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1. วัตถปุระสงค์ 
  

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรม
สรรพสามิต โดยมุ่งเน้นให้เกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานขององค์กร พร้อมท้ังใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรและบุคลากรภายในองค์กร 
 
2. ขอบเขต 
 

  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของการบริหารยุทธศาสตร์ของกรม
สรรพสามิต เพื่อให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันท่ัวท้ังองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรต่อไป 
 
3. ผู้รับผิดชอบ 
 

  ผู้รับผิดชอบงานบริหารยุทธศาสตร์ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรของกรม ฯ  
3 ระดับ และหน่วยงานภายใน 2 กลุ่ม 

3.1 ผู้บริหารระดับสูง (ณ ท่ีนี้ ประกอบด้วย อธิบดี ท่ีปรึกษา รองอธิบดี 
และผู้อ านวยการระดับส านัก/ภาค) เป็นผู้ก าหนดนโยบายและ/หรือยุทธศาสตร์ระดับกรม 

3.2 ผู้บริหารระดับกลาง/หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร (ณ ท่ีนี้ ประกอบด้วย 
หัวหน้าส่วนต่าง ๆ) เป็นผู้รับมอบนโยบายและ/ยุทธศาสตร์จากคณะผู้บริหารระดับสูงในข้อ 
3.1 และแปลงไปสู่การปฏิบัติในรูปของแผนการปฏิบัติราชการต่อไป โดยผู้บริหาร
ระดับกลางจะเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้รับผิดชอบในระดับปฏิบัติในข้อ 3.3 พร้อมท้ังวิเคราะห์หา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน 
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3.3 ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานต่าง ๆ อันเนื่องจาก
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และมีหน้าท่ีรายงานผล
การปฏิบัติงานและความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ ตามท่ีก าหนด 

3.4 หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับกรม คือ 
ส านักแผนภาษี 

3.5 หน่วยงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ คือ หน่วยงานอื่น ๆ ทุกหน่วยงาน
ภายในกรมสรรพสามิต 
 
4. ค านิยามที่เกี่ยวข้อง  
 

เนื่องจากค าเหล่านี้มีต้นก าเนิดจากภาษาต่างประเทศ และในปัจจุบันพบว่า 
หน่วยงานต่าง ๆ จ านวนไม่น้อยท้ังในภาครัฐและเอกชน ยังมีการใช้น าค าศัพท์เทคนิคเหล่านี้
มาใช้อย่างสับสนปนเปกันอยู่ เช่น การใช้ค าว่า ยุทธศาสตร์ (Strategy) แทนด้วยค าว่ากล
ยุทธ์ (Tactic) จึงได้ก าหนดค านิยาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันในการน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 

4 .1 วิสัยทัศน์  (Vision) เป็นค า ท่ีมักพบควบคู่ ไปกับค าว่า พันธกิจ 
(Mission) อยู่เสมอ ๆ วิสัยทัศน์ ในท่ีนี้ หมายถึง สิ่งท่ีเราอยากจะให้องค์กรเป็นในอนาคต
ข้างหน้าหรือเป็นสิ่งท่ีเราอยากจะเห็นจากองค์กรในระยะยาว ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับค าถาม 
เช่น What do we want to be in the next five years?   

แต่ในบางครั้งในองค์กรท่ีไม่แสวงหาก าไรหรือองค์กรการกุศล ต่าง ๆ มักจะ
ก าหนดวิสัยทัศน์ในเชิงผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร เช่น อยากให้ความยากจน
หมดจากโลกนี้ไป มากกว่าท่ีจะตั้งว่าองค์กรของตนจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต เป็นต้น 

โดยปกติผู้น าระดับสูงขององค์กร มักจะเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร
เพื่อเป็นธงให้ทุกคนในองค์กรรับทราบร่วมกันว่า ต่อแต่นี้ไปองค์กรจะมุ่งไปในทิศทางใด       
ซึ่งผู้น าเหล่านั้นจะเป็นเสาหลักในการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของวัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กร เป็นต้น 
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พร้อมท้ังให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้องค์กรไปสู่จุดหมายท่ีได้ตั้ง
ไว้ ดังนั้นวิสัยทัศน์มักจะเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงแนวคิด ประสบการณ์และความถนัดเฉพาะด้าน
ของผู้น าองค์กรแต่ละคนในแต่ละยุคสมัย 

ในทางปฏิบัติ การก าหนดวิสัยทัศน์ จะต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ     
พันธกิจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร การก าหนดวิสัยทัศน์จะน าไปสู่การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เปา้ประสงค์ และอื่น ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปสู่จุด
ท่ีก าหนดไว้ตามวิสัยทัศน์ได้ต่อไป 

4.2 พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบหรือขอบเขตการด าเนินงานของ
องค์กร ซึ่งจะอธิบายภารกิจหรือวัตถุประสงค์หลักในการด ารงอยู่ขององค์กรและวิธีการใน
การบรรลุสิ่งท่ีก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ซึ่งภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในภาครัฐมักจะถูก
ก าหนดโดยตัวบทกฎหมายอยู่แล้ว ว่าหน่วยงานนั้นถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อมีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในด้านใดบ้าง ในขณะท่ีหน่วยงานในภาคเอกชน ภารกิจได้จากลักษณะและ
ประเภทของธุรกิจท่ีองค์กรก าลังด าเนินการอยู่นั่นเอง 

การจัดท าพันธกิจจะเกี่ยวข้องกับค าถามประเภทท่ีแสดงถึงเหตุผลในการ
สนับสนุนการคงอยู่ขององค์กรหรือส่ิงท่ีองค์ก าลังด าเนินการอยู่ เช่น What do we do? จะ
เห็นได้ว่า แม้ว่าพันธกิจขององค์กรโดยส่วนใหญ่จะแสดงถึงเหตุผลการด ารงอยู่ขององค์กร
นั้นซึ่งมักจะถูกก าหนดไว้แล้วตั้งแต่แรกของการจัดตั้งองค์กร แต่พันธกิจขององค์กรนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปขององค์กร
ท่ีจะเป็นตัวก าหนดให้บางครั้งองค์กรจ าเป็นจะต้องปรับตัวตามนั่นเอง ดังนั้นพันธกิจเป็นสิ่ง
ท่ีอาจจะต้องมีการทบทวนอยู่บ่อยครั้งหากสิ่งแวดล้อมขององค์กรเปลี่ยนแปลงไป  

ส าหรับค าถามท่ีว่าวิสัยทัศน์หรือพันธกิจ ส่ิงไหนมาก่อนกัน ค าตอบขึ้นอยู่กับ
ว่า หากเป็นองค์กรท่ีเพิ่งเริ่มก่อตั้ง วิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่งท่ีต้องก าหนดขึ้นมาก่อน ในขณะท่ี
องค์กรซึ่งตั้งขึ้นมาแล้วและมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการท่ีชัดเจนแล้ว วิสัยทัศน์จึงเป็นสิ่ง
ท่ีตามมาทีหลัง ดังนั้นวิสัยทัศน์และพันธกิจจึงเป็นสิ่งท่ีต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
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4.3 เป้าหมาย (Goals) หรือวัตถุประสงค์ (Objectives) หรือมักพบในค า
ว่าเป้าประสงค ์ท้ังสามค านี้มีความหมายถึง สิ่งท่ีองค์กรปรารถนาจะบรรลุในแต่ละช่วงเวลา 
เช่น ภายใน 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี ดังนั้นเป้าหมายหรือเป้าประสงค์อาจสามารถแบ่งตามช่วง
ระยะเวลาของผลกระทบท่ีต้องการให้เกิดขึ้นได้ 3 ระยะ คือ เป้าหมายในระยะสั้น 
เป้าหมายในระยะกลาง และเป้าหมายในระยะยาว กระบวนการก าหนดเป้าหมายเป็นการ
ก าหนดเป้าหมายในระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรในระยะยาว  

4.4 ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของ
องค์กรตามท่ีตั้งไว้ตามเป้าประสงค์ในแต่ละช่วงเวลาขององค์กร แต่อย่างไรก็ตาม เป็นท่ี
ทราบกันดีว่า องค์กรไม่ได้ตั้งอยู่เพียงล าพัง แต่องค์กรกลับได้รับอิทธิพลจากสิ่ งแวดล้อมท่ี
องค์กรตั้งอยู่เช่นกัน ดังนั้นการบรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ องค์กรจ าเป็นจ าเป็นต้อง
ท าความเข้าใจสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง แต่สิ่งแวดล้อมก็เป็นปัจจัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น 
ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุจุดหมายหรือเป้าประสงค์ ตามท่ีองค์กรหนึ่ง ๆ ท่ีได้ตั้งไว้ ไม่ว่าจะ
เป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม องค์กรนั้น ๆ จ าเป็นจะต้องศึกษา วิเคราะห์และทบทวน
สภาพแวดล้อมของตนเองอยู่ เสมอว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และมีผลกระทบกับ
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของตนอย่างไร ในระดับใด และองค์กรจ าเป็นต้องศึกษา
หาวิธีการหรือแนวทางท่ีจะท าให้ตนเองนั้นยังคงสามารถด ารงอยู่เพื่อให้ตนเองสามารถเดิน
ไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ได้ ส าหรับวิธีการหรือแนวทางดังท่ีกล่าวมาแล้ว คือ ยุทธศาสตร์
นั่นเอง และยุทธศาสตร์มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อให้คนท่ัวท้ังองค์กรทราบ
ถึงแนวทางในการด าเนินการขององค์กรในภาพรวมในแต่ละช่วงเวลาต่อไป 

4.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) หมายถึง ประเด็นในด้าน
นโยบายท่ีองค์กรต้องค านึงถึงซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมขององค์กรและมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร และอาจรวมถึงสิ่งท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งท้า
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ทายท่ีองค์กรต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพื่อเข้าไปบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรสามารถ
ด าเนินการลุล่วงตามวิสัยทัศน์ 

แม้ว่ายุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์จะเป็นผลลัพธ์ ท่ี เกิดจาก
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเช่นปัจจัยอื่น ๆ ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แต่สิ่งพิเศษที่แตกต่างจากปัจจัยอื่น ๆ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ 

ขนาดของผลกระทบ (Magnitude)  มีผลกระทบหรือก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ัวท้ังองค์กรหรือส่วนใหญ่ขององค์กร 

ระยะเวลา (Time-scale) ผลการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จะเป็น
การก าหนดทิศทางขององค์กรในระยะกลางจนถึงระยะยาวขึ้นไป แม้ว่าผลกระทบของ
ยุทธศาสตร์สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ระยะสั้นก็ตาม 

และความมุ่งมั่น (Commitment) การตัดสินใจทางด้านยุทธศาสตร์ มักจะ
เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือข้อผูกพันในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับองค์กร ซึ่ง
กล่าวได้ว่า มีต้นทุนท่ีสูงและยากต่อการเปลี่ยนแปลงในเวลาอันสั้น หากได้ท าการตัดสินใจ
ใดๆ ไปแล้ว 

ท้ังนี้ในทางปฏิบัติ ในระบบราชการไทย การจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แต่ละหน่วยงานราชการนั้น ยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์เป็นสิ่งท่ีถูกก าหนดมาจาก
หน่วยงานในระดับที่สูงกว่า เช่น ระดับกระทรวง ระดับรัฐบาล เป็นต้น ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องน าแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัดมา
เป็นหลักประกอบการพิจารณาด้วย 

4.6 กลยุทธ์ (Tactics) หมายถึง สิ่งท่ีหน่วยงานจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ (Goals) โดยกลยุทธ์นี้ จะก าหนดขึ้นจากการพิจารณาปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
(Critical success factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการท่ีจะบรรลุ
เป้าประสงค์ข้อหนึ่ง ๆ ภายใต้ทิศทางของยุทศาสตร์นั้น มีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
และเราจ าเป็นต้องท าอย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ 
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ความแตกต่างระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการวางแผนหรือตัดสินใจของผู้บริหารในระดับสูง
เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีวางไว้ ดังนั้นยุทธศาสตร์จะค่อนข้างเปรียบเทียบ
ได้กับผลลัพธ์จากงานนโยบาย ในขณะท่ีกลยุทธ์เป็นผลลัพธ์ในระดับท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดสิ่งท่ี
ต้องท า (What is to be done) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ โดย
สรุปแล้ว กลยุทธ์เป็นผลลัพธ์ท่ีมีความเป็นรูปธรรมมากกว่ายุทธศาสตร์นั่นเอง 

4.7 ตัวชี้วัด (Indicators) หมายถึง สิ่งท่ีจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์กรสามารถ
ด าเนินการและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ได้หรือไม่ หรืออยู่ระดับใด โดยท่ัวไปแล้วแนวทาง
ในการก าหนดตัวชี้วัดนั้นจะได้จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในการใช้
ข้อมูลผลการด าเนินงานเป็นหลัก ว่ามีข้อมูลใดบ้างท่ีต้องการตรวจสอบและติดตาม หรือใช้
ในกระบวนการตัดสินใจทางนโยบาย เป็นต้น 

4.8 ค่าเป้าหมาย (Targets) หมายถึง ค่าตัวเลขหรือท่ีไม่ใช่ตัวเลขท่ีใช้
ส าหรับเป็นเกณฑ์ในการวัดระดับความส าเร็จกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งภายใต้ความสนใจของ
องค์กร  

ในทางปฏิบัติ การวัดความส าเร็จในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน หรือ
ระดับทีม ระดับตัวบุคคล จ าเป็นต้องประกอบด้วยค่าเป้าหมายหลาย ๆ ตัวจากกิจกรรม
หลักหลาย ๆ กิจกรรมท่ีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบอยู่ ในกรณีนี้ Balanced 
Scorecard เป็นตัวอย่างของกรอบการวัดความส าเร็จซึ่งให้ความส าคัญกับความสมดุลของ
ผลการด าเนินงานในมิติต่าง ๆ 4 มิติ  

ในระบบราชการไทย ค่าเป้าหมายมักจะก าหนดจากตัวชี้วัดอันเนื่องจาก 
กิจกรรมหลักในงานหรือโครงการท่ีสนับสนุนแผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสามารถใน
การบรรลุเป้าประสงค์ตามแผนงานยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ เช่น องค์กรอาจระบุว่า ใน
แผนงานหนึ่ง ๆ องค์กรต้องการท าอะไรให้ได้เป็นจ านวนเท่าไร และภายในกรอบระยะเวลา
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เท่าใด จึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมาย เช่น ต้องผลิตนักวิจัยเพิ่มเป็นจ านวน 1,250 คน ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น 
 
5. แนวคิด/ทฤษฎี/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการจัดบริหารยุทธศาสตรเ์พ่ือน าไปสู่การปฏิบัต ิ
   

5.1 วัตถุประสงค์ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) 
  การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการในการจัดท าและพัฒนาแผนงาน
โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในระยะยาว
ท่ีก าหนดไว้ขององค์กร โดยมีการค านึงถึงผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
ขององค์กรและน าผลกระทบดังกล่าวมาเป็นปัจจัยในการวางแผนขององค์กร โดยเป็น
ศาสตร์ของการผสมผสานระหว่างการให้ความส าคัญกับผลการด าเนินงาน สิ่งแวดล้อม
ภายนอกขององค์กร และการมองไปร่วมกัน  
  ดังนั้นนักกลยุทธ์ท่ีดีต้องให้ความส าคัญกับความสมดุลของ 3 มุมมอง คือการ
มองออกไปข้างนอก การมองเข้ามาข้างใน และการมองไปข้างหน้า 
  การมองออกไปข้างนอก (Looking out) คือการส ารวจและวิเคราะห์โอกาส
ซึ่งอยู่ภายนอกองค์กรเพื่อก าหนดเป้าหมายท่ีเป็นไปได้ ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
และก าหนดเจ้าภาพเพื่อรับผิดชอบในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
ตามท่ีต้องการ                  
  การมองเข้ามาข้างใน (Looking in) คือ การประเมินเพื่อปรับปรุงระบบและ
โครงสร้างขององค์กรเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร (เช่น มนุษย์ เงิน เป็นต้น) อย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

การมองไปข้างหน้า (Looking ahead) เป็นการกระตุ้นให้การหล่อหลอม
หรือการบูรณาการระหว่างยุทธศาสตร์กับโครงสร้างและทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้
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สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงนโยบายท่ีก าหนดไว้ พร้อมท้ังการควบคุมดูแลความก้าวหน้า
และการทบทวนวิธีการท่ีเลือกใช้ให้เหมาะสม  

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหรือทักษะ      
ท่ีส าคัญดังนี้  

 การก าหนดเป้าหมาย (Goal-setting) 

 การวิเคราะห์ (Analysis) 

 การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy formulation) 

 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy implementation) 

 และการติดตามดูแลยุทธศาสตร์ (Strategy monitoring) 
  

ขั้นตอนท้ัง 5 ข้างต้นสามารถน ามาแสดงในแผนภาพเพื่อแสดงความต่อเนื่อง
ของกระบวนการได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดเป้าหมาย 

การติดตามดูแลยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ 

การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัต ิ การก าหนดยุทธศาสตร์ 

การบริหาร 
เชิงยุทธศาสตร์ 
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 การก าหนดเป้าหมาย (Goal-setting) 
  การก าหนดเป้าหมายช่วยให้สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจน ระบุสิ่งท่ีต้องการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายนั้น ก าหนดเป้าหมายท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว และน ามาแปลงเป็นสิ่งท่ีองค์กรต้องกระท า  

 การวิเคราะห์ (Analysis) 
 การวิเคราะห์ช่วยให้สามารถเก็บข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างตรงประเด็นเพื่อให้
สามารถเข้าใจสถานการณ์ขององค์กรได้อย่างดีท่ีสุด ขั้นตอนการวิเคราะห์จะประกอบไป
ด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมภายนอก และประเมินสถานการณ์ภายในขององค์กรเพื่อท่ี
สามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงโอกาสและข้อจ ากัดท่ี
องค์กรต้องค านึงถึง 

 การก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategy formulation) 
การก าหนดยุทธศาสตร์ แสดงให้เห็นถึงการจัดล าดับความส าคัญ และการ

พัฒนาทางเลือกในเชิงการบริหาร และการตัดสินใจในระดับนโยบาย ในขั้นตอนนี้จะน า
ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
และจัดล าดับความส าคัญในเชิงความเร่งด่วน และความส าคัญในเชิงขนาดของผลกระทบ 
ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ทางเลือกและแผนปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนประเด็นยุทธศาสตร์
ต่อไป 

 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategy implementation) 
การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเป็นการรวบรวมทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องและ

น าไปใช้เพื่อให้สนับสนุนแผนงานท่ีแปลงจากยุทธศาสตร์ต่อไป 

 การติดตามดูแลยุทธศาสตร์ (Strategy monitoring) 
 การติดตามดูแลยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน
อันเนื่องจากยุทธศาสตร์เมื่อเทียบกับเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้มีการ
ประเมินว่า มีความจ าเป็นต้องทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์หรือไม่ หากสิ่งแวดล้อมของ
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องค์กรเปลี่ยนแปลงไป ผลลัพธ์ท่ีได้จะน าไปสู่การทบทวนวิธีการก าหนดยุทธศาสตร์ วิธีการ
น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติในระหว่างปี และการก าหนดเป้าหมายในระยะยาวต่อไป 
 

5.2 ขอบเขตบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Scope of the task) 
โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี

ช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดเป้าหมาย (ในท่ีนี้ หมายถึง เป้าประสงค์) ขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจน ประกอบกับการประเมินสภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในขององค์กรเพื่อ
น าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์น ายุทธศาสตร์ท่ีได้ไปปฏิบัติ ประเมินความก้าวหน้าของงาน
อันเนื่องจากยุทธศาสตร์ และปรับแต่งกลยุทธ์หรืออื่น ๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
  ท้ังนี้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มีความมุ่งหวังท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
การวางแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมสรรพสามิตอย่างระบบ ต่อเนื่อง และเพื่อ
สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานขององค์กร พร้อมท้ังใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรและบุคลากรทุกระดับภายใน
องค์กร 

การได้มาซึ่งยุทธศาสตร์ขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะผู้บริหาร เป้าประสงค์ 
และผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ดังนั้นความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ ์เป็นส าคัญ องค์กรสามารถท่ีจะใช้ยุทธศาสตร์
เดิมต่อไปได้ตราบนานเท่าท่ีองค์กรยังสามารถบรรลุเป้าหมาย/เป้าประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

ในทางปฏิบัติ ยุทธศาสตร์สามารถมักพบใน 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร 
(Corporate Level) ระดับธุรกิจ (Business Level) และระดับหน้าท่ี (Functional Level) 

ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร มักเกี่ยวข้องกับการหาแหล่งลงทุนใหม่ ๆ มักพบใน
องค์กรท่ีมีขนาดใหญ่และมีหลาย ๆ ธุรกิจท่ีแตกต่างกัน  
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ยุทธศาสตร์ระดับธุรกิจ มักเกี่ยวข้องกับค าถามท่ีว่า เราจะท า/ขายอะไร
ให้กับใครเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับนี้มักให้ความส าคัญกับการ
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์กรเป็นส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ระดับหน้าท่ี มักเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานหรือ
ฝ่ายต่าง ๆ ภายองค์กรใดโดยเฉพาะ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการผลิต เป็นต้น ดังนั้น
ยุทธศาสตร์ในระดับนี้จึงมีเป้าหมายและกรอบระยะเวลาท่ีค่อนข้างสั้นและชัดเจนกว่ายุทศา
สตร์ในระดับอื่น ๆ  

ดังนั้น ในกรณีนี้  ยุทธศาสตร์ระดับองค์กรสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง  ยุทธศาสตร์ระดับธุรกิจสามารถเปรียบเทียบได้กับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระดับกรม เช่น กรมสรรพสามิต และยุทธศาสตร์ระดับหน้าท่ี
สามารถเปรียบเทียบได้กับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายในกรมระดับส านัก/ภาค 

 
5.3 การจัดท ายุทธศาสตร์ที่ดี ควรค านึงถึงปัจจัยอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้ 
1. ความเหมาะสม (Fit) ปัจจัยความเหมาะสมในท่ีนี้สามารถมองได้ 2 มิติคือ 

1.1 ความเหมาะสมของยุทธศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นความ
สอดคล้องกับภายนอก เช่น องค์กรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมแฟชั่น จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ท่ีสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถปรับตัวได้ทันท่วงทีกับรสนิยมในด้านแฟชั่น ของคนท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เป็นต้น 

   1.2 ความเหมาะสมของยุทธศาสตร์กับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร หรือ
อาจเรียกว่า ความสอดคล้องภายใน นั่นเอง เช่น องค์กรท่ีมียุทธศาสตร์ท่ี เน้นความคุ้มค่า
และประสิทธิภาพ ได้แก่ ร้านแมคโดนัลด์ ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญกับการควบคุมต้นทุนและ
กระบวนการในการจัดเตรียมและเสริฟอาหารท่ีเข้มงวดเป็นพิเศษ  

2. ความแตกต่าง (Distinctiveness) ขององค์กรเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันใน
ตลาด ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าขององค์กรสามารถแยกความ
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แตกต่างระหว่างองค์กรและคู่แข่งได้อย่างชัดเจน และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ระยะยาวให้แก่องค์กรได้ 

การสร้างความแตกต่างนั้น สามารถจ าแนกได้ 2 มิติคือ การสร้างความ
แตกต่างในทางการตลาด และการสร้างความแตกต่างในเชิงการบริหารจัดการ  

ความแตกต่างในแบบแรกนั้น สามารถสังเกตได้โดยท่ัวไป ซึ่งอาจได้จากการ
เลือกเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า หรือการเลือกท่ีจะแข่งขันในตลาดเฉพาะเป็นต้น ความ
แตกต่างดังกล่าวสามารถท่ีจะลอกเลียนแบบได้โดยคู่แข่งขัน ดังนั้น ในการตลาดท่ีมีการ
แข่งขันสูง การสร้างความแตกต่างท่ีไม่สามารถมองเห็นได้และยากต่อการลอกเลียนแบบจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว ซึ่งได้จากการบริหารจัดการภายใน
องค์กรท่ีประสิทธิภาพนั่นเอง เช่น การบริหารสายโซ่แห่งคุณค่า (Value chain) การจัด
โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม การสร้างและบริหารพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น  

ในโลกของทางธุรกิจนั้น องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างได้จาก การสร้าง
ความได้เปรียบในด้านต้นทุน และการสร้างความได้เปรียบจากการสร้างความแตกต่างใน
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในทางทฤษฎีนั้น เป็นท่ีกล่าวขานกันว่าจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ต้นทุนหรือความแตกต่าง แต่จากรายงานผลการศึกษาหรือผลการวิจัยในหลาย ๆ แห่งใน
ต่างประเทศได้บ่งชี้ว่า องค์กรท่ีประสบความส าเร็จกลับใช้กลยุทธ์ท้ังสองร่วมกัน  

3. ความยั่งยืนในระยะยาว (Sustainability) เป็นปัจจัยสุดท้ายท่ีมี
ความส าคัญ ยุทธศาสตร์จะต้องตอบค าถามนี้ให้ได้ว่า มีส่วนจะช่วยให้องค์กรสามารถอยู่รอด
และเจริญเติบโตได้ต่อไปในระยะยาวได้หรือไม่ 

การสร้างความยั่งยืนในท่ีนี้ สามารถสร้างได้จากปัจจัยทางด้านสังคมหลาย ๆ 
ปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร ท่ีสนับสนุนให้เกิดการสั่งสมสินทรัพย์ทางด้านปัญญา เช่น  
การบริหารองค์ความรู้ภายในองค์กร หรือการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงทรัพยากร
ทางด้านยุทธศาสตร์ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร และนวัตกรรม ในด้านการบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น  



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 13/65 

 

5.4 การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายมักจะก าหนดโดยคณะผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นขององค์กร

เพื่อเป็นหลักประกันว่า องค์กรก าลังมุ่งไปในทิศทางท่ีก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ตัวอย่าง
เป้าหมายขององค์กรในภาคเอกชน อาจจะอยู่ในรูปของร้อยละการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่ง
การตลาดใน 1 ปีข้างหน้า เป็นต้น ซึ่งการตั้งเป้าหมายขององค์กรภาคเอกชนสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่ายกว่าเป้าหมายขององค์กรในภาครัฐซึ่งไม่สามารถระบุในรูปผลตอบแทนท่ี
เป็นรูปตัวเงินได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การก าหนดเป้าหมายนอกจากจะต้องอยู่บน
พื้นฐานของความต้องการของผู้ถือหุ้นขององค์กรแล้ว บางครั้งจ าเป็นต้องน าข้อมูลหรือ
ผลลัพธ์จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (เช่น PEST หรือ SWOT) มา
พิจารณาประกอบด้วย 

ส าหรับค าถามท่ีว่า เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ท่ีดีนั้นจะต้องเป็นอย่างไร ใน
ท่ีนี้ขอเสนอว่า จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร  ซึ่ง
มีสาเหตุจากการมีเป้าหมายท่ีขัดแย้งกันภายในองค์กร ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการแย่งชิง
ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานเพื่อท่ีจะท าให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีได้รับ หรือการ
ไม่ให้ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพราะการยื่นมือช่วยเหลือหน่วยงานอื่นอาจจะท า
ให้หน่วยงานของตนไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีได้รับมา เป็นต้น 

ซึ่งปัญหาดังกล่าวข้างต้น อาจสามารถแก้ไขได้ด้วยการท่ีองค์กรบรรจุ
เป้าหมายร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ระดับทีม 
และระดับตัวบุคคล ตามล าดับ โดยมีการก าหนดน้ าหนักท่ีแตกต่างกัน เช่น เป้าหมายใน
ระดับตัวบุคคล อาจประกอบด้วยเป้าหมายในระดับหน่วยงาน เป้าหมายในระดับทีม และ
เป้าหมายส่วนบุคคล หรือเป้าหมายในระดับหน่วยงาน อาจประกอบด้วยเป้าหมายในระดับ
องค์กร และเป้าหมายในระดับหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างเงื่อนไขการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ     
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นอกจากนี้ ในระบบราชการไทย มีงานหรือกิจกรรมหลาย ๆ อย่างท่ีภาครัฐได้ด าเนินการอยู่
ซึ่งยากต่อการก าหนดตัวชี้วัดหรือวัดผลส าเร็จออกมาในรูปของของตัวเลข เช่น ความ
แตกต่างระหว่างงานจัดเก็บภาษี ของกระทรวงการคลังกับงานทางด้านความมั่นคงของ
กระทรวงกลาโหม เป็นต้น ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากดังกล่าว ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์จึงต้องมีการก าหนดเป้าประสงค์ท่ีชัดเจนในทุก ๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
5.5 การก าหนดตัวชี้วัดและการตั้ ง ค่าเป้าหมาย (Performance 

indicators and target setting) 
การก าหนดตัวชี้วัดและการก าหนดค่าเป้าหมายนั้น เป็นประเด็นท่ีส าคัญ

อย่างยิ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ีดีนั้นถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือหรือหลักประกันในการถ่ายทอดเป้าหมายในระดับสูงไปสู่ระดับล่างขององค์กร 
หรือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายขององค์กรไปสู่เป้าหมายในระดับบุคคลนั่นเอง  

นอกจากประเด็นในการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว การ
ทบทวนค่าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ก็เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีองค์กรจะต้องหมั่นด าเนินการอยู่เสมอ 
ๆ ทุก ๆ ปี เพื่อให้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมขององค์กร ท้ังนี้
องค์กรควรให้ความส าคัญกับการจัดท าระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีมีความ
ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทันท่วงทีตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง ไปด้วยเช่นกัน 
โดยเฉพาะการก าหนดค่าเป้าหมาย องค์กรควรให้ความส าคัญกับการความแตกต่างในเชิง
บริบท ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบค่าเป้าหมายนั้น ๆ ด้วย 

โดยสามารถแบ่งประเภทตัวชี้วัดตามระดับต่าง ๆ ในองค์กรนั้น สามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 ประเภทหลัก ๆ คือ 

1. ตัวชี้วัดผลการด าเนินการขององค์กรในภาพรวม 
2. ตัวชี้วัดผลการด าเนินการของหน่วยงานภายในองค์กร 
3. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับทีมหรือกลุ่มบุคคล 
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4. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับตัวบุคคล  
ส าหรับการก าหนดตัวชี้วัดนั้นจะต้องพิจารณาหาปัจจัยหรือกิจกรรมท่ีเป็นตัว

บ่งชี้ระดับความส าเร็จของแต่ละดับได้อย่างชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับบนไปสู่ระดับล่างนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง องค์กรต้อง
สร้างหลักประกันว่า ตัวชี้วัดในแต่ละระดับมีความสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่ง
จะส่งผลต่อการตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละดับต่อไป 

การแบ่งประเภทตัวชี้วัด อาจแบ่งโดยใช้หลักเกณฑ์เหตุและผล (Cause and 
Effect) ซึ่งจะสามารถจ าแนกตัวชี้วัดออกได้เป็นสองลักษณะ คือ 

1. ดัชนีชี้น า (Leading Indicators) ใช้ส าหรับท านายหรือคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้ข้อมูลจากผลการด าเนินงานของกิจกรรมในปัจจุบัน 
เช่น ปริมาณรถยนต์ท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละปีสามารถน ามาใช้ท านายปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้  

2. ดัชนีตาม (Lagging Indicators) จะใช้ส าหรับบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ี
ผ่านมาแล้ว เช่น ผลการจัดเก็บภาษี เป็นต้น 

นอกจากการแบ่งลักษณะตัวชี้วัดด้วยหลักการเหตุและผลดังกล่าวแล้ว      
ยังสามารถแบ่งตัวชี้วัดด้วยหลักการหรือเงื่อนไขอื่น ๆ อีก เช่น ตัวชี้วัดท่ีเกี่ยวกับการเงิน 
(Financial measures) และตัวชี้วัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน (non-financial measures)  

 
5.6 หลักเกณฑ์ในการจัดท าและทบทวนตัวชี้วัด 
เมื่อจัดท าตัวชี้วัดขึ้นมาแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าตัวชี้วัดท่ีจัดท าขึ้นมามี

คุณภาพและมีความเหมาะสมกับการด าเนินงานขององค์กรหรือไม่ อย่างไร  หรือรวมท้ัง
หากมีการก าหนดตัวชี้วัดขึ้นมาหลายตัว จะทราบได้อย่างไรว่าควรจะคัดเลือกตัวชี้วัดไหน
ออกไปและควรเก็บตัวชี้วัดไหนไว้  



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 16/65 

 

จากประเด็นดังกล่าว อาจกระท าได้โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้
ข้อมูลจากตัวชี้วัด เช่น ผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีความต้องการข้อมูลจากตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร และในขณะท่ีผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างอาจมีความ
ต้องการใช้ข้อมูลตัวชี้วัดซึ่งสามารถระบุได้ว่า พวกเขาสามารถปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาและสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กรหรือไม่ ซึ่งบุคคลเหล่านี้
สามารถให้ผลตอบรับ (Feedback) กลับไปสู่ผู้จัดท าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
และตรงประเด็นต่อไป 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้ข้อมูลตัวชี้วัดเป็นการสิ่งเสริมให้เกิดการ
ยอมรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และลดแรงเสียดทานจากการจัดท าระบบวัดและ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในระยะยาวต่อไป 

ส าหรับแนวทางในการคัดเลือกตัวชี้ วัดนั้น สามารถมองในมุมของ
กระบวนการ(Process model)  ดังนี้  

 
 
 
จากภาพจะเห็นได้ว่า หากมองกิจกรรมหนึ่ง ๆ เป็นกระบวนการท่ี

ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) 
ปัจจัยน าออก (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) เราสามารถท่ีจะเลือกก าหนดตัวชี้วัด
ได้ถึง 4 ประเภท แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับว่า ปัจจัยใดเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีสุดและสามารถ
บ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมนั้นๆ ในภาพรวมท้ังหมดได้เป็นอย่างดี หรืออาจเป็นปัจจัยท่ี
ต้องการการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีผลกระทบโดยต่อตรงความล้มเหลวของงาน
ท้ังหมดในภาพรวม 

 

Inputs Process Outputs Outcomes 
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ดังนั้น จากแนวคิดดังกล่าว เราสามารถแบ่งประเภทตัวชี้วัดได้ถึง 4 ประเภท 
คือ  

1) ตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้า (Inputs indicators)  
2) ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process indicators)  
3) ตัวชี้วัดปัจจัยน าออก (Output indicators) และ 
4) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome indicators) 
แต่อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดแต่ละประเภทมีท้ังจุดแข็งและจุดอ่อน แต่ใน

ปัจจุบันพบว่า มีแนวโน้มท่ีทุกๆ องค์กร จะมุ่งให้ความส าคัญกับการวัดผลลัพธ์มากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับในอดีต ซึ่งการวัดผลการด าเนินการจะมุ่งเน้นเพียงแต่การวัดปัจจัยน าเข้า 
เช่น จ านวนวิทยากรในการจัดฝึกอบรม เป็นต้น และปัจจัยน าออก เช่น จ านวนครั้งท่ีจัด
ฝึกอบรม เป็นต้น  

ความยากของการก าหนดตัวชี้วัดท่ีมักพบคือ ในปัจจัยท้ัง 4 ท่ีกล่าวไปแล้ว
ในเบื้องต้น ซึ่งไม่สามารถวัดได้รูปของตัวเลขโดยตรง เช่น ปัจจัยน าเข้า -ความตั้งใจ 
กระบวนการ-งานเอกสาร เป็นต้น ซึ่งหากไม่สามารถวัดผลส าเร็จออกมาเป็นตัวเลขท่ีชัดเจน
ได้ย่อมน าไปสู่การถกเถียงท่ีไม่มีวันสิ้นสุดและส่งผลกระทบความเชื่อถือในผลการด าเนินงาน 
(Reliability of performance data) อันเน่ืองจากตัวชี้วัดดังกล่าวได้ในท่ีสุด   

 
5.7 การใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัด 
การใช้ระบบการวัดและประเมินผลการด าเนินงาน (Performance 

measurement system) ให้เกิดประโยชน์นั้น เราไม่เพียงแค่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจาก
ตัวชี้วัดในยามท่ีเราต้องการประเมินผลการด าเนินงานเท่านั้น แต่เรามีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
ใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดในการติดตามการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ท่ีส าคัญภายในและนอกองค์กรได้
ด้วย  



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 18/65 

 

จะเห็นได้ว่า องค์กรบางแห่งอาจน าข้อมูลผลการด าเนินงานของตนเองใส่ไว้
ในระบบเครือข่ายภายในหรือ Intranet ขององค์กร โดยน าเสนอเป็นรูปกราฟิกท่ีเข้าใจง่าย 
และประกอบด้วยสีสันท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายในระดับสากล เช่น  

สีเขียว แสดงว่า งานหรือโครงการภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ หรือ ปลอดภัย นั่นเอง 

สีเหลือง แสดงว่า ผลการด าเนินงานของงานหรือโครงการอันเนื่องจาก
ตัวชี้วัดนั้น ๆ เริ่มจะมีปัญหา  

สีแดง แสดงว่า งานหรือโครงการภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ได้มีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว  
จากตัวอย่างการน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานอันเนื่องจากตัวชี้วัดข้างต้น 

แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นของผู้บริหารและบุคลากรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องหมั่นเข้ามา
ตรวจสอบความคืบหน้าของงานหรือโครงการอันเนื่องจากตัวชี้วัดแต่ละตัว เพื่อให้สามารถ
ติดตามและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ทันท่วงที 

 
5.8 การจัดแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ สามารถจ าแนกเป็นขั้นตอน 

ได้ดังนี้ 
1. การจัดท าข้อตกลงด้านกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  
ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบกระบวนการ รวมถึงการจัดท าข้อตกลงเพื่อ

ก าหนดวิธีการ ระยะเวลา และเจ้าภาพหรือผู้รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์จะไม่สามารถส าเร็จได้หากไม่ได้รับการให้ค ามั่น

สัญญา (Commitment) จากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และส าหรับค าถามท่ีว่า ใครจะเป็นผู้เกี่ยวข้อง
บ้าง ในท่ีนี้ขอน าเสนอว่าในทางทฤษฎี ควรมีผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 3 ระดับ 

 คณะผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กรและคณะผู้มีหน้าท่ีในการน า
นโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล 
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 คณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายขององค์กร ท้ังภายนอกและภายใน 
ท้ังทางตรงทางอ้อม ผู้สนับสนุนหรือคัดค้านก็ตาม 

 คณะผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายท่ี
จะเกิดขึ้น 

 
ในทางปฏิบัติ คงไม่สามารถท่ีจะบรรจุกลุ่มคนท้ังสามระดับดังกล่าวไว้ในการ

ท างานได้จริง แต่ควรมีการค านึงถึงการคัดเลือกผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ในขั้นตอนนี้การให้ค ามั่นสัญญา (Commitment) จากผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญท่ีสุด เพื่อท่ีจะสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน 
งบประมาณ เป็นต้น ให้เกิดกระบวนการในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรมต่อไป 

2. การก าหนดและประกาศวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์และ
ยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

เมื่อองค์กรได้ยอมรับและท าข้อตกลงในการท่ีจะขับเคลื่อนองค์กรด้วยการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือการก าหนดว่า องค์กรจะเป็นอะไร และมุ่งไป
ในทิศทางไหนต่อไป องค์กรต้องการบรรลุอะไร 
  บ่อยครั้งท่ีพบว่าองค์กรไม่ได้มีการทบทวนว่าสิ่งท่ีตนเองก าลังด าเนินการอยู่
ได้ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานหรือเป้าหมายสูงสุดขององค์กรหรือไม่ ดังนั้นการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน จึงเป็นสิ่งส าคัญในการ
เริ่มต้นของกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ท่ีองค์กรต้องค านึง 

3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ประกอบด้วยปัจจัยภายใน
และภายนอก 

เป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในขององค์กร 
โดยจะให้ความส าคัญกับทรัพยากรขององค์กร เช่น ทักษะของบุคลากร เงินทุน เป็นต้น  
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นอกจากปัจจัยภายในท่ีต้องค านึงถึงแล้ว ปัจจัยภายนอก เช่น ทางด้านสังคม 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือการเมือง ยังเป็นสิ่งท่ีไม่ควรมองข้ามไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็น
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายและนโยบายขององค์กรโดยตรง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT (ซึ่งประกอบด้วย Strengths Weakness Opportunities และ 
Threats) เป็นเครื่องมือหนึ่ ง ท่ีนิยมใช้ ในการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้อมขององค์กร              
ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบไปด้วยจุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weakness)  

ควรวิเคราะห์ใน 3 ประเด็นคือ ทรัพยากรขององค์กร (เช่น เงินทุน เป็นต้น) 
ทักษะหรอืความเชี่ยวชาญขององค์กร และบรรยากาศภายในขององค์กร  
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ในประเด็นแรก องค์กรมีทรัพยากรท่ีต้องการท่ีจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้
หรือน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลหรือไม่ ทรัพยากรภายในท่ีองค์กรมีอยู่เป็นอย่างไร 
(อยู่ในระดับไหน มีเพียงพอหรือไม่) 

การประเมินจุดแข็งในแง่ทรัพยากรแต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 
จ าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย เช่น มีกิจกรรม
ใดหรือธุรกิจใดบ้างท่ีองค์กรท าได้ดี หรือยังท าไม่ได้ดี 

ค าถามดังกล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์ทรัพยากรในแง่ของปริมาณทรัพยากร
ท่ีมีและประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเป็นไปได้ง่ายขึ้น หรือหากในกรณีท่ีองค์กรมี
ทักษะในการท าวิจัยท่ีเป็นเลิศ แต่อยู่ในธุรกิจการบริการ ดังนั้นทักษะดังกล่าวจะกลายเป็น
จุดอ่อนขององค์กรทันที ในความเป็นจริงแล้ว ในกรณีนี้ ทักษะดังกล่าวอาจกลับมาเป็นจุด
แข็งได้หากองค์กรรู้จักน าทักษะดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ด าเนินธุรกิจใหม่ หรือ
สร้างการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการด าเนินการขององค์กรเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบใน
การแข่งขันแทน 

นอกจากทรัพยากรและทักษะหรือความเชี่ยวชาญดังกล่าวแล้ว การ
วิเคราะห์ควรให้ความส าคัญกับบรรยากาศภายในองค์กรด้วย เช่น  

 ระดับความสนิทสนมระหว่างบุคคลากรภายในองค์กร หรือระดับความ
ขัดแย้งภายในองค์กร 

 ระดับความสามารถในการปรับตัวของพนักงานภายในองค์กร เช่น 
ระดับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่ ๆ  

 ลักษณะและความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรในการปรับให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม (ในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรท่ีส าคัญ ๆ อะไรบ้าง และผลตอบ
รับท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไร) 

 องค์กรมีโครงสร้างท่ีไม่เป็นทางการหรือไม่ (หากมี โครงสร้างนี้มีอิทธิพล
มากกว่าโครงสร้างท่ีเป็นทางการ  
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 ในปัจจุบันระบบจูงใจพนักงาน เป็นอย่างไร (ระบบปัจจุบันจูงใจใน
ระดับใดท่ีจะก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในองค์กร ระบบ
สามารถจูงใจเพื่อท่ีจะดึงดูดหรือรักษาบุคคลากรท่ีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรต่อไปในระยะยาว
ได้หรือไม่) 

 องค์ประกอบใดบ้างขององค์กรท่ีสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กร 

 องค์ประกอบใดบ้างขององค์กรท่ีสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายในองค์กร 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร ประกอบไปด้วย
โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  

ส าหรับปัจจัยภายนอกท่ีต้องค านึงถึงได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยเหล่านี้จะน าไปสู่การก าหนดทิศทาง นโยบาย
และเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกองค์กร 

ปัจจัยท่ีมีความส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งในด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกขององค์กร
คือ โครงสร้างระบบราชการและระบบสถาบันขององค์กร 

องค์กรมีอิสระในระดับใด หรืออยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กรอีกองค์กร
หนึ่งหรือไม่ หรือการตัดสินใจขององค์กรขึ้นอยู่กับองค์กรอื่นๆ อีกหรือไม่ 

มีองค์กรอื่น ๆ ใดบ้างท่ีเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือการด าเนินการขององค์กร 
บทบาทขององค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างไร มีรางวัลจูงใจส าหรับการให้ความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรหรือไม่ 
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4. การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรและความคาดหวังของบุคคล
กลุ่มดังกล่าว การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Analysis) 

ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนใดส่วนเสียขององค์กรถือเป็น
องค์ประกอบหลักในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทาง การด าเนินงานหรือกิจกรรมขององค์กร  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรในท่ีนี้คือผู้ท่ีให้ความสนใจกับการด าเนินงาน
ขององค์กรหรือมีอิทธิพลต่อการผลการด าเนินงานขององค์กรท้ังทางตรงหรือทางอ้อม กล่าว
โดยย่อได้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้เป็นผู้ให้การสนับสนุนในทางการเมืองแก่องค์กร  

ในการพิจารณาปัจจัยดังกล่าว ต้องระวังหลุมพรางในการวิเคราะห์ท่ีอาจจะ
น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมาพิจารณา โดยแท้จริงในขั้นตอนนี้การวิเคราะห์ให้เลือกแต่ผู้
กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ขององค์กรอย่างส าคัญและน ามาปฏิบัติได้จริงเท่านั้น 

จากขั้นตอนท่ี 1-4 ดังท่ีกล่าวมาแล้ว องค์กรสามารถท่ีจะระบุปัญหาหรือ
ประเด็นค าถามเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความสอดคล้องขององค์กรและสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาหรือประเด็นเหล่านี้จะน าไปสู่การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ สินค้าและบริการของ
องค์กร ลูกค้า ระบบการเงิน การบริหารหรือความส าพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร 

5. การระบุประเด็นยุทธศาสตร์ที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่หรือต้องให้
ความส าคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ปัญหาหลัก ๆ ท่ีองค์กรต้องให้ความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งในการเข้าไปจัดการ มิฉะนั้นแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบท่ีไม่คาดหวังต่อองค์กรได้ ใน
การรับมือกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีดีนั้นจะเกี่ยวข้องกับการระบุสิ่งท่ีจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ในโครงสร้างพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจขององค์กร ลักษณะของประเด็นยุทธศาสตร์นั้นมัก
ก่อให้ความขัดแย้งภายในองค์กร และการแก้ไขปัญหาประเด็นยุทธศาสตร์มันน าไปสู่การมีผู้
แพ้และผู้ชนะท้ังภายนอกและภายในองค์กร ดังนั้นองค์กรจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับ
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 24/65 

 

6. การวางแผนก าหนดและทบทวนทางเลือกในการจัดการกับข้อ 5 
ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ท่ีได้จากข้อ 5 จากเกณฑ์ต่าง 

ๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ความเป็นไปได้ ผลส าเร็จท่ีต้องการ และความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา  

แนวค าถามที่เกี่ยวข้อง 

 ยุทธศาสตร์ก าหนดขึ้นโดยพื้นฐานของทฤษฎีหรือการปฏิบัติจริง 

 องค์กรมีความสามารถในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ 

 ยุทธศาสตร์ ท่ีก าหนดขึ้นเป็นท่ียอมรับของผู้น าปฏิบัติและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือไม่ 

 สามารถจัดหาทรัพยากรท่ีต้องการมาสนับสนุนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ได้ตลอด
รอดฝั่งหรือไม่ 

7. การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
กระบวนการนี้ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  
7.1 การพัฒนาหรือจัดท าแผนปฏิบัติ หรือ Action Plan ซึ่งจะระบุ

ผู้รับผิดชอบ สิ่งท่ีต้องกระท า ก าหนดเวลาและวิธีการเพื่อส าเร็จเป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ีวาง
ไว้ ในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมายในเชิงการด าเนินงานท่ีต้องการ 
(Performance goals) บรรล ุ

7.2 การจัดท าแผนการบริหารทรัพยากร เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติ แผนใน
ท่ีนี้อาจได้แก่  การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับโครงสร้างการบริหารบุคคลในองค์กร  
การก าหนดกระบวนการท างานใหม่ การจัดตั้งระบบจูงใจ การจัดสายการผลิตใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการใหม่ เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ผู้บริหารควรความส าคัญกับความสอดคล้อง
ระหว่างการจัดท าแผนงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้วย 
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8. การติดตามดูแลและทบทวนยุทธศาสตร์ 
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้นเป็นกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องการเปลี่ยนแปลง

อย่างต่อเนื่อง (Continuous Changes) ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยกระบวนการท่ี
เหมาะสมในการเฝ้าติดตามและวิเคราะห์ผลการด าเนินการขององค์กรเทียบกับเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมขององค์กร
แต่ละครั้ง ย่อมกระทบต่อเงื่อนไขการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรขององค์กร และส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินการ (Performance) และการจัดล าดับความส าคัญ (Prioritises) และ
ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายขององค์กรในท่ีสุด จะเห็นได้ว่าองค์กรท่ีจะรักษาความเหมาะสม
ระหว่างองค์กรและสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง จะต้องหมั่นทบทวนและติดตามการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 

กระบวนการติดตามดูแลและทบทวนยุทธศาสตร์ท่ีดีนั้น  จะต้องมีความ
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ตรงเวลา และสามารถให้ข้อมูลด้านผลการด าเนินการกลับไปสู่
กระบวนการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ได้ ผู้บริหารองค์กรจะต้องพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้า
ติดตามประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการบริหารทรัพยากรขององค์กรและพัฒนา
เครื่องมือส าหรับวัดผลสัมฤทธิ์ (Effectiveness) ของแผนงานต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน  
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6.  ขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน  
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ขั้นตอนวางแผนยุทธศาสตร ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายพื้นฐาน 
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

นโยบายกระทรวงการคลัง 

ส านักแผนภาษ ี

รวบรวมปัจจัยภายในและ
ภายนอกมาประกอบการ

วางแผนยุทธศาสตร ์
และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกโดยใช้
เครื่องมือ SWOT / PEST  
พร้อมเสนอร่างฯ ผู้บริหาร

ระดับสูง 
 

ก าหนด 
ประเดน็ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
และตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย และ 

กลยุทธ์พร้อมจัดท าแผนที ่
ยุทธศาสตร ์

ระดับองคก์รเสนอผู้บริหารกรมฯ 

รับนโยบายจากผู้บริหาร 
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน

ยุทธศาสตร ์

จัดท าแผนงาน/โครงการก าหนด
ตัวชี้วัดของ และผูร้ับผิดชอบ 

แต่ละแผนงาน 

สรุปผลการติดตามงานเสนอ
ผู้บริหารกรมฯ 

Yes 

No 

ช่องทางการสื่อสาร เชน่ การจัดประชมุ/
สัมมนา, ท าหนังสือแจ้งเพือ่ทราบ, เผยแพร่

ผ่านเว็บไซต ์

ผู้บริหารระดับสูง 

รับนโยบายแนวทางกรอบ 
การด าเนนิงาน 

ก าหนด 
วิสัยทัศน์/พนัธกิจ 

รับทราบผลการ
ปฏิบัติงาน และ 

ควบคุมก ากับดูแล
อย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริหารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ/
อนุมตัิประกาศใช ้

หน่วยงานใน
สังกัด 

การเข้ารว่ม 
วิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอก 

รับทราบแนวทางและ
จัดท าแผนงาน/

โครงการเพือ่น าไป 
สู่การปฏิบัต ิ

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
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1. กรมสรรพสามิต รับมอบนโยบาย แนวทาง และกรอบการด าเนินงานท่ี
เป็นภารกิจ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น นโยบายพื้นฐานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนบริหารราชการแผ่นดิน และ
นโยบายกระทรวงการคลัง ฯลฯ  โดยผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพสามิตจะเป็นผู้รับมอบ
นโยบายในการบริหารงานการจัดเก็บภาษี การจัดท างบประมาณ ภาพรวมทางเศรษฐกิจ 
นโยบายส าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาล กรอบการปฏิบัติราชการ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นทิศทาง
ในการบริหารงานของกรมฯ และเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายนั้นๆ  แสดงความ
เชื่อมโยง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญ 
แห่ง

ราชอาณาจักร
ไทย   

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของ
ทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

พรฎ.ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

นโยบาย
รัฐบาล 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐-

๒๕๕๔) 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ระบบ 
ราชการไทย  

(พ.ศ. ๒๕๕๑-
๒๕๕๕) 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) 
 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกจิด้านรายได้ 
 

กลยุทธ์ 

แผนปฏิบัตริาชการ / แผนยุทธศาสตร ์
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2. ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีส านักแผนภาษีจะเป็นหน่วยงานหลักท่ีจะผลักดันให้
นโยบายบรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวังไว้โดยมีถ่ายทอดหลังจากการรับมอบนโยบายจาก
รัฐบาลและกระทรวง เพื่อน าไปปฏิบัติงานต่อไป 

3. ส านักแผนภาษีด าเนินการรวบรวมปัจจัยภายในและภายนอกมา
ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยจะต้องรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยต้องครอบคลุมท้ัง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมท้ังปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการบรรลุ
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์องค์กร 

3.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ, กฎหมาย ระเบียบ 
โครงสร้าง ความสามารถในการปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุน 
(ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ/บุคลากร/เวลาในการด าเนินการ), ขีดความสามารถของ
บุคลากร, ความสามารถในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปใช้ในกิจกรรมท่ีมีความส าคัญ
กว่า, ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางด้านการเงิน จริยธรรม การก ากับดูแลตนเองและ
ข้อบังคับด้านอื่น ๆ ขององค์กร 

3.2 ปัจจัยภายนอก ได้แก่  ความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,  นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญทางด้าน
เทคโนโลยี,   สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และสภาพการเปลี่ยนแปลงด้าน Political, 
Economic, Social, Technology, Legal, Environment (PESTLE), ความเสี่ยงทางด้าน 
สังคม เช่น ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อสังคม, จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กรหรือองค์กรอื่น ๆ ท่ี
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกัน 

3.3 ผลการวิเคราะห์และการทบทวนผลการด าเนินงานของการ
ด าเนินการตามแผนในปีท่ีผ่านมา โดยการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญของการด าเนินงาน 
เปรียบเทียบกับแผนงานความคืบหน้าในการบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ 
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3.4 ผลการทบทวนทิศทางขององค์กร 
โดยใช้เครื่องมือ SWOT ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ

อุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร และเครื่องมือ PEST เป็นการวิเคราะห์ด้านนโยบายรัฐบาล
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านเทคโนโลยี โดยผ่านช่องทาง เช่น การจัดประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ภายหลังจากท่ีได้รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร
ระดับสูงของกรมฯ แล้ว 

4. ผู้บริหารระดับสูงก าหนดแนวทางการท างานเพื่อเป็นวิสัยทัศน์/พันธกิจ
ของกรมฯ แสดงถึงทิศทางในอนาคต เช่น การประชุมภายในเพื่อร่วมวิเคราะห์และก าหนด
ทิศทางของกรมฯ ,  ยกร่างแนวทางการท างาน, การให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์กรมฯ 

5. ส านักแผนภาษีก าหนดและด าเนินการจัดท า/ทบทวนยุทธศาสตร์กรม
สรรพสามิต ตามแนวทางวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ได้ก าหนดไว้ 
โดยต้องน าปัจจัยท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้ว มาประกอบการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ พร้อมท้ังจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ เช่น การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมท้ังสรุปผลการจัดท า/ทบทวนยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหารกรมฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

6. ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
ของกรมฯ   

7. หน่วยงานภายในกรมฯ สื่อสารยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานทราบและถือ
ปฏิบัติ  

8. ส านักแผนภาษีก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนงาน/โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาให้เกิดความสอดคล้องกับแผนท่ียุทธศาสตร์ของกรมฯด้วย พร้อม
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละแผนงานโครงการ และผู้รับผิดชอบหลักและสนับสนุน 
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เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการท างานและการจัดสรรทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานท่ีชัดเจน 
และเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
  9. ส านักแผนภาษีด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล โดยจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ส านัก,  การวิเคราะห์/ก าหนดเป้าประสงค์
ส านัก, การก าหนดตัวชี้วัดส านัก, การก าหนดตัวชี้วัดบุคคล, จัดท าหลักเกณฑ์การ
ประเมินผล, จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ, จัดท าค าอธิบายตัวชี้วัด พร้อม
ท้ังการลงนามการปฏิบัติราชการระดับกรม ระดับส านัก โดยเป็นการลงนามในตัวชี้วัดท้ัง
งานยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดงานค ารับรอง ตัวชี้วัดงานประจ า และตัวชี้วัดงานมอบหมายพิเศษ)  

10. ส านักแผนภาษี ก าหนดแนวทางการติดตามผล พร้อมท้ังแจ้งให้ทุก
หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการติดตามงาน พร้อมระบุ
ปัญหา/อุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการท างานตามแผนงาน 

11. ส านักแผนภาษีสรุปผลการปฏิบัติงาน เสนอผู้บริหารกรมฯ ให้ทราบถึง
สถานการณ์ท างานของหน่วยงาน เพื่อควบคุมก ากับดูแลติดตามการท างานอย่างต่อเนื่อง  
และหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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ตารางก าหนดระยะเวลาและหน่วยงานในการวางแผนยุทธศาสตร ์

ขั้นตอน ระยะเวลา หน่วยงานหลัก/สนับสนุน 

1. รับมอบนโยบาย แนวทาง และกรอบการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

เดือน ก.ค.-ก.ย. ส านักแผนภาษี 

2. ผู้บริหารระดับสูงถ่ายทอดนโยบายให้หน่วยงาน
เพ่ือทราบทิศทางการท างาน 

เดือน ก.ค.-ก.ย. ส านักแผนภาษี 

3. ส านักแผนภาษีด าเนินการรวบรวมปัจจัยภายใน
และภายนอกมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 

เดือน ก.ค.-ก.ย. ส านักแผนภาษี 
และทุกหน่วยงานภายในกรม 

4. ผู้บริหารระดับสูงก าหนดแนวทางการท างาน เดือน ก.ค.-ก.ย. ส านักแผนภาษี 
5. ส านักแผนภาษีก าหนดและด าเนินการจัดท า/
ทบทวนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 

เดือน ก.ค.-ก.ย. ส านักแผนภาษี 
และทุกหน่วยงานภายในกรม 

6. ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 
ให้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของกรมฯ   

เดือน ก.ย.-พ.ย. ส านักแผนภาษี 
 

7. ด าเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์  เดือน ก.ย.-มี.ค. ส านักแผนภาษี 
และทุกหน่วยงานภายในกรม 

8. ส านักแผนภาษีก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท า
แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์    

เดือน ก.ย.-พ.ย. ส านักแผนภาษี 
และทุกหน่วยงานภายในกรม 

9. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับ
หน่วยงานและระดับบุคคล 

เดือน ก.ย.-มี.ค. ส านักแผนภาษี 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
และทุกหน่วยงานภายในกรม 

10. การติดตามและประเมินผล เดือน ต.ค.-ก.ย. ทุกหน่วยงานภายในกรม 

11. สรุปผลเสนอผู้บริหารกรมฯ  เดือน ต.ค.-ก.ย. ส านักแผนภาษี 
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ปฏิทินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ขั้นตอน ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รับมอบนโยบาย แนว
ทางการท างาน 

               

2. ผู้บริหารระดับสูง
ถ่ายทอดนโยบาย 

               

3. ส านักแผนภาษี
ด าเนินการรวบรวม
ปัจจัยภายในและ
ภายนอก 

               

4. ผู้บริหารระดับสูง
ก าหนดแนวทางการ
ท างาน 

               

5. จัดท า/ทบทวน
ยุทธศาสตร ์

               

6. เห็นชอบและอนุมัติ
ยุทธศาสตร์ของกรม   

               

7. ด าเนินการสื่อสาร
ยุทธศาสตร ์

               

8. จัดท าแผนงาน/
โครงการเชิงยุทธศาสตร์    

               

9. ถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับ
องค์กรสู่ระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล 

               

10. การติดตามและ
ประเมินผล 

               

11. สรุปผลเสนอ
ผู้บริหารกรมฯ  
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จากขั้นตอนที่ 3 ของการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ก าหนดให้มีการรวบรวม
ปัจจัยภายในและภายนอกมาประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการ
วางแผนแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางสรุปการรวบรวมปัจจัยภายนอกและภายใน ประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์ 
ประเภทข้อมูล ชนิดข้อมูล วิธีการรวบรวม วิธีการวิเคราะห์ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1. วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจ 

แนวทางการ
ท างานของกรม 

รวบรวมข้อมลูจาก
ในอดีตและปจัจุบัน 

วิเคราะห์และ
สรุปผล 

ปีละ 1 ครั้ง ส านักแผนภาษี 

- 2. กฎหมาย ระเบียบ 
โครงสร้างส่วน
ราชการ 

กฎหมาย 
หนังสือค าสั่ง 
โครงสร้างองค์กร 

รวบรวมกฎหมาย/
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
และโครงสร้างกรม 

วิเคราะห์และ
สรุปผล 

ปีละ 1 ครั้ง ส านักกฎหมาย 

- 3. จุดแข็งและจุดอ่อน
รวมถึงทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากร 
อื่น ๆ ของส่วน
ราชการ 

ข้อเสนอแนะ 
และความคิดเห็น 

- แบบสอบถาม 
- การประชุม/
สัมมนาเพื่อระดม
สมองร่วมกัน  

วิเคราะห์ SWOT
และสรุปผล 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

ส านักแผนภาษี 

4. ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา 

แผนและผลการ
ปฏิบัติงานของ
ทุกหน่วยงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

วิเคราะห์และ
สรุปผล 

ทุกเดือน ส านักแผนภาษี 

5. ความต้องการ ความ
คาดหวังทั้งระยะสั้น
และระยะยาวของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย รวมทั้ง
ส่วนราชการหรือ
องค์กร อื่นที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กัน 

 

- ผลความ
ต้องการความ
คาดหวังของ
ผู้รับบริการ              
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย    
- ข้อร้องเรียน 
- ผลความพึง
พอใจ 
 
 

- แบบสอบถาม 
- การประชุม/
สัมมนาเพื่อระดม
สมองร่วมกัน 

วิเคราะห์และ
สรุปผล 

ปีละ 1 ครั้ง ส านักงาน 
เลขานุการกรม 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 35/65 

 

ประเภทข้อมูล ชนิดข้อมูล วิธีการรวบรวม วิธีการวิเคราะห์ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
6. ความเสี่ยงในด้าน
การเงิน สังคมและ
จริยธรรม กฎหมาย 
ข้อบังคับ และด้าน
อื่นๆ 

ข้อเสนอแนะ 
และความคิดเห็น 

การประชุม/
สัมมนาเพื่อระดม
สมองร่วมกัน 
 

วิเคราะห์ Risk 
Management  

ปีละ 1 ครั้ง ส านักบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

7. สภาพการ
แข่งขันทั้งภายใน
และภายนอก
ประเทศของส่วน
ราชการ  

- ข้อมูลภายใน
และภายนอก
ประเทศ  
- ข้อเสนอแนะ 
และความคิดเห็น 

- แบบสอบถาม 
- การประชุม/
สัมมนาเพื่อระดม
สมองร่วมกัน 
- Internet 

วิเคราะห์ SWOT
และสรุปผล 

ปีละ 1 ครั้ง ส านักแผนภาษี 

8. นวัตกรรมและ
การเปลีย่นแปลงท่ี
ส าคัญทางเทคโนโลยี 
และด้านอื่นๆ ซึ่งอาจ
มีผลต่อบริการและ
การด าเนินงานของ
ส่วนราชการ 

- ข้อมูล
นวัตกรรม 
- แผนงาน
โครงการ 
- ข้อเสนอแนะ 
และความคิดเห็น 

- แบบสอบถาม 
- การประชุม/
สัมมนาเพื่อระดม
สมองร่วมกัน  

วิเคราะห์ SWOT
และสรุปผล 

ปีละ 1 ครั้ง ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 9. จุดแข็ง จุดอ่อน
ของ ส่วนราชการ
หรือองค์กรอื่น  ท่ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กัน             

- ข้อมูลการ
วิเคราะห์ของ
หน่วยงานอ่ืน 
 

- แบบสอบถาม 
- การประชุม/
สัมมนาเพื่อระดม
สมองร่วมกัน 
- Internet 
- การประสานงาน 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ และ
สรุปผล 

ปีละ 1 ครั้ง ส านักแผนภาษี 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 36/65 

 

ประเภทข้อมูล ชนิดข้อมูล วิธีการรวบรวม วิธีการวิเคราะห์ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
- 10. การเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ
ระดับประเทศหรือ
ระดับโลก 

ข้อมูลที่ส่งผลต่อ
สภาพเศรษฐกิจ 
เช่น รายได้
ประชาชาติ, 
ราคาน้ ามัน, 
อัตราเงินเฟ้อ 
ฯลฯ 

- แบบสอบถาม 
- การประชุม/
สัมมนาเพื่อระดม
สมองร่วมกัน 
- internet 
- ข้อมูลจาก 
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

วิเคราะห์ และ
สรุปผล 

ปีละ 1 ครั้ง ส านักแผนภาษี 

11. การศึกษา
วิเคราะห์ถึงโอกาสใน
การปรับเปลี่ยน
ทรัพยากรที่มีอยูไ่ป
ใช้กับบริการหรือ
กิจกรรมที่มี
ความส าคญักว่า 

- แผนงาน
โครงการ 
- งบประมาณ 
- จ านวน
บุคลากร 

- การประชุม/
สัมมนาเพื่อระดม
สมองร่วมกัน 

วิเคราะห์ และ
สรุปผล 

ปีละ 1 ครั้ง ส านักแผนภาษี
, ส านักบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล, 
ส านักบริหาร 
การคลังและ
รายได ้

12. นวัตกรรมและ
การและการ
ด าเนินงานของ 
ส่วนราชการ 

แผนและผลการ
ปฏิบัติงานของ
ทุกหน่วยงาน 

- การประชุม/
สัมมนาเพื่อระดม
สมองร่วมกัน 

วิเคราะห์และ
สรุปผล 

ปีละ 1 ครั้ง ส านักแผนภาษ ี

 
 
 
 
 
 
 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 37/65 

 

จากขั้นตอนที่ 7 ของการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต
ต้องมีการส่ือสารทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานภายในกรมฯ ทราบและถือปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกันท้ังองค์กร  โดยมีแนวทาง/กระบวนการ ดังนี้ 

กระบวนการสื่อสารทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักแผนภาษ ีผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภายใน 

ผู้บริหาร ก าหนดและสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 

ไปสู่การปฏิบตั ิ
(ก.ค. – ก.ย.) 

ก าหนดหัวข้อ/กลุ่มเป้าหมายและ
ช่องทางในการสื่อสาร 

(ต.ค.- พ.ย.) 
 

ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ  
ในการสื่อสารทิศทางขององค์กร 

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
(ต.ค.- พ.ย.) 

 

ติดตามประเมินผลช่องทางการสื่อสาร
และสรุปผลการรับรู้ของบุคลากร 

(ก.ย.) 

 

ติดตามประเมินผลช่องทางการสื่อสาร
และสรุปผลการรับรู้ของบุคลากร 

(เม.ย.) 
 

ปรับปรุงช่องทางหรือ 
กระบวนการสื่อสาร 

(ก.ค. และ ก.ย.) 
 

ด าเนินการสื่อสาร เช่น 
ประชุม/สัมมนา,  อบรม, 
เสียงตามสาย, แผ่นพับ  
วารสาร, เว็บไซต์  ฯลฯ 

(ต.ค.- มี.ค.) 

ด าเนินการสื่อสาร
ช่องทาง 

ที่ปรับปรุงใหม ่
(ก.ค. และ ก.ย.) 

 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 38/65 

 

จากขั้นตอนที่ 8 ของการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต
ต้องมีการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการท างานและใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถจัดท าแผนงาน/
โครงการ พร้อมท้ังการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผน  
และการวางแผนขององค์กร นอกจากจะมีการวางแผนงานการปฏิบัติงาน จ าเป็นต้องมีการ
ค านึงการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคลด้วย เพื่อให้มีการพัฒนาท้ังกระบวนงานท างานและ
พัฒนาบุคลากร โดยมีแนวทาง/กระบวนการ ดังนี้ 

 

กระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการและติดตามผลการด าเนินงาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักแผนภาษ ีผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภายใน 

ส านักแผนภาษ ี
ก าหนดแผนงานโครงการของ
องค์กร เช่น แผนยุทธศาสตร์,  

แผนปฏิบัติการ 
  
 

ผู้บริหาร ก าหนดและสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 

ไปสู่การปฏิบตั ิ
(ก.ค. – ก.ย.) 

ทราบผลการด าเนินงาน 
พร้อมท้ังก ากับ ดูแลการท างาน

ของทุกหน่วยงานภายใน 
กรมสรรพสามิต 

 

แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนงาน โดยระบุความเกีย่วข้องของ 
แต่ละยุทธศาสตร์  กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผูร้ับผดิชอบ งบประมาณ  

เสนอผู้บังคับบญัชาให้อนุมัติแผนงาน 
 

ติดตามและสรปุผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
เสนอผู้บริหารกรมฯ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

ที่เกิดขึ้น 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ด าเนินงานตามกรอบค ารับรอง 
และก าหนดแผนงานตามตัวชี้วัด 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

การวิเคราะห์ความเสีย่ง 
แผนงานโครงการ 

 

ลงนามให้ความเห็นชอบ 
แผนงานโครงการ 

 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ก าหนดและจัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 39/65 

 

กระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักแผนภาษ ีผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภายใน 

ก าหนดแนวทางและวิธีการจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงของกรมฯ 

เช่น การจัดประชุมสมัมนาฯ  
เพื่อร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ของทุกหน่วยงาน 

ทราบผลการด าเนินงาน 
พร้อมท้ังก ากับ ดูแลการ
ท างานของทุกหน่วยงาน
ภายในกรมสรรพสามิต 

ก าหนดหลักเกณฑ์การคดัเลือก 
แผนบริหารความเสี่ยงของ 

กรมสรรพสามิต 

ติดตามและสรปุผลการด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการ เสนอผู้บริหาร
กรมฯ และหาแนวทางแก้ไขปญัหา/

อุปสรรคทีเ่กิดขึ้น 

ลงนามให้ความเห็นชอบ 
แผนงานโครงการ 

 

ส่งบุคลากรเข้าร่วม 
วิเคราะหค์วามเสี่ยง 

 

วิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยใช้หลัก COSO 
 ก าหนดเกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง และการประเมินผลกระทบที่เกิด 

 

การวิเคราะห์เพือ่ประเมินความเส่ียงโครงการ กระบวนการ และผลกระทบทางลบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชุมชน 

 
การก าหนดมาตรการจัดการความเส่ียง และจัดท าแผนบรหิารความเส่ียง 

 

แจ้งให้หน่วยงานจัดท ารายละเอียด
แผนบริหารความเสี่ยงของกรม

สรรพสามติเสนอผู้บรหิาร 

จัดท ารายละเอียด 
แผนบริหารความเสี่ยง 

ของหน่วยงาน 

รายงานผล 
แผนบริหารความเสี่ยง 

ของหน่วยงาน 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 40/65 

 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

  การเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีจะท าให้เรา      
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ โดยสามารถแบ่งความเสี่ยงท่ีท าให้เราไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ตามผลกระทบได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กับงานท่ีก าลังท าเป็นประจ าเรียกว่า Operational Risk 
2. ทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) 
3. ทางด้านการแข่งขัน (Competitive) 

 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยง 
ความเสี่ยง หมายถึง การกระท าหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายในสถานการณ์ที่

ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายหรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และด้านธรรมาภิบาล โดย
ประเมินจากโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น(Likelihood) และผลกระทบ(Impact) ของการกระท าหรือ
เหตุการณ์นั้นๆ   

ปัจจัยเสี่ยง(Risk Factor)  หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่อาจท า
ให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน 
เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และท าไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง        
เพ่ือจะได้วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
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การระบุความเสี่ยง แบ่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 
1.   S –ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุ

เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการ
ร่วมมือกับองค์กรอิสระท าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือน าการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

2.   O – ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk : O) เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
ระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของ
ข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ 

3.   F – ความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ
และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การประมาณ
การงบประมาณไม่เพียงพอและ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการ
จัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
งบประมาณ และการเงินดังกล่าว 

4.   C – ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ(Compliance Risk : 
C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจาก
ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน 

5.   G - ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล(Good Governance: G) เป็นความเสี่ยง      
ที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินการของส่วนราชการ ซึ่งต้องท าให้มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 

G1 หลักประสิทธิผล(Effectiveness) 
G2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
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G3 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
G4 หลักความโปร่งใส (Transparency) 
G5 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
G6 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
G7 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
G8 หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
G9 หลักความเสมอภาค (Equity) 
G10 หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 

4. การประเมินความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
5. การจัดล าดับความส าคัญปัจจัยเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
การประเมินและการจัดล าดับความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง

และจัดล าดับความเสี่ยง ด้วยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) และผลกระทบ(Impact) 
เมื่อท าการประเมินแล้ว ท าให้ทราบระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความ
เสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น4ระดับ คือ สูงมาก 
สูง ปานกลาง และต่ า 

6. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงและ 
สูงมาก 

การจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง แบ่งโดยสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก คือ การยอมรับ การลด/
ควบคุม การยกเลิกและการโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยง 

7. ด าเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
8. รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
9. รายงานสรุปผลความส าเร็จการด าเนินการตามการบริหารความเสี่ยง 
10. วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรคในการบริหารความเสี่ยง 
11. จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  
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แนวทางในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

           HR Scorecard คือ เครื่องมือส าหรับใช้ประเมินผลส าเร็จด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะก าลังคนขององค์กร
ให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร  
 
องค์ประกอบของ HR Scorecard 
           จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที่ดี (best practices) 
เกี่ยวกับการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐและเอกชน ท้ังในและ
ต่างประเทศประกอบกับแนวทางการประยุกต์ใช้ในราชการพลเรือนไทย ส านักงาน ก.พ.    
จึงก าหนดองค์ประกอบของการประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ 4 ส่วน  
   1. มาตรฐานความส าเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (standard for 
success) หมายถึงผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมาย
สุดท้ายท่ีส่วนราชการต้องบรรลุ  
  2. ปัจจัยท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ (critical Success factors) หมายถึง 
นโยบาย แผนงานโครงการ มาตรการและการด าเนินการต่าง ๆ ด้านการบริหาร ทรัพยากร
บุคคล ซึ่งจะท าให้ส่วนราชการและจังหวัด บรรลุมาตรฐานความส าเร็จ 
  3. มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความส าเร็จ (measures and indicators) หมายถึง 
ปัจจัยหรือตัวท่ีบ่งชี้ว่าส่วนราชการและจังหวัด มีความคืบหน้าในการด าเนินการตาม
นโยบายแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จจนบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้มากน้อย เพียงใด 
          4. ผลการด าเนินงาน หมายถึง ข้อมูลจริงท่ีใช้เป็นหลักฐานในการประเมินว่า 
ส่วนราชการและจังหวัดไดด้ าเนินการตามนโยบาย แผนงานโครงการ และมาตรฐานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานแห่งความส าเร็จ 
 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 44/65 

 

มาตรฐานความส าเร็จด้านบริหารทรัพยากรบุคคล แบ่งได้ 5 มิติ 
 

 
มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ เป็นมิติทีจ่ะท าให้ส่วนราชการทราบว่ามีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้หรือไม่ ดังนี้  
           1.1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้อง
และสนับสนุนให้จังหวัด บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  
           1.2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (workforce analysis) สามารถระบุช่องว่างด้าน
ความต้องการก าลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่างดังกล่าวหรือไม่  
           1.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูดให้
ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อ
ความคงอยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (talent management) หรือไม่ 
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           1.4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน
หรือไม่  
 
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR operational efficiency)       
หมายถึง กิจกรรมและกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR transactional 
activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่  
           2.1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (accuracy and timeliness) หรือไม่ 
           2.2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย 
และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริงหรือไม่  
           2.4) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร                
(HR productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า (value for money) หรือไม่ 
           2.5) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR automation) หรือไม่ 
 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM program effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิด
ผลดังต่อไปนี้ หรือไม่ เพียงใด 
           3.1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจ ของส่วนราชการหรือไม่  
            3.2) ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการหรือไม่  
           3.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการ
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
(development and knowledge management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการหรือไม่ 
           3.4) มีระบบการบริหารผลงาน (performance management) ที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความ
แตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ
หรือไม่  
 
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการ  
           4.1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม   
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่  
           4.2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก าหนด    
ให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการหรือไม่ 
 
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน หมายถึง การที่ส่วนราชการมี
นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
           5.1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน 
และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและ
การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มท่ี      
โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือไม่ 
           5.2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการหรือไม่  
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           5.3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความ
พร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่  
           มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่
จะช่วยท าให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีใน
ระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติ
การประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิต ิ
 
ประโยชน์ของ HR scorecard 
           1. ทราบถึงสภาพปัญหาของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการของตนเอง และ
สามารถบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการได้ 
           2. สร้างสมรรถนะและความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการอันจะ
น าไปสู่สมรรถนะที่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการของส่วนราชการ 
           3. ช่วยก าหนดกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและ
จังหวัดให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
           4. เป็นกลไกที่เชื่อมโยงให้การบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในระดับนโยบายระดับยุทธศาสตร์ 
และระดับปฏิบัติการให้มีความประสานสอดคล้องกัน 
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จากขั้นตอนที่ 9 ของการกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต
ต้องมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรส ู ่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล  โดยมีแนวทาง/
กระบวนการ ดังนี ้

กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักแผนภาษ ีผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภายใน 

จัดท าแผนการถ่ายทอดตัวชีว้ัดระดับองค์กร 
สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลเสนอ

ผู้บริหาร 
 

ผู้บริหารก าหนดยุทธศาสตร์
และสื่อสาร 

เพื่อน าไปปฏิบตั ิ
(ก.ค. – ก.ย.) 

- จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์รายส านกั 
- วิเคราะห์และก าหนดเป้าประสงค์ตัวชี้วัด 
- จัดท าหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
- จัดท ากรอบการประเมินผลระดับส านกั 
- จัดท าค าอธิบายตวัชี้วัด 

พิจารณาผลการด าเนินการ โดยน าไปประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ เช่น  
การมอบใบประกาศ  การประกาศชมเชยผ่านเว็บไซต์ การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 

ส านักแผนภาษีและส านักบริหารทรัพยากรบุคคลติดตามและสรุปผลการประเมนิ 
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลเสนอผู้บริหาร 

ระดับหน่วยงาน 
ส านักแผนภาษีและกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

จัดพิธีลงนามการปฏิบัติราชการ 

เข้าร่วมจัดท าแผนทียุ่ทธศาสตร์ 
รายส านัก 

ผู้บริหาร
พิจารณาให้

ความเห็นชอบ/
อนุมัติ

ประกาศใช้ 

No 
ระดับบุคคล 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประกาศและสื่อสารหลักเกณฑ์ 
แนวทางการประเมินผล 

ระดับหน่วยงาน 
ส านักแผนภาษีประกาศและสื่อสารหลักเกณฑ์
แนวทางการประเมินผล ระดับบุคคล 

ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล
แจ้งให้ทุกหน่วยงานลงนาม

ประเมินผลงาน ตามแบบฟอร์ม
PMS ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

Yes 

สรุปผลการด าเนินงานประเมินผล ทบทวนข้อดี ขอ้เสียและเสนอแนวทางแก้ไข 
เสนอผู้บริหาร 

สรุปผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดเสนอผู้บริหาร 
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1. ผู้บริหารก าหนดทิศทางองค์กร (สอดคล้องกับหมวด 1 การน าองค์กร) และ
จัดท ายุทธศาสตร์ระดับกรม เพื่อถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ 

2. ส านักแผนภาษีก าหนดกรอบการด าเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับ
ส านักและระดับบุคคล โดยจัดท าแผนจัดท าแผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ
องค์กรไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลเสนอให้ผู้บริหารกรมฯ ลงนามให้
ความเห็นชอบ 

3. วิเคราะห์แผนที่ยุทธศาสตร์กรม เพื่อถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงาน 
3.1 จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ระดับส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ภาค ให้สอดคล้องกับแผนท่ี

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต (การประเมินผลระดับองค์กร สอดคล้องตัวชี้วัด
ส าคัญขององค์กร ท้ังยุทธศาสตร์ ค ารับรอง  กระบวนการ )   

3.2 ก าหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดระดับส านัก เพื่อเป็นการวัดผลการท างาน
ของส านัก 

3.3 สรุปกรอบตัวชี้วัดระดับส านัก เสนอผู้บริหารกรมฯ 
3.4 จัดท าเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ระดับส านักและระดับบุคคล ให้สอดคล้องกับ

ระดับกรมฯ  (โดยพิจารณาจากงานยุทธศาสตร์ งานประจ า งานมอบหมาย
พิเศษ และงานค ารับรอง เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานท้ังหมดของส านักท่ี
สอดคล้องกับแผนท่ียุทธศาสตร์ระดับส านัก) 

3.5 จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก โดยระบุ น้ าหนัก 
ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และผู้รับผิดชอบ พร้อมท้ังค าอธิบาย
ตัวชี้วัด (KPI Dictionary) 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
เสนอผู้บริหาร 
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5. ด าเนินการลงนามการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน ระหว่างผู้บริหารระดับสูง  ผู้อ านวยการ
ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์และภาค (ตราครุฑ) 
อนึ่ง  กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ก าหนดให้ส่วนราชการลง
นามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล ให้
ครอบคลุมท้ังงานค ารับรอง 12 ตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานประจ า และงาน
มอบหมายพิเศษ     
ในอดีตที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้ด าเนินการลงนามการปฏิบัติราชการแล้ว 
แต่ เป็นการลงนามเฉพาะตั วชี้ วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ ท่ี
กระทรวงการคลังมอบหมายเท่านั้น แต่ปัจจุบันเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ก าหนดให้ส่วนราชการลงนามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล โดยให้ส่วน
ราชการก าหนดและจัดท าตัวชี้วัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนดให้กระทรวงการคลังด าเนินงาน  ซึ่งกรมสรรพสามิตจึงมีการก าหนดและ
จัดท าตัวชี้วัดเพื่อถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงาน  โดยครอบคลุมท้ังงานค ารับรอง 
และงานยุทธศาสตร์ งานประจ า และงานมอบหมายพิเศษ 

6. สื่อสารแผนท่ียุทธศาสตร์ ระดับกรม ระดับส านัก ให้บุคลากรทราบและถือ
ปฏิบัติ 

7. การลงนามการปฏิบัติราชการระดับบุคคล (การประเมินผลระดับบุคคล 
สอดคล้องกับ PMS)โดยเป็นการลงนามในแบบฟอร์มของส านักงาน ก.พ. แบบท่ี 
1 แบบท่ี 2 

8. รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 6, 
9 และ 12 เดือน 
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9. ติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดท้ังระบบองค์กร ระดับส านัก และระดับ
บุคคล  

10. สรุปผลการด าเนินการเสนอผู้บริหาร 
11. การพิจารณาผลการด าเนินการ โดยน าไปประกอบการพิจารณาจัดสรรสิ่งจูงใจ 

เช่น การมอบใบประกาศ  การประกาศชมเชยผ่านเว็บไซต์  การเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  2553.  คู่มือค าอธิบาย
ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553. 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.  2554.  คู่มือค าอธิบาย
ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. 

 คู่มือ Balance Scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติ. ผส.ดร.พสุ  เดชะรินทร์ 
 เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารความเสี่ยง. อ.ถิระ  ถาวรบุตร 
 http://www.m-society.go.th/document  (24 กุมภาพันธ์ 2553) 
 http://www.ocsc.go.th  (14 ธันวาคม 2553) 

 
8. แบบฟอร์มที่ใช้และเอกสารบันทึก 

 แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ (WI-ED-PLAN-01) 
 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน (WI-ED-RESULT) 
 เอกสารการวิเคราะห์ OS Matrix (WI-ED-OS) 
 เอกสารการวิเคราะห์ความเสี่ยง (WI-ED-ERM) 
 เอกสารการลงนามการปฏิบัติราชการ   
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ภาคผนวก 
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เอกสารประกอบขั้นตอนที่ 1 รับมอบนโยบาย แนวทาง และกรอบการด าเนินงาน 
(ที่มา : แผนปฏิบัติราชการกรมสรรพสามิต 2554) 

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
กับแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพสามิต 

นโยบายรัฐบาล 
ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
กรมสรรพสามิต 

นโยบายที่ ๔. นโยบายเศรษฐกิจ 
ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บภาษี 
เพื่อให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ รวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน
การประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน 
กลยุทธ์ ๑.๓.๑ ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๒  ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการบริหารการจัดเก็บภาษี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. เสริมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๑  สร้างชุมชนต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๒  สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑  ก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการด้านภาษี 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบริการ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔. บริหารงานแบบองค์กรพลวัต  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล    
กลยุทธ์ที่ ๔.๑  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒  ลดการทุจริตในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนามาตรฐานการท างานให้เกิดความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔.๑  เสริมสร้างทักษะการท างาน 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔.๒  สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔.๓  ปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๕  บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ ๔.๖  แข่งขัน/ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 
กับยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : 
จัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน 
กลยุทธ์ ๑.๓.๑ ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี 
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๒  ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการบริหารการจัดเก็บภาษี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : 
เสริมสร้างความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๑  สร้างชุมชนต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๒  สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : 
ผลักดันมาตรฐานบริการสู่ความเป็นเลิศระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓.๑  ก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการด้านภาษี 
กลยุทธ์ที่ ๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบริการ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : 
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๔.๑  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒  ลดการทุจริตในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนามาตรฐานการท างานให้เกิดความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔.๑  เสริมสร้างทักษะการท างาน 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔.๒  สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔.๓  ปรับสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๕  บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ ๔.๖  แข่งขัน/ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

 
 

๑. การสร้างความเท่าเทียมทางสังคม 

และเศรษฐกิจ 

๒. การสร้างเสริมศักยภาพและ
ความสามารถในการแข่งขัน 

 
 
 

๓. การสร้างความมั่นคงทางการคลัง 

๔. การส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ 

 

๕. การเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานของ
กระทรวงการคลัง 

 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 55/65 

 

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพสามิต 

แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
กรมสรรพสามิต 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๔ 
กรมสรรพสามิต 

๑. การสร้างความ
เท่าเทียมทางสังคม
และเศรษฐกิจ 
๓. การสร้างความ
มั่นคงทางการคลัง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
จัดเก็บภาษเีพื่อส่งเสริมฐานะทางการ
คลังอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ บริหารการจดัเก็บภาษี
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การมสี่วนร่วมของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียในการบริหารงาน 
กลยุทธ์ ๑.๓.๑ ตรวจสอบและควบคุม
การจัดเก็บภาษ ี
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๒  ก าหนดมาตรการเชิง
รุกในการบริหารการจัดเก็บภาษ ี

- * โครงการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการจดัเก็บ
ภาษี 
- โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมายสรรพสามิต 
- โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก 
- โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการเอทานอล
เพื่อบูรณาการท างานร่วมกัน 
- โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการเพื่อบูรณา
การท างานร่วมกัน   
- โครงการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน   
- โครงการตดิตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสาร
ทางไกล 
- โครงการก าหนดมาตรฐานการจดัเก็บภาษี   

๑. การสร้างความ
เท่าเทียมทางสังคม
และเศรษฐกิจ 
๒. การสร้างเสริม
ศักยภาพและ
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
เสรมิสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑  พัฒนาคุณภาพชีวติ
และสิ่งแวดล้อมใหด้ีขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๑  สร้างชุมชนต้นแบบ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๒.๒  สร้างภาพลักษณ์
องค์กรและความสัมพันธ์ที่ดตี่อชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- *โครงการก าหนด/ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุน/ปกป้องสังคม สิ่งแวดลอ้ม และเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
- โครงการตรวจวิเคราะหส์ินค้าสรรพสามติเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ 
- โครงการตรวจวิเคราะหส์ินค้าและของกลางเพื่อ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปราม 
- โครงการส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและความสมัพันธ์ที่ดี
กับชุมชน 
- สรรพสามิตเพื่อสังคม 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการ
บริหารราชการ 
- โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 56/65 

 

แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
กรมสรรพสามิต 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๔ 
กรมสรรพสามิต 

- โครงการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน   

๕. การเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของ
กระทรวงการคลัง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
ผลักดันมาตรฐานบริการสูค่วามเปน็
เลิศระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ ๓.๑  ก าหนดและปรับปรุง
มาตรฐานการให้บริการด้านภาษ ี
กลยุทธ์ที่ ๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพ
มาตรฐานการบริการ 
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาการ
ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 

- โครงการพัฒนาระบบ Smart Office พร้อม
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต 
- โครงการจัดหาระบบ Contact Center และ 
CRM    
- โครงการบูรณาการงานกลุ่มภารกิจด้านรายได้ 
กระทรวงการคลัง (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๓)   
- โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต 
- โครงการตดิตั้งระบบสื่อประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารกรมสรรพสามิต 

๔. การส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
ภาครัฐ 
๕. การเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของ
กระทรวงการคลัง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 
บริหารงานแบบองค์กรพลวัต โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑  พัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ ๔.๒  ลดการทุจริตในองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนามาตรฐานการ
ท างานให้เกิดความโปร่งใส 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔.๑  เสริมสรา้งทักษะการ
ท างาน 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔.๒  สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๔.๓  ปรับสวัสดิการให้
ตรงกับความต้องการของบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔.๕  บริหารงานด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
กลยุทธ์ที่ ๔.๖  แข่งขัน/ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)   
- โครงการพื้นท่ีต้นแบบด้านคุณภาพการบริหาร
จัดการ 
- โครงการส่งเสรมิการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล   
- โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   
- การจัดท า/ปรับปรุงคู่มือการปฏบิัติงานของภาค/
พื้นที ่
- โครงการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรม
สรรพสามติ 
- โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
- โครงการเส้นทางความก้าวหน้าในราชการ 
- โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมกรม
สรรพสามติ 
- โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน   
- โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
และการเชือ่มต่อระบบงานหลักระยะที่ ๒ 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 57/65 

 

แผนปฏิบัติงานของ
กระทรวงการคลัง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
กรมสรรพสามิต 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๔ 
กรมสรรพสามิต 

 - โครงการพัฒนาระบบเว็บท่า ส าหรับการใช้งาน
ภายในกรมสรรพสามิต(Excise Web Portal)   
- โครงการ Excise Innovation Awards   
- โครงการการจดัการความรู้   
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประมาณการ
รายได้ภาษสีรรพสามติรายภาคและรายพื้นท่ี   
- โครงการศึกษาอุปสงค์และอุปทานของตลาดยา
เส้นมวนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 58/65 

 

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกรมสรรพสามิต 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑   
บริหารการจัดเก็บภาษี
อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

๑. จัดเก็บภาษี
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

* โครงการติดตามผลและ
วิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี 

จ านวนรายได้ภาษี
สรรพสามิตท่ีจัดเก็บได้
เทียบกับเป้าหมาย 

สผษ. , 
ภาคท่ี ๑ - ๑๐ 

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมายสรรพสามิต 

จ านวนคดี / จ านวน
ค่าปรับ 

สตป. , 
ภาคท่ี ๑ - ๑๐ 

โครงการตรวจสอบภาษีเชิง
รุก 

จ านวนส านวน 
 

สตป. 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒    
การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารงาน 

๒. สร้างความ
เชื่อมั่นในการบริหาร
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
 

โครงการสรรพสามิตพบ
ผู้ประกอบการเอทานอลเพื่อ
บูรณาการท างานร่วมกัน 

จ านวนครั้งท่ีพบ
ผู้ประกอบการ 

สมฐ.๑ 

โครงการสรรพสามิตพบ
ผู้ประกอบการเพื่อบูรณาการ
ท างานร่วมกัน   

จ านวนครั้งท่ีพบ
ผู้ประกอบการ 

สมฐ.๒ 

โครงการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน   

รายงานสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็น 

สกม. 

กลยุทธ์ ๑.๓.๑ 
ตรวจสอบและควบคุม
การจัดเก็บภาษี 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน 

โครงการติดตั้งมาตรวัดและ
คอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกล 

จ านวนรายงาน สมฐ.๑ 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๓.๒  
ก าหนดมาตรการเชิง
รุกในการบริหารการ
จัดเก็บภาษี 

โครงการก าหนดมาตรฐาน
การจัดเก็บภาษี   

จ านวนมาตรฐานท่ีเสนอ 
 
 

สมฐ.๑-๒ 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑  พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
 

๔. เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับความปกป้อง
ดูแล 

*โครงการก าหนด/ปรับปรุง
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน/
ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม 
และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ 
 

จ านวนมาตรการภาษีท่ี
เสนอกรมฯ ให้ความ
เห็นชอบ 

สผษ. 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  
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หน้าที่ : 59/65 

 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

โครงการตรวจวิเคราะห์
สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ 

จ านวนตัวอย่างที่สุ่มและ
น าไปตรวจวิเคราะห์ 

กวข. 

โครงการตรวจวิเคราะห์
สินค้าและของกลางเพื่อ
สนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปราม 

จ านวนตัวอย่างที่สุ่มและ
น าไปตรวจวิเคราะห์ 

กวข. 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๒.๑  
สร้างชุมชนต้นแบบ 
 

๕. ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อชุมชน
และสังคม 
 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ชุมชน 

ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน 

สลก. 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๒.๒  
สร้างภาพลักษณ์
องค์กรและ
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
ชุมชน 
 

สรรพสามิตเพ่ือสังคม ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางลบและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

สลก. 

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

สลก. 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

จ านวนกิจกรรมท่ีมีส่วน
ร่วมรณรงค์กับหน่วยงาน
อื่น 

สตป. 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ 
ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

๖. พัฒนากฎหมาย
ให้ทันสมัย 
 

โครงการทบทวนและ
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน   
 

จ านวนกฎหมายระดับกรม
ท่ีมีผลบังคับใช้หรือหนังสือ
เสนอร่างกฎหมายไปยัง
กระทรวง 

สกม. 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑  
ก าหนดและปรับปรุง
มาตรฐานการ
ให้บริการด้านภาษี 

๗. เป็นองค์กรท่ีมี
มาตรฐานในการ
บริการด้านภาษีของ
ประเทศ 

โครงการพัฒนาระบบ Smart 
Office พร้อมปรับปรุง
ภาพลักษณ์ของกรม
สรรพสามิต 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

กพร. 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๒  เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
มาตรฐานการบริการ 

๘. พัฒนาการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

โครงการจัดหาระบบ 
Contact Center และ CRM    

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 
 

สลก. 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  โครงการบูรณาการงานกลุ่ม
ภารกิจด้านรายได้ 
กระทรวงการคลัง (ต่อเนื่อง
จากปี ๒๕๕๓)   

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

สผษ. 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ 
พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุก 
 

๙. ประชา สัมพันธ์        
อัตลักษณ์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

โครงการประชาสัมพันธ์กรม
สรรพสามิต 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

สลก. 

โครงการติดตั้งระบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กรมสรรพสามิต 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

ศสท. 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๑  พัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 

๑๐. พัฒนาระบบ
บริหารคุณภาพท่ัว
ท้ังองค์กร 

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)   

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

กพร. 

โครงการพื้นท่ีต้นแบบด้าน
คุณภาพการบริหารจัดการ 

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

กพร. 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๒  ลดการ
ทุจริตในองค์กร 
 

๑๑. แก้ไขปัญหา
ทุจริตคอรัปชั่นใน
องค์กร 

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

กพร. 

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ   

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

สทบ. 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๓ พัฒนา
มาตรฐานการท างาน
ให้เกิดความโปร่งใส 
 

๑๒. เพิ่มความ
โปร่งใสในการ
ท างาน 

การจัดท า/ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานของภาค/พ้ืนท่ี 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

สทบ. 

โครงการสร้างมาตรฐาน
ความโปร่งใสของกรม
สรรพสามิต 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

สทบ. 

กลยุทธท่ี์ ๔.๔.๑  
เสริมสร้างทักษะการ
ท างาน 
 

๑๓. สร้างความ
ผูกพันและคุณค่า
เพื่อเพิ่มก าลังใจใน
การท างานให้แก่
บุคลากร 

โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล   

จ านวนบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

สทบ. 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๔.๒  
สร้างขวัญและก าลังใจ
ให้บุคลากร 

โครงการเส้นทาง
ความก้าวหน้าในราชการ 

รอ้ยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน 

สทบ. 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ โครงการ ตัวชี้วัด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๔.๓  ปรับ
สวัสดิการให้ตรงกับ
ความต้องการของ
บุคลากร 
 

๑๓. สร้างความ
ผูกพันและคุณค่า
เพื่อเพิ่มก าลังใจใน
การท างานให้แก่
บุคลากร 

โครงการปรับปรุงอาคาร
หอประชุมกรมสรรพสามิต 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

กพต. 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๕  
บริหารงานด้วยระบบ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 

๑๔. บริหาร
สารสนเทศและคัด
สรรเทคโนโลยีน า
การเปลี่ยนแปลง 
 

โครงการจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน   

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

ศสท. 

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงานภายนอกและ
การเชื่อมต่อระบบงานหลัก
ระยะท่ี ๒ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

ศสท. 

โครงการพัฒนาระบบเว็บท่า 
ส าหรับการใช้งานภายในกรม
สรรพสามิต(Excise Web 
Portal)   

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

ศสท. 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๖  
แข่งขัน/ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม 
 

๑๕. ส่งเสริมองค์กร
แห่งการเรียนรู้และ
การสร้างนวัตกรรม 
 

โครงการ Excise 
Innovation Awards   

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

สทบ. 

โครงการการจัดการความรู้   จ านวนครั้งของการจัด
กิจกรรม 

สทบ. 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การประมาณการรายได้ภาษี
สรรพสามิตรายภาคและราย
พื้นท่ี   

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

สผษ. 

โครงการศึกษาอุปสงค์และ
อุปทานของตลาดยาเส้นมวน
เอง   

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการ 

สผษ. 

 
* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างเป้าประสงค์กับตัวชี้วัดของกรมสรรพสามิต 
 

ล าดับที ่ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

๑ จัดเก็บภาษเีป็นไปตามเป้าหมาย 

 
จ านวนรายได้ภาษสีรรพสามิตที่จดัเก็บได้เทียบกับเป้าหมาย 

จ านวนคดี / จ านวนค่าปรับ 

จ านวนส านวน 

๒ สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารแก่ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 

จ านวนครั้งท่ีพบผู้ประกอบการ 

จ านวนครั้งท่ีพบผู้ประกอบการ 

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
๓ เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน จ านวนรายงาน 

จ านวนมาตรฐานท่ีเสนอ 
๔ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้รับ

ความปกป้องดูแล 
จ านวนมาตรการภาษีท่ีเสนอกรมฯ ให้ความเห็นชอบ 
จ านวนตัวอย่างที่สุ่มและน าไปตรวจวิเคราะห ์
จ านวนตัวอย่างที่สุ่มและน าไปตรวจวิเคราะห ์

๕ ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อชุมชนและ
สังคม 

ร้อยละความส าเรจ็ของการจัดกิจกรรมเกีย่วกับการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ที่ดกีับชุมชน 
ร้อยละความส าเรจ็ของการจัดกิจกรรมเกีย่วกับผลกระทบ
ทางลบและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 
จ านวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วมรณรงค์กับหน่วยงานอื่น 

๖ พัฒนากฎหมายให้ทันสมัย จ านวนกฎหมายระดับกรมทีม่ีผลบังคับใช้หรือหนังสือเสนอ
ร่างกฎหมายไปยังกระทรวง 

๗ เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการบรกิาร
ด้านภาษีของประเทศ 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 

๘ พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชน ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 

๙ ประชาสมัพันธ์อัตลักษณ์และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 
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* หมายถึง โครงการและตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

๑๐ พัฒนาระบบบริหารคณุภาพทั่วทั้ง
องค์กร 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 

๑๑ แก้ไขปัญหาทุจริตคอรปัช่ันในองค์กร ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 

๑๒ เพิ่มความโปร่งใสในการท างาน 
 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 

๑๓ สร้างความผูกพันและคุณค่าเพื่อเพิ่ม
ก าลังใจในการท างานให้แก่บุคลากร 

จ านวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม 
ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการตามแผน 
ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 

๑๔ บริหารสารสนเทศและคดัสรร
เทคโนโลยีน าการเปลีย่นแปลง 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 

๑๕ ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้และการ
สร้างนวัตกรรม 

ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการ 

จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 

ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์หลกัและแผนงาน/โครงการ 
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2554 

 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวงัของ

ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร ์
ด้านพันธกิจ 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวงัของ

ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร ์
ด้านปฏิบตัิการ 

ความต้องการ/ 
ความคาดหวงัของ

ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความท้าทาย 
เชิงยุทธศาสตร ์

ด้านทรัพยากรบุคคล 

1. อยากให้ลดหยอ่น 
    ภาษีสินค้าจะได้ถูกลง 
2. การท าประโยชน์เพื่อ   
    สังคม 
3. ข้อคิดเห็นได้รับการ 
    พิจารณาด้วยความ 
    เป็นธรรม 
4. ไดร้ับการแก้ไข     
    ปัญหาหรือ 
    ข้อร้องเรียน 
5. แก้ไขปัญหา 
   ขอ้ร้องเรียน 
    ได้รวดเร็ว 
     ความร่วมมือ 
    ในการให้ขอ้มูล 
    ที่ถูกต้องทันกาล    
    ทันเวลา 

จัดเก็บภาษีให้ได้ 
ตามเป้าหมายที ่
ก าหนด ภายใต้ 
นโยบายภาครัฐที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 

1. ความชัดเจนของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ฯลฯ 

2. ความรวดเร็ว สะดวก 
ถูกต้อง และเป็นธรรม 

3. ต้องการอัธยาศัยไมตรี
ที่ดีในการต้อนรับและ
การให้บริการทีดี 

4. ขั้นตอนด าเนินการที่ไม่
ยุ่งยาก ซับซ้อน 

5. การประชาสัมพันธ์ทาง
สื่อต่าง ๆ 

6. การบริการที่ดี เป็นมิตร
แก่ผู้มาติดต่อ 

7. ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกับ
บทบาทหน้าที ่

8. การประสานงานที่ด ี

1. รักษามาตรฐาน
การให้บริการที่
ครบวงจรแก่
ผู้รับบริการ 

2.  ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการ
บริการให้น้อยลง 

3. ลดระยะเวลาใน
การบริการให้
น้อยลงในช่องทาง
เดิม 

4. เพิ่มช่องทางในการ
ให้บริการให้มี
ความหลากหลาย
ยิ่งขึ้น 

1.  การรักษามาตรฐาน
การบริการและพัฒนา
ยิ่งขึ้น 

2. ความชื่อสัตย ์โปร่งใส
ในการท างาน 

 

1. บุคลากรใน
หน่วยงานมีทกัษะ
การให้บริการแบบ
มืออาชีพ 

2. บุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
กลยุทธ์ท่ี 1.1  บริหารการจัดเก็บภาษีอย่างท่ัวถึงและเป็น
ธรรม 
กลยุทธ์ท่ี 1.2  การมีส่วนร่วมของ   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การบริหารงาน 
กลยุทธ์ท่ี 1.3.1  ตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บภาษี 
กลยุทธ์ท่ี 1.3.2  ก าหนดมาตรการเชิงรุกในการบริหารการ
จัดเก็บภาษี 
กลยุทธ์ท่ี 2.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
กลยุทธ์ท่ี 2.2.1 สร้างชุมชนต้นแบบ 
กลยุทธ์ท่ี 2.2.2  สร้างภาพลักษณ์องค์กรและความสมัพันธ์ท่ี
ดีต่อชุมชน 
กลยุทธ์ท่ี 2.3  ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ท่ี 3.1  ก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการด้าน
ภาษ ี
กลยุทธ์ท่ี 3.2  เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบริการ 
กลยุทธ์ท่ี 3.3  พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

 

กลยุทธ์ท่ี 4.1  พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ท่ี 4.2  ลดการทุจริตในองค์กร 
กลยุทธ์ท่ี 4.3  พัฒนามาตรฐานการท างานให้เกิดความโปร่งใส 
กลยุทธ์ท่ี 4.4.1 เสริมสร้างทักษะการท างาน 
กลยุทธ์ท่ี 4.4.2 สร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 4.4.3 ปรับสวัสดิการให้ตรงความต้องการของบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 4.5  บริหารงานด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
กลยุทธ์ท่ี 4.6  แข่งขัน/ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 



 

         

 

 

 

ส านักแผนภาษี  

คู่มือการปฏิบัติงาน 
เร่ือง การบริหารยุทธศาสตร์ 

หมายเลขเอกสาร : WI-ED-01 

แก้ไขครั้งท่ี :  

วันที่เริ่มใช้  1  เมษายน  2554 

หน้าที่ : 65/65 

 
 

แนวคิด/วิเคราะห ์ แนวคิด/วิเคราะห ์ แนวคิด/วิเคราะห ์
เพื่อให้สามารถจัดเกบ็ภาษีได้ตามเป้าหมาย 
กรมสรรพสามิตจึงให้ความส าคัญกับการ
จัดเก็บให้ทั่วถึง เป็นธรรมพร้อมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ  

กรมสรรพสามิตมีแนวทางในการพัฒนาระบบการ
ให้บริการให้ทันสมัย มีมาตรฐาน และตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ โดยน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการของกรมฯ  

กรมสรรพสามิตให้ความส าคัญในการพฒันาบุคลากร
ให้สามารถท างานได้อยา่งมืออาชพี ดว้ยการพัฒนา
ทักษะด้านการท างาน ความรู้ต่าง ๆ เพือ่ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานสูงสุด โดยยดึหลักธรรมา  
ภิบาล  

 

แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษี
(425,500 ลบ.) 
2. โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิด
กฎหมายสรรพสามิต 
3. โครงการตรวจสอบภาษีเชิงรุก 
4.1 โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการเอทานอล 
4.2 โครงการสรรพสามิตพบผู้ประกอบการ  
5. โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
6. โครงการติดต้ังมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสาร
ทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษี
เครื่องด่ืม 
7.1 โครงการก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี  
7.2 โครงการก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 
8. โครงการก าหนด/ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อ
สนับสนุน/ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อมและเพิ่ม
ศักยภาพแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
9. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิตเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
10. โครงการตรวจวิเคราะห์สินค้าและของกลางเพื่อ
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย 
11. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์
ที่ดีกบัชุมชน 
 13. โครงการจัดการผลกระทบทางลบและ
รับผิดชอบต่อสังคม(CSR) 
13.1 สรรพสามิตเพื่อสังคม  
 13.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารราชการ  
 15. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด
กฎหมาย 
 16. โครงการทบทวน/ปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

17. โครงการพัฒนาและจัดวางระบบ Smart Office พร้อม
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของกรมสรรพสามิต 
18. โครงการจัดหาระบบ Contact Centerและ CRM 
19. โครงการบูรณาการงานกลุ่มภารกิจด้านรายได้
กระทรวงการคลัง 
20. โครงการประชาสัมพันธ์กรมสรรพสามิต 
21. โครงการติดต้ังระบบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรม
สรรพสามิต 
 

22. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
23. โครงการพื้นที่ต้นแบบด้านคุณภาพการบริหารจัดการ 
24. โครงการส่งเสริมการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
25. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
26. โครงการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษี 
: การจัดเก็บ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของภาค/พื้นที่ 
27. โครงการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต 
28. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
29. โครงการเส้นทางความก้าวหน้าในราชการ 
30. โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต 
31. โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 
32. โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและการ
เชื่อมต่อระบบงานหลัก ระยะที่ 2 
33. โครงการพัฒนาระบบเว็บท่า ส าหรับการใช้งานภายในกรม
สรรพสามิต(Excise Web Portal) 
34. โครงการ Excise Innovation Awards 
35. โครงการจัดการความรู้ 
36. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประมาณการรายได้ภาษี
สรรพสามิตรายภาคและรายพื้นที่ 
 37. โครงการศึกษาอุปสงค์และอุปทานของตลาดยาเส้นมวนเอง 
 

 




