
การจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

กลุ่ม 2 ข้าราชการระดับช านาญการ ช านาญงาน ปฏิบัติการ และปฏิบัติงาน 



 การวางแผน (Planning) เป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ 
(Management) โดยทั่วๆ ไปการวางแผนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการระบุ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะท าให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ การวางแผนเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะมีส่วนท าให้ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่รู้แนวทางการด าเนินงานขององค์กร ลดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนหรืองาน
ที่สิ้นเปลือง และช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะการ
วางแผนที่ดีจะต้องมีการคาดคะเนทิศทางหรือสถานการณ์ในอนาคต และวางแผน
โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ การวางแผนยังเป็นประโยชน์ส าหรับการควบคุม ซึ่งถ้าไม่มี
การวางแผน ก็จะไม่มีวิธีการใดควบคุมการปฏิบัติงานของโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



ความส าคัญของการวางแผน 
(The Importance of Planning ) 

 การวางแผนมีความส าคัญมากในการบริหารงาน เพราะจะช่วยให้
ไม่ต้องลองผิดลองถูก ซึ่งอาจท าให้สิ้นเปลืองก าลังทรัพย์ แรงงาน และเวลา 
เป็นต้น 
 การวางแผนจะช่วยท าให้มองเห็นภาพข้างหน้าว่าอะไรควรท า  
อะไรไม่ควรท า หรืออะไรที่ควรจะเตรียมตัว และเตรียมพร้อมเพื่อรับ 
สถานการณ ์



Koontz* สรุปความส าคัญของการวางแผนไว้ 4 ประการใหญ่ๆ  คือ 
 

 1) ท าให้ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเกิดความสมดุล  
(To offset uncertainty and change) เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอ แม้จะมีการวางแผนดีแค่ไหน ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ  
แต่ถ้าได้มีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับความไม่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลง 
ก็ย่อมจะดีกว่าและปลอดภัยกว่า 
 2) ท าให้ผลการปฏิบัติงานไปสู่จุดมุ่งหวังดังประสงค์ (To focus 
attention on objectives) การวางแผนอย่างรอบคอบจะท าใหเ้ข้าใจ 
ในวัตถุประสงค์ได้ชัดเจนและยังช่วยลดความผิดพลาดในขณะท าตาม
แผนปฏิบัติงาน เพราะได้ตระเตรียมไว้ก่อนแล้ว 

(Koontz, Harold; Management. Tokyo : McGraw-Hill Kogakusha, 1980.) 



 3) ท าให้ประหยัดในการปฏิบัติงาน (To gain economical 
operation) หมายถึงงานยิ่งใหญ่ ยิ่งควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในขณะที่ลงมือปฏิบัติ แต่ถ้าวางแผนไว้ก่อนและคุมงานตามแผนจะช่วยลด
การสิ้นเปลืองต่างๆ (cost) ได้มาก 
 4) ท าให้เอื้ออ านวยในการควบคุมการปฏิบัติงาน (To facilitate 
control) หมายถึง การวางแผนที่ดีย่อมมีการก าหนดขั้นตอนไว้ล่วงหน้า  
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุมและการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าได้ผลตรง 
ตามข้อตกลงหรือแผนที่วางไว้ และช่วยให้ติดตามการปฏิบัติงานท าได้ง่ายขึ้น 
หากไม่มีแผนหรือทางเดิน (Direction) ที่ชัดเจน นอกจากจะปฏิบัติงาน 
ตามแผนแบบลองผิดลองถูกเสมอๆ แล้ว ก็ยังยากต่อการตรวจตราติดตาม 
ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้อีกด้วย 

(Koontz, Harold; Management. Tokyo : McGraw-Hill Kogakusha, 1980.) 



ระดับของการวางแผน (Levels of planning) 

 1) การวางแผนของผู้บริหารระดับสูง (Top level manager) 
ผู้บริหารระดับนี้เรียกว่า Executive หรือ Director การวางแผนกลยุทธ์ 
ของภาครัฐในระดับนี้ อาจใช้เป็นเครื่องมือบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี (และ/หรือปลัดกระทรวงหรือผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวง
หรือเทียบเท่า) 
  



 การวางแผนระดับนโยบายชาติ  เน้นประโยชน์การส่ งเสริม  
การประสานงานและการชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องมี
ความชัดเจนของแผนมีทิศทางของการพัฒนาและกลยุทธ์ ล าดับความส าคัญ
ของยุทธศาสตร์หลัก และแนวทางการพัฒนาระดับชาติ ตลอดจนการก าหนด
บทบาท และการปรับองค์กรกลไกระดับชาต ิ

 ในแผนระดับชาติ ควรมีการชี้แนะให้เห็นถึงดัชนีที่จะระบุผลลัพธ์
หรือผลกระทบการพัฒนาที่ต้องการ (outcome indicators) ที่การพัฒนา
ต้องการบรรลุด้วยซึ่งแผนระดับนโยบายชาติ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ



 2) การวางแผนของผู้บริหารระดับกลาง (Middle level manager) 
ผู้บริหารระดับนี้จะมองเห็นภาพโดยทั่วไปภายในองค์การและจะมุ่งพัฒนา 
หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ การวางแผนจึงมุ่งว่าท าอย่างไรหน่วยงานที่
รับผิดชอบอยู่จึงจะประสบความส าเร็จ การวางแผนไปข้างหน้าก็ย่อมมีแต่จะ
เป็นไปตามแผนหลักอันเกิดจากแผนแม่บท (Corporate Planning) ของ
องค์การ 
  



 ส าหรับการวางแผนกลยุทธ์ของภาครัฐในระดับนี้ เป็นเครื่องมือการ
บริหารของหน่ วยงานระดับกระทรวง กรม จั งหวัดและวิสาหกิ จ 
(ปลัดกระทรวง และ/หรืออธิบดี หรือหน่วยงานระดับกรม และ/หรือจังหวัด) 
เพื่อแปลงทิศทางของการพัฒนากลยุทธ์ และยุทธศาสตร์หลักของชาติให้เป็น
ทิศทางการพัฒนา กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์เฉพาะสาขาย่อย ที่รัฐมนตรีแต่ละ
กระทรวง (เกษตร อุตสาหกรรมสาธารณสุข ฯลฯ) และ/หรือพื้นที่ระดับภาค 
อนุภาค และจังหวัด สามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารเพื่อให้นโยบายสอดรับ
กับแผนระดับชาติ 
  



 ในแผนระดับกลางนี้ มาจากการน าแผนนโยบายมาแปลงเป็นแผนที่
ชี้น าแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเหมาะสมกับหน่วยปฏิบัติระดับสาขา
และภูมิศาสตร์ของภาค อนุภาค โดยรายละเอียดของแผนระดับนี้ จะก าหนด
กลวิธีที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติ สามารถชี้น าแนวทางทางการปฏิบัติงานได้
จนถึงขั้นที่มีการก าหนดแผนงาน/โครงการเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
แผนงานโครงการเชิงกลยุทธ์ที่จะต้องเร่งด าเนินการในช่วงแรกของแผนฯ 



 3) การวางแผนของผู้บริหารระดับล่างหรือระดับปฏิบัติการ  
(First oroperate level manager) 
เป็นการวางแผนของระดับแผนก มุ่งไปสู่งานและการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
ผู้บริหารระดับนี้เรียกว่า supervisor หรือ Lower manager  

 การวางแผนกลยุทธ์ของภาครัฐในระดับนี้ เป็นเครื่องมือการพัฒนา
ในระดับปฏิบัติและพื้นที่หรือระดับท้องถิ่น เน้นความเป็นแผนงานที่เลือกสรร
กลวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน และสอดรับกับเงื่อนไขของภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ความต้องการของท้องถิ่น เป็นการแปลงทิศทางแผนงานและกลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ตลอดจนการปรับปรุงและก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กร กลไก และ
ระเบียบของหน่วยปฏิบัติให้สามารถรองรับไดอ้ย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ 



ระยะเวลาของการวางแผน (Planning Period) 
 1) การวางแผนระยะยาว (Long-range Plan)  
หมายถึง การวางแผนที่ใช้เวลาด าเนินการเป็นปีหรือหลายปี โดยทั่วไปเป็น
การวางแผนในระดับบริหาร เช่น WHO (World Health Organization) 
วางแผนเรื่องประชากรโลก ใช้เวลาล่วงหน้าเป็นสิบๆ ปี โดยใช้ค าขวัญว่า 
“Health for all gym the year 2000” แผนของประเทศที่เป็นระยะยาว 
ก็มี เช่น 4 ปีหรือ 5 ปี และมีหลายแผนต่อเนื่องกัน แผนพัฒนาของหน่วยงาน
หรือองค์การก็อาจใช้เวลาหลายปีได้เช่นกัน เช่นเดียวกับแผนการขยายสาขา 
การขยายตลาด การเพิ่มจ านวนนิสิตนักศึกษาหรือเปิดสาขาวิชา เป็นต้น 
แผนระยะยาวนี้ โดยทั่วไปจะเป็นแผนของผู้บริหารระดับสูง 



 2) การวางแผนระยะสั้น (Short-range Plan)  
หมายถึง การวางแผนที่ด าเนินการโดยใช้ระยะเวลาเป็นเดือนหรืออาจถึง 1 ปี 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการใหญ่หรือเล็ก โดยปกติจะเสร็จสิ้นลงภายใน 
1 ปี หรือครึ่งปี อย่างไรก็ตาม เวลาอาจไม่ใช่เครื่องวัดที่ถูกต้องเสมอไป  
ควรค านึงว่าแผนระยะสั้นนี้ เป็นการวางแผนย่อยจากแผนระยะยาว  
ซึ่งผู้รับผิดชอบทั่วไปมักจะได้แก่ผู้บริหารระดับกลาง 



 3) การวางแผนปฏิบัติงาน (Operational Plan หรือ Action Plan) 
หมายถึง การวางแผนเพื่อลงมือกระท า โดยเป็นแผนที่ก าหนดรายละเอียด
และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้แผนนั้นส าเร็จลุล่วงลงได้ เพราะ
ตามหลักความจริงที่ว่า ไม่ว่าแผนใหญ่จะมีรายละเอียดแค่ไหนก็ตาม ควรต้อง
ท าแผนปฏิบัติงานไว้เสมอ เนื่องจาก เป็นแผนที่ก าหนดตัวบุคคล เงิน เวลา 
อุปกรณ์ ฯลฯ ลงไปอย่างชัดเจน ผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้บริหารระดับแผนกหรือ
ระดับล่าง หรือผู้ที่ รับผิดชอบงานชั่วคราวเมื่องานเสร็จสิ้นก็พ้นวาระ 
การรับผิดชอบไป 



ขั้นตอนในการวางแผน (Steps in Planning ) 

 ในการวางแผนงานต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายประการ เช่น 
ชนิดของความยากง่ายของงาน จ านวนบุคคล เวลาที่ก าหนด งบประมาณ 
และขนาดของการลงทุน ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลักในการวางแผน
งานโดยทั่วไป ควรประกอบด้วย 



ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหา   
 
 ควรศึกษาปัญหาหรืองานว่ามีอะไรบ้างที่ควรค านึงถึง การมีข้อมูล
มากกว่า ย่อมจะช่วยท าให้เกิดข้อควรระวังหรือข้อควรตระหนักได้มากกว่า 
ในขณะที่ก าลังลงมือวางแผนในการศึกษาปัญหาหรืองานที่เกี่ยวกับการ
วางแผน ไม่ควรกระท าแต่ผู้ เดียว เพราะนอกจากจะได้ข้อมูลน้อยไม่
ครอบคลุมแล้ว ยังขาดความร่วมมือจากทีมงานอีกด้วย 



ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดเป้าหมายที่บรรลุผลได้ (Attainable goals) 
 
 ควรมีการก าหนดเป้าหมายที่บรรลุผลได้ (Attainable goals) ไว้ให้
ชัดเจนและมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือถกเถียงกันบ้าง จึงจะแสดง
ว่างานนั้นก าลังได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือตามเป้าหมาย ซึ่งจะ
ดีกว่าเป้าหมายที่ขาดการอภิปรายถกเถียง หากผู้บังคับบัญชาไม่เชี่ยวชาญใน
การน าประชุมและพยายามหลีกเลี่ยงการอภิปราย แผนที่ออกมาก็จะไม่ได้รับ
ความร่วมมือเท่าที่ควร 



ขั้นตอนที่ 3 ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
 
 มีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนโดยค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ 
คือ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) 
ตลาด/ลูกค้า (Market) เวลา (Time) และเทคโนโลยี (Technology)  
อยูต่ลอดเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 



ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดแผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 มีการก าหนดแผนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุง
งาน โดยจัดท าเป็นตารางที่สามารถทบทวนได้ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจว่า
เป้าหมายที่ตั้งไวจ้ะบรรลุผลได้อย่างแน่นอน 



ตารางการจัดท าแผนงาน (Action Plan) 

ผู้รับผิดชอบ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
ม.ค. 25XX ก.พ. 25XX เงิน สิง่ของ เทคโนโลยี ก าไร/บริการ/ผลผลติ

ช่ือโครงการ

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

ระยะเวลา ปัจจยัการลงทนุ
ล าดับ กิจกรรม รับผิดชอบโดย

 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการแปลง 
แผนงาน/โครงการไปสู่กิจกรรมย่อยในเชิงปฏิบัติ และช่วยควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ด าเนินการปฏิบัติงานได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดภาระในการตัดสินใจว่าจะท าอะไรเมื่อไหร่  
ลดความเสี่ยงในการควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 



องค์ประกอบของแผนการปฏิบัติงาน 

1. ชื่องาน/โครงการ 

 เนื่องจากแต่ละปีมีแผนงาน/โครงการจ านวนมาก ดังนั้น เราควรจะ
ตั้งชื่อแผนปฏิบัตงิานให้ชัดเจน ควรตั้งชื่อให้น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ เพื่อที่ 
ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถจดจ าแผนปฏิบัติงานน้ันได้ดี และเป็นการสร้าง 
เอกลักษณ์ของแผนปฏิบัติงานนั้นๆ ได้อีกด้วย 



2. เป้าหมายของโครงการ 

 เป็นผลที่ตั้งเอาไว้เพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุในอนาคต ซึ่ง 
การตั้งเป้าหมายที่ดจีะต้องประกอบไปด้วย SMART คือ 
 Specific มีเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจน 
 Measurable สามารถวัดผลได้ 
 Attainable สามารถที่จะท าให้บรรลุผลได ้
 Realistic มีสภาพตามความเหมาะสม สมารถท าให้เกิดขึ้นจริงได้ 
ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป 
 Timely มีกรอบเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของเป้าหมาย 



3. วัตถุประสงค์ 

 เป็นเป้าหมายย่อยหรือเรียกว่า Objectives Sub goal ซึ่งการต้ัง 
วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ควรลง 
รายละเอียดว่า การท าโครงการนี้จะท าให้องค์การได้รับผล (Output) 
อะไรบ้าง ปริมาณเท่าใด หรือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
หรือประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์การได้มากน้อยเท่าใด 
 
4. ล าดับ 

 เป็นการจัดล าดับของแต่ละกิจกรรมว่า กิจกรรมใดควรที่จะท าก่อน
หรือหลังเพื่อให้แผนการท างานมีความต่อเน่ืองและสอดคล้องกัน 



5. ขั้นตอนหลักและกิจกรรม 

 คือการก าหนดว่าวิธีการ หรือกิจกรรมใดต้องท าก่อน หรือกิจกรรมใด
ต้องท าหลังจึงจะดีที่สุด เพื่อให้วัตถุประสงค์ที่ตั้งมานั้นบรรลุผลส าเร็จได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยในแผนปฏิบัติงานควรจะก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ 
หลักๆ ไว้ให้ชัดเจน แล้วก าหนดกิจกรรมย่อยๆ ของแต่ละขั้นตอนว่ามี
อะไรบ้าง เช่น ขั้นตอนการฝึกอบรมจะมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ได้แก่ 
การก าหนดหลักสูตรฝึกอบรม การติดต่อวิทยากร การแจ้งก าหนดการ 
ฝึกอบรมให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ เป็นต้น 



6. ผู้รับผิดชอบ 
 ควรจะมีการก าหนด ชื่อบุคคล หรือต าแหน่ง (Action Plan Leader 
/ Owner) ผู้ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติงานหลักไว้ และในแต่ละกิจกรรมควรจะ
ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อจะได้พิจารณาดูว่า 
ใครรับผิดชอบมากน้อยเกินไป และคนที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมนั้นๆ หรือไม ่
 

7. ก าหนดระยะเวลา 
 ให้ระบุว่ากิจกรรมแต่ละข้อนั้นจะท าเมื่อไหร่ จะใช้ระยะเวลาในการ
ท างานเท่าไหร่ สามารถก าหนดเป็น ปี เดือน วัน หรือ ชั่วโมง ก็ได้ ซึ่งควร
ระบุวัน เวลา ให้ชัดเจน เพื่อจะสามารถดูภาพรวมของแผนปฏิบัติงานได้ว่ามี 
กิจกรรมใดบ้างที่สามารถท าไปพร้อมกันได้ กิจกรรมใดต้องรอให้กิจกรรม 
อื่นเสร็จก่อนจึงจะปฏิบัติงานได้ ตลอดจนวัน เวลา และสถานที่ 



8. งบประมาณหรือปัจจัยการลงทุน 

 นอกเหนือจากเงินที่จะเป็นตัวก าหนดการลงทุน/ค่าใช้จ่ายของ
โครงการแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่จ าเป็นที่จะต้องใช้ในการท างานหรือกิจกรรม
นั้นๆ เช่น ก าลังคน วัตถุดิบ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมของ
โครงการนั้นๆ การวิเคราะห์และก าหนดงบประมาณจากทุกกิจกรรม  
ช่วยท าให้แผนปฏิบัติงานมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น เพราะหาก
เราประมาณการงบประมาณย่อยมากเท่าไหร่ โอกาสที่งบประมาณโดยรวม 
จะผิดพลาดก็ย่อมมีน้อยลง 



9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ระบถุึงผลที่คาดว่าจะได้รับ (Output) ในแต่ละงานหรือกิจกรรมที่ท า
ซึ่งผลนั้นจะเกิดจากการปฏิบัติงานได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ของแผนปฏิบัติงานน้ัน ได้แก่ ก าไร ผลจากการปฏิบัติงาน และผลจาก 
การให้บริการ 



 ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานนั้นๆ มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการได้
หลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ ซึ่งใน
การจัดท าแผนปฏิบัติงานหากสามารถระบุรายละเอียดหรือหัวข้ออื่นๆ  
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของแผน/โครงการได้ จะช่วยให้การปฏิบัติงาน
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว ้



ปัจจัยอื่นๆ ที่จะท าให้แผนปฏิบัติงานบรรลุผล 

1) วิธีการหรือแนวทางในการปฏิบัต ิ

 เพื่อป้องกันปัญหาในการน ากิจกรรมไปปฏิบัติควรจะระบุแนวทาง 
ในการปฏิบัติตามกิจกรรมนั้นๆ ด้วย เช่น ประชาสัมพันธ์โดยใช้การติด 
ประกาศ การใช้อีเมล์ และมีการติดตามผลทุกสัปดาห์ เป็นต้น 



2) ความเสี่ยงของขั้นตอนหรือกิจกรรม 

 เพื่อให้แผนปฏิบัติงานเป็นแผนที่ค านึงถึงการปฏิบัติงานจริงๆ จึงควร
มีส่วนที่เราเรียกว่า การวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคของขั้นตอน
หรือกิจกรรมต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของกิจกรรมการจัดฝึกอบรม คือ
หน่วยงานต่างๆ มีงานมากไม่สามารถส่งคนเข้ามารับการฝึกอบรมพร้อมกันได้
คร้ังละหลายคน 



3) แผนปฏิบัตงิานรองรับ/แผนปฏิบัติงานส ารอง 

 ให้น าเอาความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นมาวิเคราะห์
เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข หรือลดผลที่จะเข้ามากระทบต่อแผนปฏิบัติโดยรวม 
เช่น อาจจะต้องแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มย่อยๆ หรืออาจจะเริ่ม
ก าหนดการฝึกอบรมให้เร็วขึ้นและทยอยฝึกอบรมทั้งปี 



บทสรุป 
 การวางแผน เป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารหรือการจัดการ 
โดยทั่วๆ ไป การวางแผนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการระบุวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เหล่านั้นได้ การวางแผนมีความส าคัญมากในการบริหารงาน เพราะจะช่วยท า
ให้ไม่ต้องลองผิดลองถูก ท าให้ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเกิดความ
สมดุล หากมีการวางแผนล่วงหน้าจะช่วยให้เกิดความผิดพลาดน้อย องค์การ
สามารถไปสู่จุดมุ่งหวังดังประสงค์ ประหยัดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน  
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเอื้ออ านวยในการควบคุม ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและได้รับผลที่มีประสิทธิภาพ 



 ระดับของการวางแผน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับใหญ่ๆ คือ 
การวางแผนของผู้บริหารระดับสูง การวางแผนของผู้บริหารระดับกลาง และ 
การวางแผนระดับปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งแผนระยะยาว ที่เป็นการวางแผนเพื่อสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้นในหลายปีข้างหน้า แผนระยะสั้น เป็นการวางแผนที่ใช้ระยะเวลา
ด าเนินการไม่เกิน 1 ปี และการวางแผนปฏิบัติงาน เป็นการวางแผนเพื่อ 
ลงมือกระท า 
 การวางแผนอย่างมีขั้นตอนจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
เนื่องจากได้มีการศึกษาปัญหา และหาทางแก้ไขที่เหมาะสม มีการก าหนด
เป้าหมายของแผนงาน เพื่อเป็นแนวทางให้การปฏิบัติงานมีทิศทางการท างาน
เป็นทิศทางเดียวกัน และมีการร่วมกันวางแผนปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาถึง
ทรัพยากรที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แรงงาน งบประมาณ ระยะเวลา 
วัตถุดิบ และเทคโนโลยี ไว้แล้วเป็นต้น 



 การวางแผนที่ ดี จะท า ให้ ส ามารถติ ดตามและ ประ เมิ นผล 
การปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงงานได้ และท าให้บรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นการแปลงแผนงาน
เชิงกลยุทธ์ไปสู่กิจกรรมย่อยในเชิงปฏิบัติ ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติงาน จะต้อง
มีการก าหนดชื่องาน/โครงการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ล าดับของกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลา งบประมาณ รวมไปถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ 



- ขอบคุณ - 
THANK YOU 


