (Action plan) 
 6.  งบประมาณ งบประมาณที่จะใช้ในโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละด้าน แต่ละรายการ  

7.  การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินผลส าเร็จของโครงการ โดยการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน  
เครื่องมือที่ใช้วัด 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการคาดคะเนผลของโครงการ หลังจากด าเนินกิจกรรมแล้ว 
 - ด้านปริมาณ 
 - ด้านคุณภาพ 
9.  ผู้เสนอโครงการ ผู้เห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ       
 
วิธีการจัดท าโครงการ   

1.  น าแนวทางด าเนินงานจากขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์หน่วยงานมาบูรณาการเข้ากับวิธีการปรับปรุงจุดอ่อน
หรือการส่งเสริมพัฒนาจุดแข็งของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นโครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการจ าเป็นเพ่ือพัฒนา      
และสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยงาน 

2.  น าแนวทางท่ีได้หลังจากที่ได้บูรณาการแล้วมาเขียนโครงการตามรูปแบบที่ก าหนด 
3.  น าเสนอโครงการเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 
4.  น าเสนอโครงการในที่ประชุม เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ หรือพิจารณาปรับปรุงโครงการให้เหมาะสม 
5.  พิจารณาโครงการตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน  พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณ

ให้กับโครงการตามความเหมาะสมภายใต้กรอบวงเงินที่ได้ประมาณการไว้ล่วงหน้าแล้ว 
6.  เสนอโครงการที่ได้รับพิจารณาให้ผู้มีอ านาจเห็นชอบโครงการและอนุมัติโครงการ และเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ 
7.  น าโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วรวบรวมจัดท ารูปเล่ม 
8.  ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ  ที่ได้รับพิจารณา 

 
การด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 



- 17 - 
 
 1.  งานงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการตามความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน น าเสนอผู้บริหาร    
ให้ความเห็นชอบและแจ้งให้เจ้าของโครงการทราบ 
 2.  ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ โดยท าบันทึกแนบโครงการผ่านงานงบประมาณ  
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการและงบประมาณ 
 3.  เสนอขออนุมัติการด าเนินการต่อผู้บริหาร 
 4. ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 5. ผู้บริหาร  ติดตามการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม 
 6. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปและรายงานผลการด าเนินการตามแบบสรุปโครงการ 
 
ตัวอย่าง ภาพรวมแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

วิสัยทัศน์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพฒันาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสงัคมในระดับ
ฐานรากของประเทศ 

 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพฒันาขดีความสามารถบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
3. พัฒนาระบบการก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณท์ี่ดี 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ 
ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร ์ 8 ยุทธศาสตร ์

เป้าหมาย 8 เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 18 กลยุทธ์ 
แนวทาง
พัฒนา 

(จุดเน้น) 

5 ปีแรก เน้นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ การก ากับควบคุมดูแล  
การสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ วางระบบงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและสหกรณ์ 
โครงการ 
กิจกรรม 

39  โครงการ 

งบประมาณ  
รวม 5 ปี 

4,294.9  ล้านบาท 

 

วิสัยทัศน์ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพฒันาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสงัคมในระดับฐาน
รากของประเทศ 

 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและระบบการพฒันาขดีความสามารถบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยสีมัยใหม่ 
3. พัฒนาระบบการก ากับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
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4. พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรและการสร้างภาพลักษณท์ี่ดี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ 
ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร ์ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

2 การพัฒนาขีดความสามารถบคุลากร 
ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านการสหกรณ์ 

เป้าหมาย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา 

บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดร้ับการพัฒนาขีด
ความสามารถสู่มืออาชีพ 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนา
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรให้เป็น
ศูนย์กลางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมระดับ

ฐานรากของ
ประเทศด้วยการ

เร่งพัฒนา
บุคลากรของ

สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่

มาตรฐานและจัด
อันดับความ
เช่ือถือของ

สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 

1.2 สร้างความ
ร่วมมือและ
เช่ือมโยง
เครือข่าย
สหกรณ์ทั้ง

ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

1.3 เพิ่มศักยภาพ
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์เพื่อ

ตอบสนองความ
ต้องการของ

สหกรณ์อย่างทั่วถึง 

2.1 พัฒนาขีด
ความสามารถ

บุคลากรให้มีความ
เป็นมืออาชีพด้าน
การสหกรณ์และ
ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มี

คุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักธรรมา 

ภิบาลและมีความ
ผูกพันในเป้าหมาย

ของงาน 
 

2.2 พัฒนาระบบ
การจัดการความรู้ 
โดยการถา่ยโอน

องค์ความรู้ของผู้มี
ประสบการณ์และ

ภูมิปัญญาสูงสู่
บุคลากรรุ่นใหม่ 

2.3 พัฒนาระบบงานและ
กระบวนการท างานให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
กิจกรรม 

6 
 โครงการ 

4 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

4 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

1 
 โครงการ 

11 โครงการ 6 โครงการ 

งบประมาณ  
รวม 5 ปี 

519.09 
 ล้านบาท 

340 
 ล้านบาท 

2,500 
 ล้านบาท 

130 
 ล้านบาท 

2.5 
 ล้านบาท 

0.5 
 ล้านบาท 

3,359.09 ล้านบาท 133 ล้านบาท 
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ตัวอย่าง รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
(ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี) 

ยุทธศาสตร ์
/เป้าหมาย/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

2560 2561 2562 2563 2564       

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร 
เป้าหมาย 
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
และบุคลากรสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรได้รับ
การพัฒนา 
กลยุทธ ์
1.1 พัฒนาสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรให้เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
ระดับฐานรากของ
ประเทศด้วยการเร่ง
พัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่มาตรฐาน
และจัดอันดับความ
เช่ือถือของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
1.ร้อยละของสหกรณ์
ที่มีความเข้มแข็งใน
ระดับมาตรฐาน 
(ระดับ 1 และ 2) 
 
2.จ านวนเกษตรกร 
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร 
 
 
 
 

 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

ล้านราย 

 
 
 
 
82.8 
 
 
 
 
7.15 

 
 
 
 
84.6 
 
 
 
 
7.20 

 
 
 
 
86.4 
 
 
 
 
7.25 

 
 
 
 
88.2 
 
 
 
 
8.30 

 
 
 
 
90.0 
 
 
 
 
8.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรสหกรณ/์กลุ่ม
เกษตรกร 20 ป ี(สู่การปฏบิัติ  
พ.ศ. 2560-2579) 
1.2 โครงการสร้างกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ต้นแบบเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่
ความเข้มแข็งแบบมสี่วนร่วม 
1.3 โครงการพัฒนาฝ่ายจดัการ
สหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ (Smart 
Manager Development Program) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 
 
 
 

5 
 
 

19.41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

6 
 
 

22.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

7 
 
 

22.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

8 
 
 

22.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

9 
 
 

22.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

251 
 
 
 
 

35 
 
 

110.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สทส. 
 
 
 
 

สทส. 
 
 

สทส. 
สสจ. 
สสพ. 
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ตัวอย่างโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
โครงการที่ 1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579) 

1. วัตถุประสงค์:   
 1.1 เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
 1.2 เพ่ือน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579) 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 77 จังหวัด ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 และ 2 

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
25๖๐ – 25๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกร 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579      

3.2 จดัท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรบุคลากรสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 20 ปี  
พ.ศ. 2560 – 2579 (ฉบับร่าง) (ค่าใช้จ่าย 1 ล้านบาท) 

     

3.3. จดัประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ฯ      

3.4 เสนอผู้บริหารลงนามความเหน็ชอบและประกาศใช้      

3.5 ด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบตัิ (ปีละ 50 ล้านบาท)      

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท) 51 50 50 50 50 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  มียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี ( พ.ศ.2560 – 2579) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี ตามล าดับ ให้เป็นแผนทิศทางการด าเนินงานตามภารกิจระยะยาวที่มุ่ง
ตอบสนองการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ตามแนวทางยุทธ์ศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 6.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 20 ปี (สู่การปฏิบัติ พ.ศ.2560 – 2579) จ านวน 1 แผน 
 6.2 จ านวนบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
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แบบ ภาพรวมแผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์  
เป้าหมาย  
กลยุทธ์       
โครงการ/กิจกรรม       

รวมโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ       

รวมงบประมาณ 
  
ยุทธศาสตร์/
เป้าหมาย/
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/
กิจกรรม 

วงเงินงบประมาณปี (ล้านบาท) หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
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แบบโครงการ ยุทธศาสตร์ที่……………………………………. 
โครงการที่ .......................................................................  

1. วัตถุประสงค์:   
 1.1 ……………………………………………………………….. 
 1.2 ………………………………………………………………. 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ............................................................................................................................................ .........................................................................................................  

 
๓. กิจกรรม (งานที่จะท า) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ปี) 
25๖๐ – 25๖๔ 

60 61 62 63 64 
3.1       

3.2       

3.3.       

3.4       

3.5       

๔. ประมาณการงบประมาณ (ล้านบาท)      
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  
 6.1 ......................................................................................................... 
 6.2 ......................................................................................................... 
7. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ  :  ..........................................................
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แบบวิเคราะห์จุดอ่อน   จุดแข็งหน่วยงานและวิธีปรับปรุงพัฒนา 
 

จุดแข็ง S โอกาส O 
  

กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ (S + O) 
  

   
จุดแข็ง S ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม T 

  
กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (S + T) 

  
 

จุดอ่อน W โอกาส O 
  

กลยุทธ์เร่งพัฒนา (W + O) 
  

 
จุดอ่อน W ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม T 

  
กลยุทธ์แก้วิกฤติ (W + T) 

  
 

แบบการก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์ 
 

 วิสัยทัศน์..................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 พันธกิจ............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 เป้าประสงค์................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
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แบบการสร้างกลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แนวทางด าเนินงาน 
 

กลยุทธ์ที่  (ข้อความกลยุทธ์)................................................................................................. ........................................ 
......................................................... ............................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. .......................................................... 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
แนวการด าเนินงาน.............................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ............................................................... 
 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

  การวางแผนเป็นหลักวิชาที่มีความส าคัญและได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน   
และมีแนวโน้มที่จะทวีความส าคัญยิ่งขึ้น กล่าวได้ว่าในทุกหน่วยงานต่างมีภาระหน้าที่ใ นการวางแผนเพราะเป็น
กระบวนการเริ่มต้นของการบริหารจัดการถ้ามีการวางแผนที่ดีแล้วผู้บริหารหน่วยงานมีความเชื่อมั่นได้ว่าผลงานที่ได้
จากการปฏิบัติก็จะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายได้ 

  การวางแผนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ จัดสรรทรัพยากรในปัจจุบันเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในอนาคตซึ่งมีความส าคัญและมีคุณค่าต่อบุคลากรและหน่วยงานทั้งหน่วยงานขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่เป็นการช่วยให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบว่าจะท าอะไรและเมื่อใด ใช้ทรัพยากรอย่างไรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องชี้ทางการด าเนินงานซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการราบรื่นหากมีปัญหาอุปสรรค
สามารถแก้ไขได้ทันทีช่วยลดต้นทุนการปฏิบัติงานลดการท างานที่ไม่สัมพันธ์กัน 

  กระบวนการวางแผนมีการแบ่งขั้นตอนของการวางแผนแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเหตุผลหลาย
ประการ ผู้เชี่ยวชาญบางคนอาจรวมข้ันตอนย่อยหลายขั้นตอนเข้าไว้เป็นตอนเดียวกัน ในขณะที่บางคนแบ่งเป็นขั้นตอน
ละเอียดทั้งนี้อาจเป็นเพราะความแตกต่างในระดับของการวางแผน   แต่ขั้นตอนที่ผู้เชี่ยวชาญแยกให้เห็นในทุก
กระบวนการวางแผนจะให้ความส าคัญกับขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน ที่เป็นขั้นตอนส าคัญมาก เพราะเป็นความสามารถ        
ที่จะผลักดันการท างานของกลไกที่ส าคัญทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การด าเนินงานจะเกิดผลอย่าง   
มีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีและ
กระบวนการท างาน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องท าให้หน่วยงานยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงงานนั้น         
และพร้อมที่น าแนวทางนั้น  ไปด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติงานของตน ดังนั้น   
จึงจ าเป็นต้องมีการระดมก าลัง แสวงหาการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม 
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 ความหมายของการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
  หมายถึง การด าเนินการทุกอย่างเพ่ือให้นโยบาย  บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ในแผน ไปด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องก าหนดองค์กร    
หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการด าเนินการชัดเจน 
ขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ   

  ขั้นนี้เมื่อได้จัดท าแผน โครงการและได้ตรวจสอบความเป็นไปได้จนแน่ใจแล้ว  ก็ต้องน าแผนเสนอ     
ผู้มีอ านาจตามล าดับเพ่ือขออนุมัติงบประมาณด าเนินการตามแผนและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็จะน าไปปฏิบัติ การปฏิบัติ
ตามแผนนี้จัดเป็นขั้นส าคัญที่สุดของการวางแผนเพราะว่าแผนเป็นเพียงข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสาร ถ้าไม่มีการปฏิบัติ        
ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร ในการปฏิบัติตามแผนจะเริ่มตั้งแต่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการด าเนินการต าม
โครงการที่ม ีในแผนปฏิบัติการประจ าปีตามล าดับของโครงการก่อนหลัง 

  ก าหนดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามแผน เมื่อได้ศึกษางานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานแล้ว    
ผู้วางแผนงานจะสามารถคาดคะเนได้ว่างานชิ้นหนึ่ง ๆ ควรใช้ก าลังคนปฏิบัติงานกี่คนและแผนงานดังกล่าวจะใช้เวลา
เท่าใดในแต่ละแผนและควรใช้เวลาเท่าใดตลอดแผนงาน เพ่ือให้การอ่านแผนงานง่ายยิ่งขึ้นควรจัดท าเป็นตารางแสดง
เวลาที่ใช้ปฏิบัติงานแต่ละอย่างตลอดเวลา 

  การน าแผนไปปฏิบัติเป็นการบ่งบอกถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดฉะนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามแผนและวัตถุประสงค์การด าเนินงานจะต้องค านึงถึงการประหยัดและให้ผลประโยชน์ที่เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากร 
คน เงิน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับจัดสรรเพื่อการด าเนินงานอย่างแท้จริง 

  การปฏิบัติตามแผนจะเป็นการลงมือปฏิบัติตามโครงการมีการมอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากร          
การประสานงาน การควบคุม การปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 
การลงมือปฏิบัติตามแผนมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้  

1. ผู้ปฏิบัติตามแผนรับแผนที่ได้อนุมัติแล้วเพ่ือการด าเนินการ 
2. ผู้ปฏิบัติตามแผนจะต้องท าความเข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ ทางเทคนิคของแผน 
3. การท าความเข้าใจส่วนต่าง ๆ ของแผนโดยเน้นถึงปัจจัยที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการเฉพาะด้านหรือเทคนิคแต่

มุ่งเน้นไปทางด้านมนุษยสัมพันธ์และปฏิกิริยาของผู้ปฏิบัติที่มีต่อแผน 
4. การก าหนดบทบาทของผู้ด าเนินการตามแผน 
5. การจัดเตรียมบุคคลผู้ปฏิบัติตามแผนและการก าหนดมอบหมายความรับผิดชอบ 
6. การเตรียมแผนด าเนินการหรือแผนปฏิบัติงาน 
7. การด าเนินการตามแผน ตามกระบวนการทุกข้ันตอนที่กล่าวมาจะเป็นการเตรียมงานล่วงหน้า           เพ่ือ

ด าเนินการตามแผนจึงมีลักษณะงานของการวางแผนปะปนอยู่ด้วย 
8. การแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบถึงโครงการ 
9. การแปลความหมายของแผนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ 
10. การชี้แจงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมงาน 
11. การรวบรวมข้อมูลและตัวเลขท่ีเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของแผน 
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12. การตรวจสอบและประเมินข้อมูลและตัวเลข 
13. การปรับปรุงแผนให้เหมาะสม 
14. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตั้งแต่ต้นจนถึงการสิ้นสุดของแผน 

 
ความส าเร็จของการน าแผนสู่การปฏิบัติ  
 มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผน 
2. การก าหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสร้างบริหารแผน มีความชัดเจน 
3. มีระบบการก ากับตรวจสอบและประเมินผลภายในองค์กร และมีการเสริมแรงผู้ปฏิบัติในเชิงสร้างสรรค์ 
4. สมรรถนะองค์กรที่น าแผนสู่การปฏิบัติ มีความเข้มแข็งทั้งศักยภาพ ความสามารถและความพร้อม 
5. มีการสนับสนุนและมีความผูกพันของฝ่ายตาง ๆ ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติทางด้านการเมือง 

งบประมาณ และวิชาการ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าขั้นน าแผนไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการ

เพ่ือให้งานที่ก าหนดไว้ในแผนบรรลุเป้าหมายผู้บริหารควรมีกลวิธีในขั้นการน าแผนไปปฏิบัติ การด าเนินการในด้านการเตรียมบุคคล 
งบประมาณ วิธีการ วัสดุอุปกรณ์ ก่อนด าเนินการมีการชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานด าเนินการมีการให้ค าแนะน า
ปรึกษาหารือ มีการควบคุมการปฏิบัติงานและการรายงานตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขทุกระยะของการปฏิบัติงานมีความส าคัญยิ่ง 
 
โครงสร้างและล าดับชั้นของแผน 

                        ในองค์ประกอบของแผนสามารถแยกให้ เห็นโครงสร้างและล าดับชั้นขององค์ประกอบ                
ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นล าดับได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย (Policy ) คือกรอบส าหรับการตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้บริหารเพ่ือเป็นแนวทางในอันที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายและช่วยให้ผู้บริหารสามารถประสานความพยายามในการท าหน้าที่ของสมาชิกภายในองค์การว่าได้ท าตามนโยบายหรือไม่ 

แผน (Plan)   คือรูปธรรมของนโยบายที่ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้การน านโยบายไปปฏิบัติ
ปรากฏเป็นจริง และเป็นผลผลิตของการวางแผน 

นโยบาย (Policy ) 

แผน (Plan)  

 แผนงาน (Programs) 

โครงการ (Project) 

กจิกรรม (Activity) 
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แผนงาน (Programs) คือโครงการหลายโครงการที่ประสานกันไว้อย่างดี และมุ่ง ที่วัตถุประสงค์เดียวกัน 

โครงการ (Project) คือ กลุ่มของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน และต้องปฎิบัติกิจกรรมเหล่านั้นตามล าดับก่อนหลังเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดเสร็จสิ้นเพียงจุดเดียว 

กิจกรรม (Activity) งานที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการท างานนั้นๆ งานต้องมี
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่บ่งชี้ได้ 

  อาจสรุปได้ว่า นโยบาย ก็คือ กรอบก ากับ หรือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของกลุ่มคนในองค์การ โดยมี
ลักษณะ เป็นแนวคิดกว้างๆ ที่แสดงถึงปรัชญาหรืออุดมการณ์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับแล้ว  
จากคนส่วนใหญ่   จึงถือได้ว่านโยบายเป็นกระบวนการบริหารที่ก่อให้เกิดแผน (plan) ที่จะท าให้การน านโยบายไป
ปฏิบัติปรากฏเป็นจริง ส่วน  แผนงาน (program)จะประกอบด้วยโครงการหลายโครงการที่ประสานกันไว้อย่างดี และ 
มุ่งที่วัตถุประสงค์เดียวกัน  ส่วนโครงการ (project)  เป็นองค์ประกอบของแผนที่เป็นวิธีการจะน าไปสู่ความส าเร็จหรือ
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนซึ่งจะต้องปฏิบัติกิจกรรม(Activity)หลายกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการ 
 
การบริหารโครงการ (Project management) 

  หมายถึง การจัดการ การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 การบริหารโครงการเป็นหัวใจของความส าเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการซึ่งนอกจากจะต้อง

ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจโครงการนั้นอย่างดีพอแล้ว การบริหารโครงการย่อมต้องการระบบ  
และมีขั้นตอนของการด าเนินงาน ที่ส าคัญการบริหารโครงการเป็นงานชนิดหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจ
กันปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุถึงความส าเร็จ หรือตามเป้าหมายที่บุคคลเหล่านั้นต้องการความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ย่อมต้อง
อาศัยกระบวนการในการบริหาร 
 
ลักษณะของโครงการ 

1.มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (เน้นผลลัพธ์) 
2.มีก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 
3.ด าเนินงานอยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเวลาต้นทุนคุณภาพ 

 
ความส าคัญของการบริหารโครงการ 

1. ทราบวัตถุประสงค์และหน้าที่ของการปฏิบัติงาน  
2. เกิดการประสานงาน 
3. เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เกิดผลลัพธ์หรือเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

วัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ 

 เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ประโยชน์จากการบริหารโครงการ 

1. ลดความเสี่ยงจากโครงการ  
2. การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้  
3. เชื่อมั่นว่ากิจกรรมด าเนินไปตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ 
4. เกิดระบบประสานงานและความร่วมมือ 
5. สามารถปรับแผนหรือแก้ปัญหาได้ทันท่วงที  
6. ทราบผลการด าเนินงานว่าประสบผลส าเร็จเพียงใด 
 

กระบวนการบริหารโครงการ 
  กระบวนการการบริหารโครงการ (Project initiation process) แบ่งเป็นล าดับขั้นตอนในการบริหาร
โครงการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การริเริ่มโครงการ (Project initiation) 
2. การวางแผนโครงการ (Project planning) 
3. การวิเคราะห์โครงการ (Project analysis) และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project 

feasibility study) 
4. การปฏิบัติการตามโครงการ (Project implementation): การก าหนดโครงสร้างโครงการ 

(Project structure) และการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ 
5. การควบคุมโครงการ (Project control) 

5.1 การติดตามโครงการ (Project monitoring)  
5.2 การประเมินโครงการ (Project evaluation) 

6. การยุติโครงการ (Project termination) 
 

กระบวนการของการบริหารโครงการ  (Project management process) 

  1. การริเริ่มโครงการ (Project initiation) เป็นขั้นตอนเริ่มต้นในการจัดท าโครงการ โดยพิจารณาถึงความ
จ าเป็นในด้านต่างๆ ว่ามีความต้องการในด้านใด เช่น ด้านเศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อมต่างๆ ทรัพยากร ผลประโยชน์     
ที่จะได้รับ โดยจัดท าเป็นร่างโครงการ (Project proposal) ร่างวัตถุประสงค์ มีการประเมินทรัพยากร แล้วน าเสนอ
เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา 

  2. การวางแผนโครงการ (Project planning) เป็นการเตรียมงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ล่วงหน้า
ประกอบด้วย  

 2.1 การก าหนดลักษณะงานที่ต้องการ 
 2.2 การก าหนดปริมาณและคุณภาพของงาน 
 2.3 การก าหนดทรัพยากรที่ใช้ 

 หลังจากโครงการผ่านการพิจาณาแล้วจะมีการวางแผน มีการจัดตั้งผู้จัดการโครงการ ทีมงาน และท า
แผนโครงการ โดยมีการก าหนดกิจกรรมย่อยต่างๆ และก าหนดเป้าหมายของกิจกรรมย่อยนั้น รวมถึงการก าหนด
ค่าใช้จ่าย เวลา และ ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 3.การวิเคราะห์โครงการ  (Project analysis) และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Project feasibility study) เป็นการศึกษารายละเอียดด้านต่างๆ ของโครงการว่ามีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ในการน าไปใช้ในโครงการมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้เห็นเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละ
กิจกรรมของโครงการ ถ้าผลของการวิเคราะห์ได้ผลประโยชน์และมีความเป็นไปได้แล้ว จะท าให้การตัดสินใจ 
ด าเนินการตามแผนโครงการ   มีข้อผิดพลาดน้อย และได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในการวิเคราะห์โครงการ           
จะค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านการบริหาร (Managerial) ด้านเทคนิค (Technical analysis) 
ด้านเศรษฐกิจ (Economic) เป็นต้น 

  4.การปฏิบัติการตามโครงการ (Project implementation) : การก าหนดโครงสร้างโครงการ  
(Project structure) และการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ  เป็นการด าเนินการตามแผนโดยผู้จัดการ
โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งมีอ านาจในสายงานหลัก (Line authority) และมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่เป็นโครงการใหญ่ซึ่งต้องด าเนินงานในระยะสั้น การด าเนินงานตามแผนโครงการทุกข้ันตอน
อาจสิ้นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ดังนั้นจึงอาจมีการตั้งผู้จัดการโครงการย่อย (Sub-project 
manager) ผู้จัดการกลุ่ม กิจกรรม (Activity group manager) หรือผู้จัดการแต่ละกิจกรรมย่อย (Sub-activity group 
manager)   เพ่ือกระจายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  5.การควบคุมโครงการ (Project control) : การติดตามโครงการ (Project monitoring) การ
ประเมินโครงการ (Project evaluation)มีลักษณะดังนี ้

   5.1 การติดตามโครงการ (Project monitoring) เป็นการตรวจสอบและติดตามผลของ
โครงการประกอบด้วย  

 1. การติดตามความก้าวหน้า 
 2. การเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เป็นจริงกับผลลัพธ์ที่พยากรณ์ไว้  
 3. การวิเคราะห์ผลกระทบ  
 4. การปรับปรุง 

   5.2 การประเมินโครงการ (Project evaluation) เป็นการประเมินความก้าวหน้าของแผน
โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง(Actual results) กับผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าโครงการที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร เพ่ือจะได้มีการปรับปรุงโครงการใหม่ และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การขยายเวลาโครงการ การเพ่ิมงบประมาณ เป็นต้น 

 6. การยุติโครงการ (Project termination) เป็นขั้นที่การด าเนินการสิ้นสุดลง ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในโครงการ โดยผู้จัดการโครงการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารระดับสูงตามสายการบังคับบัญชา 
เพ่ือให้ทราบถึงการปฏิบัติงานว่า ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งถือว่า เป็นการสิ้นสุดการปฏิบัติงานส าหรับ
โครงการนี้ 
 สรุปได้ว่า กระบวนการการบริหารโครงการอาจมีขั้นตอนหรือวิธีการที่มีชื่อเรียกต่างกัน แต่โดยสรุปจะมีความ
คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ เช่นในบางโครงการผู้บริหารโครงการอาจใช้กระบวนการที่ประกอบด้วย การวางแผน    
การจัดหน่วยงาน การจัดคนให้เข้ากับงาน การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม การรายงาน และการงบประมาณ เป็นต้น 
ความปลีกย่อยในรายละเอียดของกระบวนการ ดังที่กล่าวมา อาจขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระของงาน ขนาดของโครงการ
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ และความรู้ความสามารถตลอดถึงประสบการณ์ของผู้บริหารโครงการ 
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 ความส าเร็จหรือล้มเหลวของโครงการใด ๆ ก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงาน กล่าวคือการบริหารงานที่ดีจะช่วย
ให้การด าเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน  
และในทางตรงข้าม แม้ว่าโครงการนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และเงื่อนไขอ่ืนใด
ในระดับสูงก็ตามแต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดีโครงการนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ 

 
เทคนิคที่ส าคัญในการบริหารโครงการ 
 การลงมือปฏิบัติงานตามโครงการมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการที่เป็นเทคนิคและทักษะเฉพาะของผู้บริหารโครงการ
ได้แก่ 

1.การมอบหมายงาน 
2.การประสานงาน  
4.การติดตามและควบคุม 
 

1.การมอบหมายงาน (Delegation)  

  การบริหารงานในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายคงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารค านึงและใส่ใจอยู่เสมอโดย
ผู้บริหารบางคนก็มีความมานะทุ่มเทท างานทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้กระทั่งงานของลูกน้องก็ตาม ผู้บริหารบางคน         
ก็ไม่ค่อยจะท างานที่รับผิดชอบโดยมักจะอ้างว่าใช้ระบบที่เรียกว่า คุณ-นะ-ท า (พ้องเสียงค าว่า คุณธรรม) กล่าวคือ
มอบหมายหรือสั่งการให้แต่ลูกน้องท า เมื่อเปรียบเทียบผู้บริหารทั้งสองประเภทจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
มากในวิธีการบริหารงาน อาจมีผู้บริหารตั้งค าถามว่าแล้วจะท าอย่างไรละเมื่องานในความรับผิดชอบมันเยอะไปหมด  
ไม่รู้จะท าอะไรก่อนหลัง และที่ส าคัญก็ไม่รู้จะมอบให้ใครท าดีเพราะดูเหมือนจะไม่ค่อยจะไว้วางใจไปเสียหมด แนวคิด
วิธีการหนึ่งซึ่งสามารถช่วยให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาเบาบางลงบ้างซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ควรใส่ใจมากขึ้นนั้นคือ        
การมอบหมายงาน (Delegation) 
 
การมอบหมายงาน(Delegation) คืออะไร  
  คือการกระจายงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก าหนด ให้ผู้อ่ืนไปปฎิบัติ 
 
ประโยชน์ของการมอบหมายงาน  
  1. ท าให้ผู้บริหารมีเวลามากขึ้น โดยสามารถน าเวลาไปท ากิจกรรมงานอ่ืนๆได้เช่น การแก้ปัญหางาน 
หรือคิดสร้างสรรค์สิงใหม่ 
  2. เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างานซึ่งถือว่า เป็นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทางหนึ่ง 
  3. เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือการเป็นหัวหน้างานใน อนาคตซึ่งอาจถือว่า
เป็นการประเมินศักยภาพของเขาไปด้วย 
 
ข้อพึงพิจารณาในการมอบหมายงาน  
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  ถึงแม้การมอบหมายงานจะมีประโยชน์แต่ควรค านึงถึงปัจจัยบางประการที่ส าคัญกับความส าเร็จในงาน  
ที่มอบหมาย ได้แก่  
   1. ใครเหมาะสมกับงานที่จะมอบหมายนี้ กล่าวคือต้องใส่ใจและค านึงว่าควรเลือกคนที่เหมาะสม                
มารับผิดชอบงานเพ่ือประกนัความส าเร็จ และลดความเสี่ยง ซึ่งค าที่คุ้นเคยกันคือ Put the right man to the right job นั่นเอง  
   2. งานที่มอบหมายบางงานต้องมีผู้ปฎิบัติร่วมกันหลายคนควรค านึงถึงหลักการท างานเป็น
ทีมกล่าวคือควรพิจารณาคนที่สามารถท างานร่วมกันได้  
   3. การควบคุมและติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะเป็นการลดความเสี่ยงหรือ
ความเสียหายที่เกิดข้ึนหากผู้ที่ได้รับมอบหมายมีความสามารถไม่พอ ไม่ตั้งใจ หรือไม่มีความรับผิดชอบ  
 
ขั้นตอนของการมอบหมายงาน  

 1. ก าหนดงานและวัตถุประสงค์ในการมอบหมายงาน 

  งานใดที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าแทนได้นั้นต้องพิจารณาให้ดีว่างานนั้น เหมาะสมหรือไม่ 
ตัวอย่างเช่นงานบางอย่างเกี่ยวข้องกับความลับขององค์การ หรือสิ่งที่เป็นงานเชิงนโยบายที่ต้องอาศัยการตัดสินใจ   
และความรับผิดชอบสูงอย่างยิ่งก็คงไม่อาจมอบหมายได้ แต่งานที่เป็นงานประจ า(Routine) ก็คงมอบหมายได้ อีกทั้ง
เมื่อเลือกงานแล้ว ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ในการมอบหมายนั้นให้ชัดว่าต้องการให้ลูกน้องได้พัฒนาตนเอง หรือเพ่ือ
ประเมินศักยภาพเพ่ือเตรียมความพร้อม  

 2. ก าหนดขอบเขตหน้าที่และอ านาจตัดสินใจ  

  ในการท างานบางงานต้องมีการตัดสินใจเช่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือ กระทบภาพลักษณ์ 
(Image) ขององค์กรหรือหน่วยงาน คงต้องพิจารณาว่าผู้รับมอบหมายงานจะมีอ านาจตัดสินใจได้หรือไม่ หรืออาจต้อง
มาปรึกษาหารือกันก่อนที่จะด าเนินการ  

 3. พิจารณาบุคคลที่เหมาะสม  

  สืบเนื่องจากการก าหนดวัตถุประสงค์ซึ่งการเลือกคนที่มารอบผิดชอบงานนั่นคงต้ องค านึงว่าถ้า
ต้องการให้งานนั่นส าเร็จอย่างมีคุณภาพควรเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ ถ้าจะเพ่ือพัฒนาลูกน้อง   
ก็ต้องดูว่าใคร ที่ยังไม่มีความสามารถในเรื่องนั่น แต่ถ้าต้องการจะประเมินศักยภาพความพร้อมคงต้องเลือกคนที่มี
โอกาสเลื่อนต าแหน่งในอนาคต  

 4. ท าความเข้าใจกับผู้รับมอบงาน  

  สิ่งที่ส าคัญยิ่งในการมอบหมายงานคือต้องมีการท าความเข้าใจกับตัวผู้ใต้บังคับบัญชาที่เลือกมาแล้ว
กล่าวคือต้องสอบถามความพร้อม บอกวัตถุประสงค์ของการมอบหมายงาน และแนะน าวิธีการขั้นตอน พร้อมทั้งให้ผู้ที่
จะรับมอบหมายได้เสนอแนวทางการด าเนินการ หรือแผนงานที่จะท าเพ่ือเป็นการประกับโอกาสความส าเร็จ 

 5. กระตุ้นจูงใจ ให้ก าลังใจและสนับสนุน  

  เมื่อผู้รับมอบงานได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ท าความเข้าใจกันแล้ว สิ่งที่ส าคัญคือต้องมีการกระตุ้นให้
ก าลังใจ และสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ ความสะดวก และการชี้แนะหรือให้ค าปรึกษา เป็นระยะเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ      
และความสัมพันธ์อันดีอันดี 
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6. ติดตามและประเมินผลงาน  

  ขั้นตอนสุดท้ายของการมอบหมายงานคือต้องติดตามความคืบหน้าระหว่างด าเนินการว่าเป็นไปตาม
แผนหรือแนวทางที่ก าหนดหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรซึ่งจะได้มีการแก้ไข ปรับปรุงได้ทันท่วงที่ก่อนความเสียหาย
เกิดข้ึน และเม่ืองานนั้นแล้วเสร็จก็ต้องประเมินคุณค่าว่าดีเพียงใด และควรมีการให้รางวัลเช่นค าชม หรือของรางวัลก็ดี  

  การมอบหมายงานเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ท่านบริหารได้ทั้งสองสิ่งควบคู่กันกล่าวคือได้ทั้งงาน ที่ท่าน     
ไม่ต้องท าเอง และยังได้คนคือลูกน้องที่เก่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้นควรถามตนเองว่า “วันนี้เรามอบหมายงานแล้วหรือยัง” 
 
2. การประสานงาน 
  หมายถึง การจัดให้คนในองค์กรท างานสัมพันธ์สอดคล้องกันโดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลัก ต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการท างาน อีกทั้งความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเพ่ือให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้อง   
ทั้งเวลา และกิจกรรมที่ต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ท าให้เกิดความสับสน ขัดแย้งหรือเลื่อมล้ ากันทั้งนี้
เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น ท าให้ได้มาซึ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 วัตถุประสงค์ของการประสานงาน 
 ๑.เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
 ๒.เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 ๓.เพ่ือขอรับการสนับสนุนหรือขอความร่วมมือ 
 ๔.เพ่ือซักถามปัญหาข้อสงสัย 
 ๕.เพ่ือจัดท าแผนงาน  โครงการ  ค าสั่ง 

 เทคนิควิธีในการประสานงาน 

 ๑.การใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล 
  - โทรศัพท์ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
  - ก่อนเริ่มประสาน คิดก่อนว่า เราต้องการอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ควรติดต่อใคร หน่วยงานใด 
  - ควรมีบัญชีโทรศัพท์ของบุคคลและหน่วยที่เก่ียวข้องไว้เป็นส่วนตัว และส่วนกลาง 
  - เมื่อติดต่อกับผู้ใด  ควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้นั้นไว้ใช้ติดต่อในโอกาสต่อไป บางครั้งท าเป็น
บัญชีไว้ในปกแฟ้มเรื่องนั้น ๆ 
  - ควรประสานกับระดับเดียวกัน  หรือต่ ากว่าก่อน 
     - ใช้ค าพูดสุภาพ  ให้เกียรติคู่สนทนาแม้รู้ว่าเขามีต าแหน่งต่ ากว่า ไม่พูดยกตนข่มท่าน 
  - อาจหาข้อมูลก่อนว่า ผู้ที่เราจะโทรติดต่อ เป็นผู้ใด ต าแหน่งหน้าที่ใด อายุเท่าใด เมื่อสนทนากัน  
อาจเรียก พ่ี น้อง ท่าน จะท าให้เขารู้สึกดี 
  - การอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความจริงใจ  มักเป็นที่พอใจของผู้อื่น 
  - ในการประสานครั้งที่ ๒  หลังจากรู้จักกันแล้ว  อาจทักทายหรือซักถามด้วยความห่วงใย จริงใจ  
เกี่ยวกับเรื่อง  สุขภาพ  การงาน  ฯลฯ  ก่อนประสานเรื่องงาน 
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  - กล่าวค าขอบคุณทุกครั้ง  ก่อนจบการสนทนา 
  - เมื่อรับปากเรื่องใดไว้  ต้องรีบท า  เช่น  จะรีบส่งโทรสารไปให้  จะรีบท าหนังสือไป 
 ๒. การประสานด้วยหนังสือ 
  - ใช้ในกรณีที่เป็นงานประจ าที่ทั้งสองหน่วย  ทราบระเบียบปฏิบัติอยู่แล้ว 
  - หากเป็นเรื่องใหม่  ควรประสานทางโทรศัพท์ก่อนเสมอ 
  - ตัวอย่างเรื่องที่อาจต้องมีหนังสือไป หลังจากโทรติดต่อด้วยวาจาแล้ว เช่น ขอทราบข้อมูล ขอหารือ  
ขอทราบความต้องการ ขอรับการสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์  ฯลฯ 
  - การร่างหนังสือ  ควรให้  ถูกหลักการ  ถูกต้อง  ถูกใจ  (ผู้รับ) 
  - การร่างหนังสือขอรับการสนับสนุน  หรือขอความอนุเคราะห์  ควรประกอบด้วย 
    (๑) เหตุที่มีหนังสือมา 
    (2) ยกย่องหน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์ 
    (3) เรื่องราวที่ต้องการขอรับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์ 
    (4) ตั้งความหวังที่จะได้รับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์ 
    (5) ขอบคุณ 
  - การร่างหนังสือขอความร่วมมือ  ควรประกอบด้วย 
    (1) เหตุที่มีหนังสือมา 
    (2) ความจ าเป็นและเรื่องที่จะขอความร่วมมือ 
    (3) เรื่องราวที่ต้องการขอความร่วมมือ 
    (4) ตั้งความหวังที่จะได้รับความร่วมมือ 
    (5) ขอบคุณ 
  - เมื่อได้รับการสนับสนุนการอนุเคราะห์แล้ว ควรมีหนังสือไปขอบคุณหน่วยงานนั้นๆ เสมอ เพื่อสาน
ความสัมพันธ์ไว้ส าหรับโอกาสต่อไป 
 ๓. การพบปะด้วยตนเอง 
  - เป็นการประสานงานที่ดีที่สุด เพราะได้พบหน้า ได้เห็นบุคลิกลักษณะ สีหน้าท่าทางของผู้ติดต่อทั้งสองฝ่าย  
มีเวลาในการซักถามท าความเข้าใจกัน ได้อย่างพอเพียง เพราะท้ังสองฝ่ายต้องวางมือจากงานอ่ืนๆ ทั้งหมด 
     - ข้อเสีย คือ ใช้เวลามาก มักใช้การพบปะในกรณีที่เป็นเรื่องนโยบาย เป็นเรื่องส าคัญ หรือมีรายละเอียดมาก 
หรือต้องการให้เกียรติให้ความส าคัญแก่อีกฝ่ายหนึ่ง หรือต้องการสร้างความรู้สึกที่ดีแก่อีกฝ่ายหนึ่ง  ให้เขารู้สึกว่า    
เราให้ความส าคัญแก่เขาด้วยการมาพบด้วยตนเอง 
  - ควรเตรียมหัวข้อหารือไปให้พร้อม  และจดบันทึกไว้  หากอีกฝ่ายไม่ได้บันทึกเราอาจบันทึกสั้น ๆ  
ใส่กระดาษโน้ตไว้ให้เขา หรือเตรียมพิมพ์รายการไปล่วงหน้า เพ่ือให้เขามีบันทึกช่วยจ า และใช้สั่งการขั้นต้นแก่บุคลากร
ในหน่วยของเขาได้ 
  - เมื่อรับปากเรื่องใดไว้  ต้องรีบท า เช่น จะรีบส่งโทรสารไปให้ จะรีบท าหนังสือไป 
  - อาจมีของเล็ก  ๆน้อย  ๆที่ไม่มีราคามากติดมือไปฝาก เช่น หนังสือธรรมะ ของกินที่เขาจะแจกลูกน้องได้ ฯลฯ 
  
ปัญหาที่พบในการประสานงานและวิธีแก้ไข 
 ๑. ปัญหา   - ประสานทางโทรศัพท์เจอคนพูดข่ม  พูดห้วน  พูดกระด้าง 
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  วิธีแก้ไข - พยายามท าใจเย็น รักษามารยาท  
 ๒. ปัญหา   - บางเรื่องไม่แน่ใจว่า จะประสานกองใดของหน่วยงานนั้นๆ ท าให้ถูกโอนสายไปมาหลายกอง 
  วิธีแก้ไข  - โทรขอค าแนะน าจากเลขานุการหรือหน้าห้องอธิบดีกรม  หรือหัวหน้า หน่วยงานนั้น ๆ  ว่า     
เราต้องการประสานเรื่องนี้  ควรติดต่อใคร เบอร์อะไร 
 ๓. ปัญหา - ท าหนังสือเชิญผู้แทนหน่วยต่างๆ มาประชุม แต่เมื่อถึงวันประชุมมีบางหน่วยไม่มา           
ซึ่งบางครั้งโทรตามใกล้เวลาเริ่มประชุม แต่ผู้แทนหน่วยนั้นก็เดินทางมาไม่ทัน 
  วิธีแก้ไข - ก่อนวันประชุม ๑ วัน โทรไปเตือนทุกหน่วย แต่ใช้วิธีว่า ขอทราบชื่อและต าแหน่งของผู้     
ที่จะมาประชุม 

 สรุป 
  การประสานงาน  เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง  ซึ่งต้องอาศัยความสุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน  ความจริงใจ  
ความอดทนอดกลั้น  ความยิ้มแย้มแจ่มใส  ในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน  เพ่ือขอรับการสนับสนุน  ขอความร่วมมื อ  
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
  
3. การติดตาม และการควบคุม (Monitoring and Control) 

  การติดตาม และการควบคุมเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของนักบริหาร และเป็นเครื่องมือส าคัญของการ
วางแผน  การด าเนินตามแผน  และการประเมินผลของงาน  ทั้งนี้เพราะงานที่เกี่ยวกับแผนขององค์การหรือหน่วยงาน
ต่างๆ จะด าเนินไปได้จะต้องอาศัยการติดตาม  การควบคุมเข้ามาช่วย  มิฉะนั้นแล้วงานทุกอย่างก็จะด าเนินไปตามธรรมชาติ 
หรือไปตามอารมณข์องปฏิบัติงาน ยากท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้   
 
ความหมายของการติดตามและการควบคุม 

  การติดตาม  หมายถึง  กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ท าเป็นประจ าเป็นช่วงๆ การวัดและการ
ตรวจสอบดังกล่าวได้แก่การวัดปัจจัยน าเข้า (Inputs)กระบวนการ (Process) และผลผลิต  (Outputs) ที่เกิดขึ้นใช่วงการ
ด าเนินงานตามแผน  โดยทั่วไปมักติดตามใน  ด้านการจัดหาการเคลื่อนย้าย  และการน าทรัพยากรของโครงการมาใช้ว่าเป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนและก าหนดการหรือไม่  วัตถุประสงค์ของการติดตามก็คือ  ต้องการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของโครงการ
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได ้ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร  การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ หรือผลิตผลของโครงการเพ่ือจะได้จัดการ
แก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ต่างๆ  ของโครงการที่เป็นไปทันท่วงที  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  การติดตามก็คือ  เครื่องมือพ้ืนฐาน
เบื้องต้นส าหรับ  การปรับปรุงการบริหารโครงการ  การติดตามแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ  คือ 
   1. การติดตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การติดตามดูว่าการปฏิบัติงานตามโครงการนั้น     
ได้ผลงานก้าวหน้าไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานตลอดจนงบประมาณ ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
   2.  การติดตามประสิทธิภาพของโครงการ ได้แก่ การศึกษาติดตามดูว่าเมื่อมี การปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ได้ผลผลิตของโครงการออกมานั้น ได้ใช้กรรมวิธีการผลิต หรือวิธีด าเนินงาน ที่ประหยัดที่สุดหรือไม่ โดยอาจจะมี
การเทียบเคียงให้เห็นสัดส่วนของผลผลิตกับปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
   3.  การติดตามประเมินผลของโครงการ ได้แก่ การศึกษาติดตามดูว่าการปฏิบัติงานตาม
โครงการนั้นได้ก่อให้เกิดผลผลิตตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลผลิตที่เกิดขึ้นดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์      
ของโครงการได้มากน้อยเพียงใด 
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  การควบคุม  หมายถึง  กระบวนการที่กระท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานได้ด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
หรือถ้าจะให้ความหมายที่ชี้ให้เห็นถึงบทบาทของผู้ควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้จากความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  เมื่อมีการศึกษาผลการปฏิบัติงานตามแผนปรากฏว่าไม่เป็นไป
ตามทิศทาง  กรอบ  หรือข้อก าหนดที่วางไว้  ผู้ควบคุมหรือผู้บริหารจะต้องด าเนินการอย่างอย่างหนึ่งจะแก้ไขปรับปรุง    
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วแผนก็จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การควบคุมอาจแบ่ง
ตามลักษณะของสิ่งที่ถูกควบคุมออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน  คือ 

  1.  การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เป็นการควบคุมผลผลิตของโครงการ    
เพ่ือจัดการให้โครงการผลิตได้ปริมาณตามที่ก าหนดไว้ในแผน เรียกว่า การควบคุมปริมาณ (Quantity Control) และ
ควบคุมให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้เรียกว่าการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การ
ควบคุมในข้อนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการด้วย คือการควบคุมให้โครงการสามารถผลิตผลงานได้ปริมาณและ
คุณภาพตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้  
  2. การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เป็นการควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมให้ปฏิบัติงานตามวิธีที่ก าหนดไว้ และให้เป็นไปตามก าหนดการ
โครงการ ควบคุมและบ ารุงขวัญพนักงาน ความประพฤติ ความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุม
ด้านความปลอดภัยของพนักงานด้วย  
  3.  การควบคุมด้านการเงิน (Financial Control)  ได้แก่  การควบคุมการใช้จ่ าย  (Cost 
Control) การควบคุมทางด้านงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางด้านบัญชีต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือให้
โครงการเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุดและมีเหตุผลเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
  4. การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources) ได้แก่ การควบคุม
การใช้จ่ายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานในการเป็นปัจจัยน าเข้าของ
โครงการเพื่อให้เกิดการประหยัดในการใช้ทรัพยากรดังกล่าว  
  5.  ก า รควบคุ ม เทคนิ ค วิ ธี ก า รปฏิ บั ติ ง าน  ( Control of Techniques or  Procedure) 
ได้แก่   การควบคุมก ากับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ก าหนดไว้ ส าหรับการปฏิบัติงานประเภท
นั้นๆ โดยจะต้องควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเข้าใจง่าย เช่น โครงการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
ก่อสร้าง   และเทคนิค         ที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและเป็นนามธรรม เช่น โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การส่งเสริม
ประชาธิปไตย หรือโครงการพัฒนาชนบท เป็นต้น  
 
ความส าคัญของการติดตามและการควบคุม 

  ความส าคัญ  ความจ าเป็น  และประโยชน์ของการติดตามและการควบคุมนั้น อาจพิจารณาได้จาก
ประเด็นต่อไปนี้ 
  1.  เพ่ือให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประโยชน์ในข้อนี้นับว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์และเป้าหมายถือเป็นหัวใจส าคัญของ
โครงการหากไม่มีการยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นหลักแล้ว เราก็ไม่ทราบว่าจะท าโครงการนี้ไปท าไม เมื่อเป็น
เช่นนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะช่วยประคับประคองให้โครงการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังดังกล่าวจึงถือ 
เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโครงการ 
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  2.  ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้บริหารที่ดีจะต้องควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการ   
โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพให้ซึ่งจะสามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการลงไปได้มาก  
ท าให้สามารถน าทรัพยากรที่ลดลงไปใช้ประโยชน์กับโครงการอ่ืน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ได้ 
  3.  ช่วยกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมนั้นไม่ใช่เป็นการ
จับผิดเพ่ือลงโทษ  แต่เป็นการแนะน าช่วยเหลือโดยค านึงถึงผลส าเร็จของโครงการเป็นส าคัญ เพราะฉะนั้น ผู้นิเทศงาน
และ       ผู้ควบคุมงานที่ดีมักจะได้รับการต้อนรับจากผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกกระตือรือร้น เพราะมีพ่ีเลี้ยงมาช่วย
แนะน า ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญก าลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็จะมีมากข้ึน 
  4.  ช่วยป้องกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โครงการบางโครงการถ้ามีการควบคุมไม่
ดีพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายใหญ่หลาวงได้ และหากพบความเสียนั้นแต่ต้นลักษณะของเหตุการณ์ที่เรียกว่า 
“สายเกินแก้” ก็จะไม่เกิดขึ้น 
  5. ท าให้พบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ท าการติดตามและควบคุม
นั้น ผู้บริหารจะมองเห็นปัญหาอันเป็นผลกระทบต่างๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการ
ป้องกันแก้ไขได้อย่างถูกต้อง เช่น โครงการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร อาจก่อให้เกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้เถื่อน
โดยใช้ถนนสายนั้นเป็นเส้นทางขนส่ง เป็นต้น 
  6.  ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เห็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของงานได้ชัดเจนขึ้น โดยปกติ
โครงการต่างๆ มักจะก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ามายไว้อย่างหลวมๆ  หรือใช้ค าที่ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมสูง เช่น  
ค าว่าพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ้น ยกระดับ ฯลฯ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือแม้กระทั่งผู้บริหารมองไม่เห็นเป้าหมายได้
ชัดเจน ไม่อาจปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องได้  เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะต้องมีการท าให้
วัตถุประสงค์      และเป้าหมายรวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ชัดเจนขึ้น เพ่ือจะได้สามารถเปรียบเทียบและท าการควบคุมได้ 

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า การติดตามและการควบคุมเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการบริหาร  และ
กระบวนการวางแผน ท าให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่ก าหนดไว้การติดตามและการควบคุมนั้น
เป็นกิจกรรมทีเกี่ยวเนื่องกัน มักจะใช้ควบคู่กันไม่ได้มีการแยกกันอย่างอิสระ กล่าวคือเมื่อมีการติดตามดูผลการท างาน
ว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็ต้องมีการควบคุมเพ่ือปรับปรุงปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปสู่ทิศทางที่ต้องการ และในทาง
กลับกัน  ใครหรือหน่วยงานใดก็ตามที่จะท าหน้าที่ควบคุมก็ต้องมีการติดตามก่อนเสมอ  มิฉะนั้นก็ไม่สามารถควบคุม
อะไรได ้

 
การควบคุมงานโดยการก าหนดตารางเวลา 

 การเริ่มต้นโครงการนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาคือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ การจัด
ตารางเวลาท างาน การบริหารกิจกรรม และสมาชิกในทีมที่ท าโครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้ คือ ส่วนส าคัญในการท าให้
โครงการนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น และประสบความส าเร็จ ผู้บริหารโครงการต้องมีการควบคุมงานโดยการก าหนด
ตารางเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ และบริหารให้กิจกรรมต่างๆนั้นได้ออกมาอย่างมีประสิทธิผล       
ณ เวลาที่ก าหนด ซึ่งหลักการบริหารงานในลักษณะนี้ ผู้บริหารสามารถใช้วิธี ผังแกนท์ (GANTT Charts) และแผนภาพเพิร์ธ 
(PERT Diagram)  มาช่วยบริหารโครงการ 
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การใช้ผังแกนท์ (Gantt Chart) และแผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) 

 ผังแกนท์ (Gantt Chart) คือ ผังที่ใช้เขียนแทนงานต่างๆ ของโครงการในรูปกราฟแท่งโดยแกน Y แทน
งานต่างๆ ที่มีในโครงการนั้นและแกน X แทนเวลาในการท างานของแต่ละงาน โดยการเขียนรูปแท่งแทนงาน ความยาว
ของแท่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระยะเวลาการท างาน และการเขียนแท่งกราฟต้องเรียงล าดับตามการวางแผนการท างาน         
ผังแกนท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและก าหนดเวลาในการท างานของโครงการ ซึ่ง เป็นผังที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 
และในปัจจุบันก็ยังนิยมผังแกนท์ นี้มาเป็นเครื่องมือการวางแผนโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ผังแกนท์ นี้จะไม่ได้แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างงานให้เห็นได้อย่างชัดเจน และไม่สามารถบอกได้ว่างานที่ปฏิบัติการล่าช้าจะมีผลต่อโครงการด้วย 
ดังนั้นโครงการขนาดใหญ่ที่มีระบบงานที่กระจายเป็นระบบย่อยๆ และมีจ านวนมาก มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ซับซ้อน 
จึงมักน าเทคนิคของเพิร์ต (PERT) และซีพีเอ็ม (CPM) มาประยุกต์การใช้งานมากกว่า  
งาน ระยะเวลาการท างาน (วัน) เริ่มหลังจากงาน (วัน) 
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 แผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) คือ แผนภาพที่เขียนแทนงาน โดยแต่ละงานต้องเขียนก ากับด้วย

โหนด c (Node) เริ่มต้นงาน ตามด้วยเส้นที่แสดงชื่อก ากับงานคั่นด้วย “,” ตามด้วยระยะเวลาในการด าเนินงานและ
สิ้นสุดที่โหนด เขียนแทนด้วยวงกลมและมีตัวเลขก ากับ ส่วนตัวเลขก ากับจะเริ่มจากค่าน้อยแล้วเพ่ิมค่ามากขึ้นในการ
เขียนก ากับแต่ละโหนด การบริหารโครงการด้วยการวางแผน ควบคุม โดยใช้เทคนิค  PERT (Program Evaluation 
and Review Technique) และ CPM (Critical Path Method) เป็นการวิเคราะห์ข่ายงานที่มักน ามาใช้ในการบริหาร
โครงการ ที่มีจุดเริ่มต้นของโครงการจนถึงการปิดโครงการที่แน่นอน มีส่วนงานย่อยต่างๆ ที่มีการกระจายโดย            
มีความสัมพันธ์กันซึ่งกันและกัน วัตถุประสงค์และหลักการของ PERT และ CPM มีพ้ืนฐานที่คล้ายคลึงกัน โดย PERT 

2 4 6 8 10 12 14 16 เวลา 
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จะเน้นด้านเวลาในการด าเนินโครงการ ส่วน CPM จะเน้นด้านค่าใช้จ่ายของโครงการ แต่ปัจจุบันได้มีการน ามาใช้
ร่วมกัน โดยค าว่า PERT เพียงค าเดียว อาจหมายถึงการน าเทคนิคของ CPM มาใช้ร่วมด้วย 

ตัวอย่าง  แผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) ข้อมูลจากแผนการด าเนินงานตารางด้านบน 
 
 
 
 
 
 
สายงานที ่1  B – E = 3+5 = 8 
สายงานที ่2 C – A – E = 2+7+5 = 14 
สายงานที ่3 C – A – D = 2+7+8 =17 

วัตถุประสงค์ของ PERT 

PERT เป็นแผนงานที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการด้วยข่ายงาน (Network) โดยแสดงกิจกรรมต่างๆ  
ในโครงการ ล าดับการท างาน และความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. วางแผนโครงการ (Project Planning) โดยจะท าการค านวณระยะเวลาการท างาน และแสดงถึงกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมว่าควรเริ่มเมื่อใด แล้วเสร็จเมื่อใด และสามารถก าหนดได้ว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมส าคัญ 
ท างานล่าช้าไม่ได้ หรือล่าช้าได้ไม่เกินเท่าใด 

2. ควบคุมโครงการ (Project Control) สามารถควบคุมการท างานตามแผนที่ได้วางไว้ และควบคุมการ
ท างานไม่ให้ล่าช้ากว่าก าหนด 

3. บริหารทรัพยากร (Resource) กล่าวคือ สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น เงินลงทุน บุคลกร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์เต็มที่ 

4. บริหารโครงการ (Project Management) งานที่ด าเนินการอยู่อาจจ าเป็นต้องเร่งการด าเนินการเพื่อ 
แล้วเสร็จกว่าก าหนด ก็สามารถท าได้ด้วยการเร่งท ากิจกรรมใดบ้าง เพ่ือให้งานเสร็จในระยะเวลาที่เร็วขึ้น 

สายงานวิกฤต (Critical Paths) จะพิจารณาจากสายงานที่มีเวลารวมยาวนานที่สุด ซึ่งในที่นี้ คือสายงาน   
ที ่3  คือ  C – A – D รวมเวลาทั้งสิ้น 17 วัน นั่นหมายถึงการด าเนินงานทุกอย่างในแต่ละข้ันตอนจะแล้วเสร็จโดยใช้
เวลา 17 วัน โดยในบางโครงการอาจมีสายงานวิกฤตมากกว่า 1 สายงาน 

การเร่งโครงการสายงานวิกฤต คือสายงานที่มีระยะยาวนานที่สุดซึ่งถือเป็นสายงานที่มีความส าคัญหากงานหรือ
กิจกรรมภายในสายงานวิกฤตช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในโครงการ นั่นหมายถึงว่าโครงการก็จะเสร็จช้าไปด้วย ดังนั้นการควบคุม
โครงการให้ส าเร็จตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีการควบคุมกิจกรรมในสายงานวิกฤตให้เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ ดังนั้น
หากต้องการเร่งโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น ก็สามารถท าได้ด้วยการเร่งกิจกรรมภายในสายงานวิกฤตนั่นเอง 
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งาน งานที่ต้องเสร็จก่อน 
ระยะเวลา (วนั) 

ค่าใช้จ่ายในการเร่งงาน 1 
วนั (บาท) ปกติ เร่ง 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

- 
- 
A 
A 
B 
B 
C 
D,E 
F 

7 
8 
9 
11 
8 
10 
13 
13 
14 

6 
6 
7 
9 
5 
7 
11 
12 
10 

150 
75 
200 
125 
115 
100 
200 
100 
125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายงานที ่1 A – C – G = 7+9+13 = 29 
สายงานที ่2 A – D – H = 7+11+13 = 31 
สายงานที ่3  B – E – H = 8+8+13 = 29 
สายงานที ่4 B – F – I = 8+10+14 = 32 --- สายงานวิกฤต 
 จากการค านวณระยะเวลา สายงานวิกฤต คือ  B – F – I ซึ่งใช้เวลารวม 32 วัน หากต้องการเร่งโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น จึง
ต้องจัดการกับสายงานนี้ โดยสมมติว่าถ้าต้องการให้โครงการเสร็จภายใน 28 วัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สายงาน B – F – I 
ปรากฎว่ากิจกรรม B มีค่าใช้จ่ายต่อวันต่ าที่สุดดังนั้นจึงท าการเร่งกิจกรรม B จาก 8 วัน เหลือ 6 วัน 
สายงานที ่1  A – C – G = 7+9+13 = 29 
สายงานที ่2 A – D – H = 7+11+13 = 31  --- สายงานวิกฤต 
สายงานที ่3 B – E – H = 6+8+13 = 27 
สายงานที ่4 B – F – I = 6+10+14 = 30 
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 หลังจากท่ีได้ท าการเร่งกิจกรรม B ยังไม่ได้ท าให้โครงการเสร็จลงได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงต้องเร่ง
กิจกรรมอ่ืน โดยสายงานวิกฤตในที่นี้คือ A – D – H โดยค่าใช้จ่ายของกิจกรรม H มีต่ าสุดคือวันละ 100 บาท ดังนั้นจึง
เลือกกิจกรรม H ด้วยการเร่งเวลาจาก 13 วัน เป็น 12 วัน  
สายงานที ่1  A – C – G = 7+9+13 = 29 
สายงานที ่2 A – D – H = 7+11+12 = 30  --- สายงานวิกฤต 
สายงานที ่3 B – E – H = 6+8+12 = 26 
สายงานที ่4 B – F – I = 6+10+14 = 30 --- สายงานวิกฤต 
 หลังจากที่ได้ท าการเร่งกิจกรรม H ยังไม่ได้ท าให้โครงการเสร็จลงได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้  ดังนั้น จึงต้องเร่ง
กิจกรรมอ่ืน โดยสายงานวิกฤตในที่นี้มีสองสายงาน คือ A – D – H และ B – F – I โดยเส้นทางที่หนึ่งกิจกรรม D จะมี
ค่าใช้จ่ายต่ าสุด คือ 125 บาทต่อวัน และเร่งได้เร็วขึ้น 2 วัน ส่วนเส้นทางที่สอง กิจกรรม F จะมีค่าใช้จ่ายต่ าสุด          
คือ 100 บาทต่อวัน และเร่งได้เร็วขึ้น 3 วัน โดยจะท าการเร่งกิจกรรม D และ F ลง 2 วัน ซึ่งกิจกรรม F นั้นสามารถ
เร่งได้เร็วขึ้น 3 วัน แต่ถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าถึงแม้เร่งกิจกรรม F เป็น 3 วันไม่ได้ท าให้โครงการสามารถเสร็จเร็ว
ขึ้น ซึ่งหากเร่งกิจกรรม F เป็น 3 วัน จะมีผลท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนโดยใช่เหตุ 
สายงานที ่1  A – C – G = 7+9+13 = 29  --- สายงานวิกฤต 
สายงานที ่2 A – D – H = 7+9+12 = 28 
สายงานที ่3 B – E – H = 6+8+12 = 26 
สายงานที ่4 B – F – I = 6+8+14 = 28  
 หลังจากท่ีได้ท าการเร่งกิจกรรม D และ F แล้ว ยังไม่ได้ท าให้โครงการเสร็จลงได้ตามเวลาที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึง
ต้องเร่งกิจกรรมอ่ืน โดยสายงานวิกฤตในที่นี้ คือ A – C – G โดยค่าใช้จ่ายของกิจกรรม A มีต่ าสุด คือ วันละ 150 บาท 
ดังนั้นจึงเลือกกิจกรรม A ด้วยการเร่งเวลาจาก 7 วัน เป็น  6 วัน 
สายงานที ่1  A – C – G = 6+9+13 = 28  --- สายงานวิกฤต 
สายงานที ่2 A – D – H = 6+9+12 = 27 
สายงานที ่3 B – E – H = 6+8+12 = 26 
สายงานที ่4 B – F – I = 6+8+14 = 28  --- สายงานวิกฤต 
 จากการลดกิจกรรม A,B,D,F และ H จึงสามารถจัดท าโครงการได้แล้วเสร็จภายใน 28 วันตามแผนที่ได้วางไว้ 
โดยจะได้สายงานวิกฤตอยู่สองสายงาน และมีจ านวนวันยาวนานที่สุด คือ 28 วัน และค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มข้ึนจาก     
การเร่งงานให้เสร็จเร็วขึ้น สามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

กิจกรรมที่เร่ง จ านวนวัน ค่าใช้จ่ายต่อวัน รวม (บาท) 
A 
B 
D 
F 
H 

1 
2 
2 
2 
1 

150 
75 

125 
100 
100 

150 
150 
250 
200 
100 

รวมค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการเรง่โครงการ 850 
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แหล่งอ้างอิง 
 

- “การจัดท าแผนการปฏิบัติการประจ าปี”  ณรงค์วิทย์ แสนทอง  สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 
- “การจัดท าแผนปฏิบัติการ” ณรงค์ พันหนูเทียน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว. ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาน่าน เขต 2 สืบค้นเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560 
- “การน าแผนสู่การปฏิบัติ”  ยุทธนา พรหมณี สืบค้นเมื่อ 25 กรกฎาคม 2560 
- “คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการ”  งานแผนงาน  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  สืบค้นเมื่อ  25 กรกฎาคม 2560 
- “แผนปฏิบัติการ”  ประสงค์ พรหมสิทธิ์ กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม   
    สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2560 
 


