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แนวทางการจัดทำและประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
 
1. รายละเอียดตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี  
    พ.ศ.2563 
มิติที่ 7.2 การบริหารแผนและประเมินผล 

เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.2 หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 

มาตรการที่ 2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดมาตรการ  
ลำดับที่ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่เป็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานและมีผลสัมฤทธิ์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรุงเทพมหานคร 

16 หน่วยงาน 
(ระดับสำนัก) 

นิยาม/คำอธิบาย 
 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานระดับสำนัก ที่กองในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเป็น     
ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงาน
ที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมเพ่ือจัดการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาพ้ืนที่ตามภารกิจของหน่วยงาน และโครงการ/
กิจกรรมนั้นๆ มีลักษณะเป็นงานยุทธศาสตร์ที่ ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร หรือปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ที่           
ไมส่ามารถจัดการแก้ไขให้สำเร็จได้ด้วยกิจกรรมการดำเนินงานตามภาระงานปกติ   
 และเพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
ต่อเป้าหมายการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร และเป็นแผนปฏิบัติการที่แสดงกิจกรรม/โครงการซ่ึงเป็นภารกิจ
งานประจำพ้ืนฐานในลักษณะการบริการสาธารณะและการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงแบ่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานออกเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่บรรจุโครงการยุทธศาสตร์ ซึ่งตอบสนองต่อตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร และส่วนที่บรรจุภารกิจที่เป็นงานประจำพ้ืนฐานซึ่งหน่วยงาน
ดำเนินการตามอำนาจหน้าทีโดยปกติอย่างต่อเนื่อง  
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร หมายถึง แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของหน่วยงานที่นำโครงการยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี  
พ.ศ.2564 มาบรรจุไว้ในแผน หรือโครงการเพ่ิมเติมซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตอบสนองหรือส่งผลต่อ
การบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ.2564   
 
วิธีการคำนวณ 
 นับจำนวนหน่วยงานที่มีการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนัก
ยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด โดยหน่วยงานนั้นต้องได้คะแนนการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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2. แผนยุทธศาสตร์ 
2.๑ ความหมายและลักษณะของแผนยุทธศาสตร์  
ความหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนที่กำหนดทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) 

ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์ที่ดี
จะต้องถูกกำหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้
ทำงานร่วมกันหรือจะทำงานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่
องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม
และสามารถวัดได้ ทั้งนี้ องค์การสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจำปี
งบประมาณ  นอกจากนี้ยังสามารถใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
เพ่ือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อีกด้วย 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ได้รับความนิยมมากเมื่อมีการปฏิรูปภาครัฐตามแนวทางการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ หรือ NPM (New Public Management) ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ 
ที่เน้นความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีการนำเครื่องมือการบริหารภาคธุรกิจเอกชนมาประยุกต์ใช้  
การวางแผนในภาครัฐจึงเปลี่ยนไปจากการวางแผนตามภารกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental) ซึ่งมี
ลักษณะการพัฒนาแบบต่อยอดขึ้นไปจากฐานของผลงานในปีที่ผ่านๆ มา เป็นการวางแผนที่มุ่งเน้นผลงานและ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีความรวดเร็ว รุนแรง และกว้างขวาง ให้มีผลที่ยั่งยืน การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ให้ความสําคัญต่อความประหยัด (Economy) 
คือ การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสมและมีความคุ้มค่ามากที่สุด ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) คือ การปฏิบัติ งานให้ ได้ผลงานในระดับที่สู งกว่าปัจจัยนําเข้า และความมี ประสิทธิผล 
(Effectiveness) คือ การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นวิธีการ
บริหารที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวิธีการบริหารราชการจากเดิมที่ให้
ความสําคัญต่อทรัพยากรหรือปัจจัยนําเข้า (input) กระบวนการทํางาน และอาศัยกฎระเบียบที่เคร่งครัดเป็น
เครื่องมือในการดําเนินงาน มาเป็นการมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
ทั้งในแง่ของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และความคุ้มค่าของเงิน (Value for money) รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ โดยจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

แผนยุทธศาสตร์มีความสำคัญต่อการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน เนื่องจากการบริหารราชการมี
เป้าหมายที่สําคัญคือ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ โดยการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภ าพ
และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ภาษีของประชาชนและงบประมาณแผ่นดิน  

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ 
การวางแผนยุทธศาสตร์กับการวางแผนทั่วไปจะมีความแตกต่างที่สำคัญ คือ การวางแผนยุทธศาสตร์

เป็นการวางแผนเพ่ือนำองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต การวางแผน
ยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจัยที่ชี้
อนาคตขององค์การ  ส่วนการวางแผนทั่วไปเป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การป้องกันปัญหา หรือการ
พัฒนาผลผลิตขององค์การ การวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการให้ได้แนวทางในการดำเนินงาน
ที่ทำให้งานขององค์การบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น  
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ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การวางแผนทั่วไปเป็นการวางแผนตามภารกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป 
(Incremental) ซึ่งมีลักษณะการพัฒนาแบบต่อยอดขึ้นไปจากฐานของผลงานในปีที่ผ่านๆ  มา การวางแผน
ยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นผลงานและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีความรวดเร็ว รุนแรง และ
กว้างขวาง ให้มีผลทีย่ั่งยืน  

ภาพแสดงการเปรียบระหว่างการวางแผนตามภารกิจ และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

 
 
การวางแผนงานประจำ (การวางแผนตามพันธกิจ) ในภาพที่ ๑ ด้านซ้ายมือ มุ่งเน้นภารกิจหลัก 

(Mission) และอาณัติ (Mandate) ตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย โดยยึดผลงานใน
อดีตหรือปัจจุบันเป็นฐานสำหรับการตั้งต้นในการวางแผนในปีถัดไป ข้อดีของการวางแผนแบบนี้คือ การ
วางแผนจะมีความชัดเจนในการนำพันธกิจไปปฏิบัติในกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ก็มีข้อเสียคือ ไม่มีการ
นำปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมาพิจารณา ทำให้ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  

การวางแผนยุทธศาสตร์จะมีการศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การแล้วกำหนดวิสัยทัศน์ที่พึงประสงค์
ในอนาคตระยะยาว กำหนดผลงานที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ในอนาคตไล่ลงมาถึงปัจจุบัน ทำให้มีทิศทางการพัฒนา
ที่ชัดเจน และเป็นการกำหนดอนาคตขององค์การที่ชัดเจนถึงสภาพที่ต้องการในอนาคตระยะยาว แต่อย่างไรก็
ตาม ข้อเสียของการวางแผนยุทธศาสตร์คือต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ  ขององค์การมากขึ้นในการกำหนด
องค์ประกอบที่สำคัญของแผนยุทธศาสตร์ และการคาดการณ์อนาคตต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและมีความเสี่ยง
สูงที่ผลการวิเคราะห์อนาคตจะผิดพลาดไปจากความเป็นจริง อย่างไรก็ดี ไม่มีใครที่สามารถพยากรณ์อนาคตได้
ถูกต้องทั้งหมด องค์การจึงจำเป็นต้องกำหนดอนาคตที่ต้องการตามศักยภาพและผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
องค์การ 

2.2 ประโยชน์และความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
2.2.1 แผนยุทธศาสตร์เป็นการกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้องค์การสามารถ

พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ให้
ความสำคัญกับการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  
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2.2.2 แผนยุทธศาสตร์เป็นการกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยให้หน่วยงานในภาครัฐ 
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีส่วนเอื้ออำนวยความสำเร็จ และความล้มเหลวต่อเป้าประสงค์ขององค์การ  

2.2.3 แผนยุทธศาสตร์เป็นการกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management, NPM) ที่ให้ความสำคัญการปรับปรุงการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐทั้งระบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกว่าการปฏิรูประบบราชการ 
อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังต้องดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ซึ่งเป็นกระแสหลักในการบริหารภาครฐัในปัจจุบัน  

2.2.4 แผนยุทธศาสตร์เป็นการกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยยกระดับระบบการ
จัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based Budgeting)  ซึ่งหมายถึง ระบบงบประมาณที่ให้
ความสำคัญกับการกำหนดพันธกิจขององค์การ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน งาน/โครงการ
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือวัดผลสำเร็จของงาน เป็นระบบที่เชื่อมโยงการ
บริหารจัดการทรัพยากร การเงินและพัสดุ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของงานหรือพันธกิจต่างๆขององค์กร
หรือของรัฐภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

2.2.5 แผนยุทธศาสตร์เป็นการกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยในการสร้าง
นวัตกรรมการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการพินิจพิเคราะห์ วางแผน และนำเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการ
แบบใหม่ ๆ ที่หลุดพ้นจากกรอบพันธนาการทางความคิด อันเกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติราชการที่ล้าสมัยและ
ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

2.2.6 แผนยุทธศาสตร์เป็นการกำหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่มีส่วนช่วยสนับสนุนหลักการ
ประชาธิปไตยในแง่ของการมีส่วนร่วม (Participation) และการกระจายอำนาจ (Decentralization) 

2.3 องค์ประกอบและความหมายของคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
จึงได้ศึกษารวบรวมองค์ประกอบและความหมายของคำสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ดังนี้1  

ยุทธศาสตร์ (Strategic) หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน ดังนั้น จุดหมาย  
จึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งในการจัดทํายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดทําจําเป็นต้องกําหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน 
เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ตรงตามความต้องการ และดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง    

วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้หน่วยงาน “เป็น” ภายในกรอบระยะเวลาใด เวลาหนึ่ง 
ซึ่งอาจจะกําหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   

พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของหน่วยงาน การกําหนด พันธกิจ 
สามารถทําได้โดยนําภารกิจ (หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ) แต่ละข้อที่หน่วยงานได้รับมอบหมายตั้งแต่แรกก่อตั้ง
มาเป็นแนวทาง ทั้งนี้ ผู้จัดทําต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าพันธกิจแต่ละข้อมีความหมายครอบคลุมขอบเขต แค่ไหน 
แต่ละข้อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นไปอย่างสะดวก 
ถูกต้อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์/ด้าน (Strategic Issues) หมายถึง ประเด็นหลักที่ต้องคํานึงถึง ต้องพัฒนา ต้อง
มุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์นี้สามารถทําได้โดยการนําพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อนั้น 

 
1 สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย “คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Manual)” ฉบับปรับปรุง 

คร้ังที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
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หน่วยงานต้องการดําเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และหลังจากได้ดําเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด     

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย/มิติ  (Sub Strategic Issues) หมายถึง ประเด็นย่อยภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสร์หลักท่ีต้องคํานึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น      

เป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานปรารถนาจะบรรลุ โดยต้องนําประเด็นยุทธศาสตร์ มา
พิจารณาว่าหากสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละข้อ ใครเป็นผู้ได้รับ 
ผลประโยชน์และได้รับประโยชน์อย่างไร     

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติ 
งานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าว และต้องใช้ถ้อยคํา          
ที่ชัดเจนทั้งในแง่ของคําจํากัดความและการระบุขอบเขต โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกนําไปเป็นหลักในการกํ าหนดค่า
เป้าหมายในลําดับต่อไป     

ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดความสําเร็จที่หน่วยงานต้องการบรรลุ 
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการกําหนดหรือระบุว่าในแผนงานนั้น ๆ หน่วยงานต้องการทําอะไร ให้ได้เป็นจํานวน 
เท่าไรและภายในกรอบระยะเวลาเท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย    

กลยุทธ์/มาตรการ (Strategy) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์  
โดยกลยุทธ์จะกําหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Critical Success Factors) เป็นสําคัญ 
กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสําเร็จและ
เราจําเป็นต้อง ทําอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้    

โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็นการตอบสนองประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจของหน่วยงาน 
(Function - Based) ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ (People - Centered/Area - Based) และเป็น
การ พัฒนาองค์กร/งาน (Organizational Development) 

ตารางสรุปนิยามศัพท์และคําจํากัดความคำสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
 คําศัพท์ คําจํากัดความ 

วิสัยทัศน์ (Vision) สิ่งที่อยากจะให้หน่วยงานเป็นในวนัข้างหน้า 
พันธกิจ (Mission) กรอบ ขอบเขตการดาํเนินงานของหน่วยงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประเด็นหลักท่ีต้องคํานึงถึง ต้องมุง่เน้น ต้องพัฒนา 
เป้าประสงค์ (Goal) อะไรคือสิ่งที่หน่วยงานต้องการบรรลุ  
ตัวช้ีวัด(Key Performance Indicators : KPI) สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงานสามารถบรรลเุป้าประสงค ์
ค่าเป้าหมาย (Target) ตัวเลขหรือค่าของตัวช้ีวัดที่หน่วยงานจะต้องไปให้ถึง 
กลยุทธ์ (Strategy) สิ่งที่หน่วยงานจะต้องทําเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค ์
โครงการ (Project) กิจกรรมดําเนินการ/ปฏิบัต ิ

2.4 ลักษณะของโครงการยุทธศาสตร์2 
 เนื่องจากแผนยุทธศาสต์ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมในเชิงโอกาสและภัย
อุปสรรคที่เปลี่ยนแปลงไปกับศักภาพที่เปน็จุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงาน เพื่อกำหนดกลยุทธ์/มาตรการของ
หน่วยงาน หากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ โดยทั่วไปการกำหนด 
กลยุทธ์/มาตรการมี 4 ลักษณะ คือ     

 
2

 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช เอกสารประกอบการบรรยาย “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบยุทธศาสตร์” สำนกัยทุธศาสตร์และประเมินผล 
กรุงเทพมหานคร   
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2.4.1 Direct Approach กำหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร (SWOT) ตามหลักวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 

2.4.2 Goals Approach กำหนดกลยุทธ์จากการนำเอากลยุทธ์ที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานต้นสังกัดมาดำเนินการเพ่ือตอบสนองจุดหมายปลายทางที่กระทรวงกำหนด (เช่น การดำเนินงาน
ตามกลยุทธ์/มาตรการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร/แผนปฏิบัติราชการประจำปีตามที่
กรุงเทพมหานครมอบหมายให้ใช้กลยุทธ์/มาตรการนั้น ๆ) 

2.4.3 Vision Approach กำหนดจากวิสัยทัศน์ที่อยากจะเป็น แล้วตรวจสอบความเป็นไปได้
โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การ แล้วจึงกำหนดกลยุทธ์ตามศักยภาพของ
หน่วยงาน 

2.4.4 Indirect Approach กำหนดจากศึกษากลยุทธ์ที่หน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
ใช้อยู่ แล้วตรวจสอบความไปได้โดยพิจารณาความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์ การ 
แล้วจึงกำหนดกลยุทธ์ตามศักยภาพของหน่วยงาน 

การกำหนดกลยุทธ์/มาตรการหรือสิ่งที่จะทำเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยจะกำหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัย
แห่งความสำเร็จ (key success factor) เป็นสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ 
นั้น จะมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความสำเร็จ และจะต้องทำอย่างไรจึงจะไปถึงจุดนั้น อย่างไรก็ตามในการกำหนด
กลุยทธ์/มาตรการของหน่วยงานย่อยภายในองค์การ หน่วยงานต้องนำเอากลยุทธ์/มาตรการของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือกลยุทธ์ขององค์การมาดำเนินการ การกำหนดกลยุทธ์/มาตรการจึงต้องใช้ลักษณะที่ 2 เป็นหลัก และ
ลักษณะที่ 1 เป็นรอง โดยกำหนดกลยุทธ์/มาตรการเพ่ิมเติมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์การ (SWOT) และอาจใช้ลักษณะที่ 3 และลักษณะที่ 4 ได้บ้าง  
 ปัญหาสำคัญที่พบและทำให้แผนยุทธศาสตร์มีความคลาดเคลื่อนจากทิศทาง คือ มีการนำงานประจำที่
ปฏิบัติอยู่เป็นปกติเข้ามาเป็นยุทธศาสตร์ การแยกระหว่างโครงการที่เป็นงานยุทธศาสตร์และโครงการ/กิจกรรม
ที่เป็นงานประจำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยปกติในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะมีงานอยู่ 3 
ลักษณะ คือ งานประจำที่ดำเนินการเป็นปกติ การพัฒนางานประจำ และงานที่เป็นสิ่งใหม่ โดยงานที่จัดเป็น
งานยุทธศาสตร์คือ การพัฒนางานประจำ และงานที่เป็นสิ่งใหม่3 
 

 
 
 

 
3 รศ.ดร.พสุ เตชะรินทร์ และคณะ “Strategy Map แผนที่ยุทธศาสตร์” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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ความแตกต่างระหว่างโครงการยุทธศาสตร์และงานประจำพ้ืนฐาน 
ประเด็น โครงการยุทธศาสตร์ งานประจำพื้นฐาน 

ขอบเขต มีลักษณะเฉพาะ ช้ำแล้วซ้ำอีก 
กรอบเวลา แน่นอน ไม่สิ้นสุด 
การเปลี่ยนแปลง รวดเร็ว ค่อยเป็นค่อยไป 
วัตถุประสงค์ เฉพาะเจาะจง ทั่วไป 
ทรัพยากร จำกัด เพ่ิมเติมเป็นรายปี 
สภาพแวดล้อม ยืดหยุ่น/พลวัต คงท่ี 
ผลลัพธ์ เจาะจง/มีตัวชี้วัดทุกมิติ ประสิทธิภาพ 
ทีมงาน เฉพาะกิจ ประจำ 
การบริหาร ยืดหยุ่น/แตกต่าง รูปแบบชัดเจน/ตายตัว 
ผู้รับบริการ เฉพาะเจาะจง ทั่วไป 

3. ประเภทและความสัมพันธ์ของแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนา และกำกับ

การดำเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยได้แบ่งประเภทของแผนออกเป็น  
๓ ระดับ ตามช่วงเวลา ดังนี้ 

3.1 แผนระยะยาว ประกอบด้วย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ -๒๕๗๕) 
โดยมีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่นำวิสัยทัศน์ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา ๗ ประเด็น ได้แก่ มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานคร
สำหรับทุกคน มหานครกะทัดรัด(มหานครกระชับ) มหานครประชาธิปไตย มหานครแห่งเศรษฐกิจและการ
เรียนรู้ และการบริหารจัดการ(เมืองมหานคร) รวมถึงแผนแม่บท และแผนเฉพาะด้านต่างๆ ที่หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบกำกับทิศทางการพัฒนาในแต่ละด้าน หรือแต่ละประเด็นเป็นการ
เฉพาะ ทั้งนี้ต้องมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานครในระยะยาว 

3.2 แผนระยะกลาง ประกอบด้วย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี แผนพัฒนาหน่วยงาน 
(สำนักและสำนักงานเขต) และแผนพัฒนากลุ่มเขต ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ในการจัดทำแผนระยะ
กลางจะเป็นการถ่ายทอดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี เป้าหมายและ
โครงการที่ระบุไว้ในแผนแม่บทหรือแผนเฉพาะด้านต่างๆ โดยจะมีการตรวจสอบ ทบทวน ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมายให้มีความเหมาะสม สอดรับกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ศักยภาพของหน่วยงาน และความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่   

3.3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นแผนรายปีที่ใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ซึ่งประกอบด้วย แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ของหน่วยงาน โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครจะมีการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
กลยุทธ์/มาตรการในแต่ละปีงบประมาณ พร้อมโครงการยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพ่ือให้หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครนำโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร ไปพิจารณาประกอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน แม้ว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครกับ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานจะมีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์เหมือนกัน แต่ก็มีลักษณะที่แตกต่าง
กันอย่างชัดเจน คือ  
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- แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานครจะประกอบด้วยโครงการยุทธศาสตร์  
เท่านั้น งาน/โครงการ/กิจกรรมที่เป็นภารกิจประจำพ้ืนฐานของหน่วยงานจะไม่ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร  

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานจะประกอบไปด้วยโครงการยุทธศาสตร์ และงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นภารกิจประจำพ้ืนฐานของหน่วยงาน โดยแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเพ่ือแสดงให้เห็น
ว่าภารกิจส่วนใดขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และภารกิจใดที่ ตอบสนองภารกิจประจำพ้ืนฐานของ
หน่วยงาน  

 

 
 
4. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยสรุป “ยุทธศาสตร์” คือ สิ่งที่องค์การทำเพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จ โดยที่ความสำเร็จของหน่วยงาน
ภาครัฐ คือ การบรรลุวิสัยทัศน์ และหากกล่าวเฉพาะกรุงเทพมหานคร จะพบว่า วิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร 
คือ กรุงเทพฯ จะเป็นมหานครแห่งเอเชีย ในปี พ.ศ.2575  ความสำเร็จของกรุงเทพมหานครจึงหมายถึงการ
ดำเนินการเพื่อที่จะนำกรุงเทพมหานครไปสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ.2575 นั่นเอง    

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 และ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับดังกล่าวเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจำปี  
พ.ศ. 2564 เป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการ
พัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
เหมาะสมกับความจำเป็น และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้กำหนดแนวทาง
ในการดำเนินการของหน่วยงาน ดังนี้ 
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 การกำหนดทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน 
๑. ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์สถานการณ์ในพ้ืนที่ เขตหรือในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร 

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูล/ฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บประกอบการวิเคราะห์เพ่ือระบุ
สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่และกรุงเทพมหานคร 

๒. ศึกษา ทำความเข้าใจเนื้อหา และสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 
พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของสถานการณ์ในพื้นที ่/กรุงเทพมหานคร และบทบาทของ
หน่วยงานในการสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 

3. จัดทำรายละเอียดโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ให้นำโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่บรรจุไว้ ในแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 มาจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการเป็นลำดับแรก โดยให้เป็นไป
ตามแบบมาตรฐานการเขียนโครงการของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล   

๔. กรณี ไม่มีโครงการยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี   
พ.ศ. ๒๕๖4 หน่วยงานสามารถจัดทำโครงการเพิ่มเติม โดยต้องเป็นโครงการยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ของพื้นที่/กรุงเทพมหานคร และมีผลการดำเนินงานที่สนับสนุนให้ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของภาคประชาชน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณากำหนด
โครงการ/กิจกรรม 

๕. ตรวจสอบความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างโครงการ/กิจกรรม มาตรการ ค่าเป้าหมาย
ตัวชี ้วัด เป้าประสงค์ มิติ และด้านการพัฒนา พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๖. กรณีรายการ/โครงการที่มีลักษณะเป็นงานประจำพ้ืนฐานของหน่วยงาน ซึ่งดำเนินการเพ่ือให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย/ภารกิจโดยปกติของหน่วยงาน หรือรายการ/โครงการ/กิจรรม ซึ่ง ไม่สามารถก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ให้จัดทำเป็นบัญชี
รายการ/โครงการประจำพื้นฐานแนบท้ายแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ของหน่วยงาน   

การจัดทำรายละเอียดโครงการ 
 เพ่ือให้ โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มีรายละเอียดที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้หน่วยงานจัดทำโครงการตามรูปแบบมาตรฐาน 
ที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด รายละเอียดตามหนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล  
ที่ กท ๐๕๐๕/๑๒๒๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งมรีูปแบบโดยสรุป ดังนี้ 

หัวข้อ รายละเอียด 
ชื่อโครงการ  ระบุชื่อโครงการที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ

กิจกรรมของโครงการ 
หน่วยงาน ระบุชื่อส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ปีงบประมาณ  ระบุปีงบประมาณที่จะดำเนินการ   
1. หลักการและเหตุผล  แสดงความเป็นมาของโครงการ สภาพปัญหา สาเหตุและผลกระทบ

โดยมีข้อมูลและหลักฐานสนับสนุน ระบุวิธีการแก้ไขปัญหา สิ่งที่จะ
ดำเนินการและผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
2. วัตถุประสงค์  ระบุถึงเจตจำนงของการดำเนินโครงการ แสดงให้เห็นผลที่ต้องการ

บรรลุ มีความชัดเจน เป็นไปได้ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วัด/ประเมินผลได้  

3. เป้าหมาย  ระบุสิ่งที่จะดำเนินการหรือผลที่จะทำให้เกิดขึ้นในระยะเวลา และ
สถานที่ที่กำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรูปธรรม วัดได้ทั้งในเชิง
ปริมาณ/คุณภาพ โดยต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ   

4. ลักษณะโครงการ  ประเภทโครงการ ระบุโครงยุทธศาสตร์/ประจำ/ใหม่หรือต่อเนื่อง  
ความสอดคล้อง หรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/แผน ระบุความ
สอดคล้อง สัมพันธ์ เชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
รูปแบบโครงการ ระบุรูปแบบในการดำเนินโครงการ 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ  ระบุระยะเวลาเริ่มต้น ระยะเวลาสิ้นสุด และสถานที่ดำเนินการ  
6. แผนปฏิบัติการ  แสดงให้เห็นขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กรณีได้รับงบประมาณให้ปรับแผนปฏิบัติการตามแบบที่กำหนด  
7. งบประมาณ  ระบุจำนวนงบประมาณที่ใช้ทั้งหมด พร้อมแหล่งที่มา หมวดรายจ่าย

งบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะเสนอของบประมาณ 
8. ความเสี่ยงของโครงการและแนว
ทางการบริหารความเสี่ยง  

ระบขุ้อจำกัดหรือปัจจัยความล้มเหลวที่คาดการณ์ล่วงหน้า 
ผลกระทบที่จะทำให้โครงการไม่ประสบความสำเร็จ พร้อมวิธีการ
แก้ไข 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ระบุผลที่จะได้รับหรือผลกระทบในทางที่ดี ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่
จะเกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งปริมาณและคุณภาพในแง่การ
สร้างมูลค่าเพ่ิม    

10. การติดตาม/ประเมินผล  10.1 ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ระบุตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความสำเร็จของ
การดำเนินโครงการประเภท/ระดับต่าง ๆ  
10.2 การติดตามความก้าวหน้า ระบุระยะเวลาการรายงาน
ความก้าวหน้าตาม 
ความเหมาะสม การรายงานความก้าวหน้าให้ระบุเนื้องาน ณ เวลาที่
รายงาน และร้อยละของเนื้องาน 
10.3 การประเมินผลโครงการ ระบุวิธีการประเมินผลสำเร็จของ
การดำเนินโครงการ  
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5. รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน 

5.1 รูปแบบ/องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
หน่วยงาน 

▪ ปก 
▪ คำนำ 
▪ สารบัญ 
▪ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

o ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์  
o วิสัยทัศน์ 
o พันธกิจ 
o เป้าหมาย 
o ตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลัก 

▪ มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
o ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ 
o ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ 

▪ โครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ (รายละเอียดโครงการทุกโครงการที่หน่วยงานจะ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

5.2 คำสำคัญและความหมาย 
5.2.1 ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์  

       หมายถึง สภาพทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การคาดการณ์สถานการณ์/การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในระยะที่ผ่านมา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและ
โครงการของหน่วยงาน  

5.2.2 วิสัยทัศน์ 
 หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานมุ่งหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคต 

5.2.3 พันธกิจ 
 หมายถึง ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

5.2.4 เป้าหมาย 
 หมายถึง รายการที่หน่วยงานจะดำเนินการให้บรรลุผล ประกอบด้วย ด้าน มิติ และ

เป้าประสงค์ โดยให้หน่วยงานยึดตามด้าน มิต ิ และเป้าประสงค์ที ่กำหนดไว้ในแผนปฏิบ ัต ิราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถกำหนดเป้าประสงค์เพ่ิมเติมได้หากพิจารณา
แล้วพบว่าเป้าประสงค์ที่ปรากฏอยู ่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 256 4 ไม่
ครอบคลุมภารกิจที่หน่วยงานดำเนินการ ซึ่งหากไม่กำหนดไว้เพ่ิมเติมจะมีผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนา
กรุงเทพมหานครในภาพรวม โดยให้หมายเหตุไว้ว่า “เป้าประสงค์ที่หน่วยงานกำหนดเพิ่มเติม” 
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5.2.๕ ตัวช้ีวัดผลการดำเนินการหลัก 
       หมายถึง ตั วชี้ วัดและค่าเป้ าหมายของเป้ าประสงค์ที่ ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ที่หน่วยงานเป็นเจ้าภาพหลักหรือเป็นหน่วยงานสนับสนุน แต่หากมี
การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเพิ่มเติมให้ระบุว่าเป็นตัวชี้วัดเสริมหรือสนับสนุนเป้าประสงค์ใด 

5.2.๖ มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
        เป็นส่วนที่รวบรวมมาตรการที่หน่วยงานจะดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุเป้าประสงค์
การพัฒนา ขณะที่โครงการ/กิจกรรม หมายถึง ภารกิจที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการเพ่ือสนับสนุนหรือผลักดัน
มาตรการที่ได้กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  

5.2.๖.1 ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ หมายถึง ส่วนที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการเพ่ือให้เกิดผลในการแก้ไขปัญหา การให้บริการสาธารณะ หรือการพัฒนาพ้ืนที่ เฉพาะที่เป็นงาน
ยุทธศาสตร์และต้องสอดคล้องกับมาตรการ เป้าประสงค์ และมิติในด้านที่ ๑ - 6 ของแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564   

5.2.๖.2 ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการ หมายถึง ส่วนที่บรรจุโครงการ/กิจกรรมที่มีลักษณะงาน
บริหาร-จัดการทั่วไปของหน่วยงาน เพ่ืออำนวยการภายใน หรือการอำนวยการสนับสนุนให้การให้บริการสาธารณะ 
การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาพื้นที่ของหน่วยงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในด้านที่ 1 – 6 ให้บรรลุผลหรือมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เฉพาะที่เป็นงานยุทธศาสตร์ และต้องสอดคล้องกับมาตรการ เป้าประสงค์ และมิติ ใน
ด้านที่ 7 ของแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564   

5.2.๖ .3 กรณี ที่ ไม่ มี โครงการสำคัญ ของหน่ วยงาน บรรจุ ในแผนปฏิ บั ติ ราชก าร
กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 และหากพิจารณาแล้วว่าเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงานไม่สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ ให้หน่วยงานพิจารณาจัดทำโครงการยุทธศาสตร์
เพ่ิมเติม เพ่ือขับเคลื่อนเป้าประสงค์นั้นได้  

โดยในส่วนของมาตรการ ให้หน่วยงานพิจารณานำมาตรการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2564 มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานก่อน ทั้งนี้หากสถานการณ์และ
ภารกิจของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับมาตรการตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2564 หน่วยงานสามารถกำหนดมาตรการขึ้นใหม่ โดยให้ระบุว่าเป็น “มาตรการของ
หน่วยงาน………………” แต่ต้องเป็นมาตรการที่สอดคล้องหรือสนับสนุนเป้าประสงค์การพัฒนาตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2564 
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เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 (แผนยุทธศาสตร์) 
สำนัก/สำนักงานเขต/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร............................. 

  

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ความเห็นและข้อสังเกต 

กระบวนการจัดทำ
แผน 

▪ มีคณะทำงานจัดทำแผนของหน่วยงาน 
▪ มีการประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผน

หน่วยงาน 
▪ มีการเผยแพร่แผนของหน่วยงานผ่าน

ช่องทางต่างๆ  
 

3 
5 
 

3 

  

ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของหน่วยงาน 

▪ ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา
ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนัก ภารกิจ
ของหน่วยงาน โครงสร้างการบริหาร และ
ข้อมูลสถิติที่สำคัญโดยมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูล เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพ
ของหน่วยงาน  

▪ ข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญของหน่วยงาน และ
มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลเพ่ือ
ชี้ให้เห็นศักยภาพ ของพ้ืนที่/หน่วยงาน 

▪ การนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่าน
มา (ข้อมูลและคำอธิบายที่แสดงถึงผลการ
ดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการ
ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ปี/แผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานครประจำปี       
มากน้อยเพียงใด)  

3 
 
 
 
 
 

5 
 
 

5 

  

การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน การคาดการณ์สถานการณ์/
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต (ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การ
กำหนดเป้าหมายและโครงการของหน่วยงาน) 

- มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน/ภายนอก  

- มีความสอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพของหน่วยงาน 

- มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับข้อมูล

 
 
 
 
 

3 
 

3 
 

5 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ความเห็นและข้อสังเกต 

ทั่วไป ตัวชี้วัดการพัฒนาหน่วยงาน และผล
การการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหา
ในด้านต่างๆ  

ยุทธศาสตร์ 
๑. วิสัยทัศน ์

 
มีลักษณะแสดงสถานภาพที่หน่วยงานต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน 
- มีความกระชับเหมาะสมที่แสดงถึง

จุดเน้นหรือสิ่งที่ต้องการจะเป็นใน
อนาคตอย่างชัดเจน 

- มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์
สภาวการณ์ ศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที่ 

 
 
 
 
 

3 
 
 

๓ 

  

2. ประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ด้าน) 

มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
เงื่อนไขเฉพาะของหน่วยงาน 
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการ

พัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
- ยุทธศาสตร์มีความเชื่อมโยง 

สอดคล้องกับการวิเคราะห์ SWOT 
และตอบสนองปัญหาหรือศักยภาพ
ของพ้ืนที่ 

- มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี 
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี 

 
 

3 
 

5 
 
 
 

5 

  

3. ประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย 
(มิติ)  

มีความชัดเจน สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์/ด้าน และเงื่อนไขเฉพาะ
หน่วยงาน 

5   

4. เป้าประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย /มิติ 
- แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และค่า

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุอย่างชัดเจน
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  

- มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพ
ปัญหาหรือศักยภาพของพ้ืนที่/
หน่วยงาน 

 
5 
 
 

5 

  



3 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ความเห็นและข้อสังเกต 

5. ตัวชีว้ัดและค่า
เป้าหมายของแต่
ละเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
▪ ตัวชี้วัด 
- มีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับ

เป้าประสงค ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย/มิติ 

- มีจำนวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและ
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพ 
 

▪ ค่าเป้าหมาย 
- มีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูล

ในช่วงที่ผ่านมา) หรือค่า bench 
mark และแสดงถึงความก้าวหน้า
อย่างเหมาะสมในแต่ละปี 

 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

5 
 
 
 
 

  

6. กลยุทธ์/ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ย่อย 
(มิติ)  

มีการกำหนดกลยุทธ์/มาตรการของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย (มิติ) ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
- กลยุทธ์/มาตรการหรือแนวทางการ

พัฒนามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ นำไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

- สามารถบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการดำเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือนำไปสู่การกำหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 

  

7. โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่
สำคัญ (flagship)  

ความครอบคลุม ครบถ้วน และสมบูรณ์ของ
โครงการ 
- มีโครงการ/กิจกรรมครบถ้วนทุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน 

- โครงการมีเนื้อหาสอดคล้องและ
ตอบสนองกลยุทธ์/มาตรการการ
พัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ย่อย 

 
 

3 
 
 

3 
 
 
 

  



4 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดและหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ความเห็นและข้อสังเกต 

- โครงการมีองค์ประกอบและ
รายละเอียดครบถ้วนตามรูปแบบ
มาตรฐานการเขียนโครงการของ
กรุงเทพมหานคร 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท
เฉพาะด้าน 

5 
 
 
 

3 
 

คะแนนรวม 100   
 
 
 
 
     .................................................................หวัหน้ากลุ่มงาน 

     (................................................................) 

   
.................................................................ผู้อำนวยการกอง 

     (................................................................) 

 


