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การน านโยบายไปปฏบิตัิ
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ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ

Policy
Implementation



การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง 

> การด าเนินการโดยบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลในภาครัฐและเอกชน ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวมุ่งที่จะก่อให้เกิด
ความส าเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงค์จาก
การตัดสินใจด าเนินนโยบายที่ได้ก าหนด
ไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว



ความส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ

• ประเทศได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายของรัฐบาล
• ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้านอย่างเป็นรูปธรรม

• ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจะสง่ผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้ก าหนดนโยบาย กลุ่มคนที่น าไปปฏิบัติ และ
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง

• เป็นกระบวนการแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติ ท าให้นโยบายไม่
เป็นเพียงนามธรรม



1. ฝ่ายการเมือง (Political)
รัฐสภา  ครม. 

2. ระบบราชการ (Bureaucracy)
กระทรวง  ทบวง  กรม

3. ข้าราชการ (Bureaucrats )

4.ผู้รับบริการ (Clients)

องคก์ารและผูเ้กี่ยวขอ้งในการน านโยบายไปปฏบิตัิ



ฝ่ายการเมือง (Political)

Personality

Talent

Power/Status

ผลลพัธ์ของการ

น านโยบายไปปฏิบตัิ

จ านวนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ

ความสามารถในการต่อรอง

การสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ



ระบบราชการ 
(Bureaucratic System)

ผลลพัธ์ของการ  

น านโยบาย ไปปฏิบัติ

ระดบัความเข้าใจสภาพความเป็นจริงในการ
ให้บริการของผู้ก าหนดนโยบายหรือ
ผู้บริหารโครงการ

ระดบัของการยอมปรับนโยบายเข้าเป็นส่วน
หน่ึงของหน้าทีป่ระจ าวนัของผู้ปฏิบัติ



ขัน้ตอนการน านโยบายไปปฏบิตัิ

มี  2 ระดับ

ในระดับมหภาค

ในระดับจุลภาค



มหภาค  (Macro)

การน านโยบายไปปฏบิตัมิี 2 ขัน้ตอน

1.ขั้นตอนการแปลงนโยบาย         แผนงาน         โครงการ

เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการติดตามควบคุมและประเมินผล เช่น

นโยบายเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

วัตถุประสงค์       

แผน(Plan)

1.ขยายพื้นที่เพาะปลูก

2.สง่เสรมิการปลูกพชื

หมนุเวยีน

3.การพฒันาแหลง่น ้ า

1. เพิอ่เพิม่ผลผลติใหสู้งข้ึนรอ้ยละ 
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2. เพือ่เพิม่รายได ้

โครงการ (Project)

1. สรา้งอา่งเกบ็น ้ า

2. 2.แกม้ลงิ



แผน (Plan) หมายถึง 

• การเตรียมการตดัสินใจในปัจจุบนั 

เพือ่กระท าการในอนาคต โดยการ

วิเคราะหอ์ย่างเป็นระบบ เป็นการ

แปลงนโยบายซ่ึงเป็นนามธรรมให้

เป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน

องค์ประกอบของแผน

• what: ช่ือของแผน

• why: วัตถุประสงค์ของแผน

• who: ผู้รับผดิชอบแผน

• when: ระยะเวลาของแผน

• how: วิธกีารด าเนินงานและ

ที่มาของงบประมาณ

การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบติั



• แผนงาน (Program) 

• เป็นส่วนย่อยของแผน โดยแผนหน่ึง ๆ จะประกอบด้วย

แผนงานตั้งแต่ 2 แผนงานขึ้นไป แต่ละแผนงานอาจมี
วัตถุประสงค์เแพาะแตกต่างกนัไป แต่วัตถุประสงค์ของแต่ละ

แผนงานต่างกม็ุ่งช่วยให้วัตถุประสงค์สดุท้ายของแต่ละ

แผนงานต่างมุ่งช่วยให้วัตถุประสงค์รวมของแผนบรรลุผล

ส าเรจ็อย่างมีประสทิธภิาพ



• โครงการ (Project) หมายถงึ 

• เป็นกจิกรรมส่วนย่อยของแผนงาน โดยแผนงานหนึ่ง ๆ 

โดยทั่วไปประกอบด้วย 2 โครงการขึ้นไป แต่ละ
โครงการอาจมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่แตกต่างกนัออกไป 

แต่วัตถุประสงค์สดุท้ายของแต่ละโครงการต่างมุ่ง

เพ่ือให้วัตถุประสงค์ร่วมของแผนงานบรรลุผลส าเรจ็

อย่างมีประสทิธภิาพ
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สิง่ทีต่อ้งค านงึถงึเมือ่แปลงนโยบายไปเป็นแผน แผนงาน โครงการ

•การจัดองคก์ารและบุคลากรส าหรบัน านโยบายไปปฏิบติั

•ด าเนินการแปลงเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องนโยบายไปสู่การ

ปฏิบติั และก าหนดแนวทางส าหรบัผูป้ฏิบติั

•ประสานหน่วยงานทีเ่ป็นทรพัยากรและค่าใชจ่้ายเพือ่การบรรลุ

เป้าหมาย

•จดัสรรทรพัยากรเพือ่ใหบ้รรลุผลของนโยบาย



ปัญหาการน านโยบายไปปฏิบติั
สมรรถนะขององค์การ

ประสิทธิภาพในการวางแผน
และการควบคุม

การเมอืงและการบริหาร
สภาพแวดล้อมภายนอก

สมรรถนะขององค์กร ภาวะผู้น าและความร่วมมอื

ความส าเร็จของการ
น านโยบายไปปฏิบตัิ

มติิที ่1
มติิที ่2
มติิที ่3



การประเมินผลผลิต และผลลพัธ์

มิติท่ี 1

ผลผลิต ผลลพัธ์        ผลลพัธ์สุดทา้ย

มิติท่ี 2

ผลตามมิติท่ีหน่ึงไม่สร้างปัญหาต่อนโยบายอ่ืนๆ

มิติท่ี 3

ผลของนโยบายทั้งหมดเม่ือรวมแลว้
ก่อใหเ้กิดผลการพฒันาประเทศท่ีพึง

ปรารถนา

การประเมินนโยบาย



สมรรถนะขององคก์าร

สมรรถนะของ
องคก์าร

ผลลพัธ์ของการ   
น านโยบาย          
ไปปฏิบติั

โครงสร้าง

บุคลากร

งบประมาณ

สถานท่ี

วสัดุอุปกรณ์      
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้



สมรรถนะของนโยบาย
 ความชัดเจนในการก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการ

บริหารไว้ให้ชัดเจน

การวางแผนและ
การควบคุม

ผลลพัธ์ของการ   
น านโยบาย          
ไปปฏิบติั

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของนโยบาย

การก าหนดภารกิจและ   
การมอบหมายงาน

มาตรฐานในการ       
ปฏิบติังาน

ระบบการติดตาม
และประเมินผล

มาตรการในการ           
ใหคุ้ณใหโ้ทษ



ความสามารถของนโยบายในการแกไ้ขปัญหา

ความสามารถของนโยบาย
ในการก าหนดโครงสร้าง

การปฏิบติังาน

ตวัแปรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
นโยบายท่ีมีผลต่อการน า

นโยบายไปปฏิบติั

กระบวนการปฏิบตัิงาน

ผลผลิตทาง
นโยบายของ
หน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมายท่ี
ยอมรับผลผลิต
ของนโยบาย

ผลกระทบท่ีเกิด
จากผลผลิตของ

นโยบาย

ผลกระทบของ
ผลผลิตท่ีท าให้
เกิดการรับรู้

การปรับปรุง

แกไ้ขนโยบาย

สมรรถนะของนโยบาย



ด้านโครงสร้างการบริหารนโยบายและการควบคุม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและความชัดเจนในการตั้ง

หน่วยงานควบคุมประเมินผล

การบรหิารนโยบาย หน่วยงาน

ตรวจสอบ

หน่วยงาน

งบประมาณ

ภาครฐั ภาคเอกชน



ด้านความร่วมมอืและความสัมพนัธ์ในองค์การ
การพฒันาองค์การ (Organization Development Model)

ผลลพัธ์ของการ   
น านโยบายไป

ปฏิบตัิการจูงใจ

ภาวะผู้น า

การท างานเป็นทมี

การมส่ีวนร่วม

ความผูกพนัและ    การ
ยอมรับ



การก าหนดนโยบาย

(Policy Formulation)

การน านโยบายไปปฏิบัติ

(Policy Implementation)

การประเมินนโยบาย

(Policy Evaluation)

การปรับปรุงนโยบาย

(Policy Improvement)

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ
(Policy Implemment Process)



อา้งองิ



Thanks for joins with us
See you next week. 


