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เมื่อองค์กรกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเรี ยบร้ อยแล้ ว ภาระอันหนักอึ ้งอย่างหนึง่ ของคนทางาน โดยเฉพาะ
หัวหน้ าหน่วยงานต่างๆคือ การจัดทาแผนงาน/โครงการพร้ อมกับแผนการดาเนินงานหรื อที่นิยมเรี ยกกันว่า Action Plan นัน่ เอง
หลายคนมีคาถามว่าจะทาอย่างไรให้ Action Plan มีประสิทธิภาพ แต่ก็ยงั มีอีกหลายคนถามว่ามันคืออะไร เจ้ านายบอกให้ ทา
Action Plan ถ้ าให้ แ ปลเป็ นไทยก็ พ อเข้ า ใจว่า มัน คื อ แผนปฏิ บัติ ง านหรื อ แผนการด าเนิ น งาน ประเด็ น ส าคัญ ไม่ได้ อ ยู่ที่
ความหมายของคาว่า Action Plan แต่...อยูท่ ี่วา่ จะเริ่ มต้ นตรงไหนและใน Action Plan ควรมีอะไรบ้ าง
มีคากล่าวคาหนึ่ง (จาไม่ได้ เหมือนกันว่าได้ มาจากไหน) เขากล่าวว่ า "Plan your work, work you plan, your plan
will work" ผมเห็นด้ วยกับแนวคิดนี ้นะครับเพราะว่าถึงแม้ เราได้ มีการวางแผนงาน/โครงการไว้ อย่างดีแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ทา
ตามแผนที่วางไว้ แผนงานนันๆก็
้ ไ ม่มีความหมายอะไร อะไรที่จะช่วยให้ เราทาตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้ สิ่งนันก็
้ คือ
Action Plan
ผมจะขอเริ่ มต้ นที่คาว่า Action Plan ก่อนนะครับ ถ้ าแปลเป็ นไทยแบบตรงๆตัวก็นา่ จะเรี ยกว่า "แผนปฏิบตั ิ" บางท่าน
ก็เรี ยกว่า แผนการดาเนินการ แผนการดาเนินงาน ก็แล้ วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับ ผมขอเรี ยกว่าแผนปฏิบตั ิก็แล้ วกัน
แผนปฏิบตั ิมีความสาคัญตรงที่เป็ นเครื่ องมือในการแปลงแผนงาน/โครงการไปสู่กิจกรรมย่อยในเชิงปฏิบตั ิและช่วยในการ
ควบคุมให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานดาเนินงานปฏิบตั ิงานได้ สะดวกมากยิ่งขึ ้น ลดภาระในการตัดสินใจว่าจะทาอะไรเมื่อไหร่ ลดความเสีย่ ง
ในการควบคุมให้ เป็ นไปตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
แผนปฏิบตั ิที่ดีควรจะประกอบด้ วยส่วนต่างๆดังนี ้
• ชื่อแผนปฏิบัติ เนื่องจากแต่ละปี มีแผนงาน/โครงการเยอะมาก ดังนัน้ เราควรจะตังชื
้ ่อแผนปฏิบตั ิให้ ชดั เจนและที่สาคัญ
ควรจะตังชื
้ ่อโดยอาศัยแนวคิดทางการตลาดเข้ ามาด้ วย เพราะจะช่วยให้ ทกุ คนที่เกี่ยวข้ องสามารถจดจาแผนปฏิบตั ินนได้
ั ้ ดี
ยิ่งขึ ้น เป็ นการสร้ างแบรนด์เนมของแผนปฏิบตั ินนๆ
ั้
• ขัน้ ตอนหลัก ในแผนปฏิบัติควรจะกาหนดขัน้ ตอน/กระบวนการหลักๆไว้ ให้ ชัดเจนโดยเริ่ มจากกระบวนการแรกจนถึง
กระบวนการสุดท้ ายก่อน เช่น ขันตอนแรกจั
้
ดฝึ กอบรมให้ ความรู้ ขันตอนที
้
่สองประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ขันตอนที
้
่สามให้ เก็บ
รวบรวมข้ อมูล ขันตอนที
้
่ส.ี่ ..ห้ า....ฯลฯ
• วิธีการหรื อแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันปั ญหาในการนากิจกรรมไปปฏิบตั ิควรจะระบุแนวทางในการปฏิบตั ิตาม
กิจกรรมนันๆด้
้ วย เช่น ประชาสัมพันธ์ โดยใช้ การติดประกาศ การใช้ อีเมล เสียงตามสาย และมีการติดตามผลทุกสัปดาห์
ฯลฯ

• กาหนดวันเวลาสถานที่ ให้ ระบุว่ากิจกรรมแต่ละข้ อนันจะท
้
าเมื่อไหร่ ถ้ าระบุวนั เวลาและสถานที่ได้ จะดีมาก ทังนี
้ ้เพื่อจะ
สามารถดูภาพรวมของแผนปฏิบตั ิได้ วา่ มีกิจกรรมไหนบ้ างที่สามารถทาไปพร้ อมกันได้ กิจกรรมไหนบ้ างที่ต้องรอให้ กิจกรรม
อื่นเสร็ จก่อนจึงจะดาเนินการได้
• ความเสี่ยงของขัน้ ตอนหรื อกิจกรรม เพื่อให้ แผนปฏิบตั ิเป็ นแผนที่คานึงถึงการปฏิบตั ิจริ งๆจึงควรมีสว่ นที่เราเรี ยกว่าการ
วิเคราะห์ความเสีย่ งหรื อปั ญหาอุปสรรคของขันตอนหรื
้
อกิจกรรมนันๆด้
้ วยว่ามีอะไรบ้ าง เช่น ความเสีย่ งของกิจกรรมการจัด
ฝึ กอบรมคือหน่วยงานต่างๆงานเยอะไม่สามารถส่งคนเข้ ามารับการฝึ กอบรมพร้ อมกันได้ ครัง้ ละมากๆ
• แผนปฏิบัติรองรั บ/แผนปฏิบัติสารอง ให้ นาเอาความเสี่ยงหรื อปั ญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ ้นมาวิเคราะห์หาทาง
ป้องกันแก้ ไข ผ่อนหนักให้ เป็ นเบา เพื่อป้องกันหรื อลดผลที่จะเข้ ามากระทบต่อแผนปฏิบตั ิโดยรวม เช่น อาจจะต้ องแบ่งการ
ฝึ กอบรมออกเป็ นกลุม่ ย่อยๆ หรื ออาจจะเริ่ มกาหนดการฝึ กอบรมให้ เร็ วขึ ้นและทยอยฝึ กอบรมทังปี
้
• งบประมาณ ควรจะมีการวิเคราะห์และกาหนดงบประมาณจากทุกกิจกรรม ทังนี
้ ้เพื่อให้ แผนปฏิบตั ิมีความใกล้ เคียงกับ
ความเป็ นจริ งมากยิ่งขึ ้น เพราะถ้ าเราประมาณการงบประมาณย่อยมากเท่าไหร่ โอกาสที่งบประมาณโดยรวมจะผิดพลาดก็
ย่อมมีน้อยลง
• ผู้รับผิดชอบ ควรจะมีการกาหนดตาแหน่งหรื อชื่อบุคคลผู้ที่รับผิดชอบแผนปฏิบตั ิหลัก (Action Plan Leader/Owner) ไว้
หนึ่งคน และในแต่ละกิจกรรมควรจะกาหนดผู้รับผิดชอบให้ ชดั เจนเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ พิจารณาดูวา่ ใครรับผิดชอบ
มากน้ อยเกินไป น้ อยเกินไป คนที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับกิจกรรมนันๆหรื
้ อไม่
จากรายละเอียดของแผนปฏิบตั ิดงั กล่าวนี ้ น่าจะพอมีประโยชน์กับท่านผู้อ่านที่กาลังจัดทาแผนงาน/โครงการและ
แผนปฏิ บัติ สาหรั บ ปี งบประมาณหน้ าได้ บ้ างนะครั บ ก่ อ นที่ จ ะจัดท าแผนปฏิ บัติใ นปี หน้ ากรุ ณ าทบทวนข้ อดี ข้อ ด้ อยของ
แผนปฏิบตั ิในปี นี ้ก่อนนะครับว่า จะนาไปพัฒนาปรับปรุงการจัดทาแผนปฏิบตั ิในปี หน้ าได้ อย่างไรบ้ าง และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
ปี หน้ าแผนปฏิบตั ิของท่านจะช่วยให้ ทา่ นบรรลุเป้าหมายในการบริ หารงานได้ ดียิ่งขึ ้นนะครับ

