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ประเด็นนําเสนอ 

1. ภาคทฤษฎ ี: องคค์วามรูโ้ดยรวม 
                 การจัดทําแผนยทุธศาสตร ์

 
2.ภาคปฏบิตั ิ: การจัดทําแผนยทุธศาสตร ์
                   ของศนูยอ์นามัยที ่9 พ.ศ.2560-2564 



ภาคทฤษฎ ี



แผนยทุธศาสตร ์คอื  
แนวทาง หรอื วธิกีาร พฒันาขององคก์ร  

เพือ่กา้วไปสูว่สิยัทศันท์ ีต่อ้งการในอนาคต  
ใหเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลง  

(กาํหนดเป้าหมาย ระยะเวลาทีช่ดัเจน และคดิเชงิการแขง่ขนั) 
 

ความหมาย : แผนยทุธศาสตร ์/แผนทีย่ทุธศาสตร ์ 
 

แผนทีย่ทุธศาสตร ์คอื           
เครือ่งมอืบรหิารการเปลีย่นแปลง 

ทีจ่ะใชบ้รหิารจดัการยทุธศาสตร ์ทีอ่งคก์รสรา้งขึน้  
หรอืมอียูแ่ลว้ใหเ้กดิความสําเร็จ 

 





แนวทางการจดัทาํแผนยทุธศาสตรศ์นูยอ์นามยัที ่9    พ.ศ.2560-2564  

ทบทวนปจัจยัทีเ่ก ีย่วขอ้ง ประชุมเชงิปฏบิตักิาร กําหนดจดุหมาย/
ทศิทาง 

แผนยทุธศาสตร ์

ปจัจยัภายนอก SWOT Work Shop 

วสิยัทศัน ์(Vision) 

ยทุธศาสตรก์รม
อนามยั แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สงัคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12 
• ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
ราชการไทย 2556-2561 
• เกณฑค์ณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ที ่
เกีย่วขอ้ง 
• กรอบนโยบาย 2020 
• แผนแมบ่ท ทีเ่กีย่วขอ้ง 
• กรอบนโยบาย  
 กระทรวงสาธารณสขุ  

แนวโนม้การเปลีย่นแปลง
ทางดา้น PESTEL ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปจัจยัภายใน 

• วสิยัทัศน ์พันธกจิ 
ยทุธศาสตร ์ปัจจบุัน ของ
กรมอนามยั 

• แผนปฏบิัตริาชการ 4 ปี กรม 
พ.ศ…….. (ลา่สดุ) 

• แผนยทุธศาสตรร์ะยะยาว/
แผน4.0 กรมอนามยั  

สถานภาพปจัจบุนัของการ
พฒันาขององคก์ร 

ความตอ้งการการพฒันา 
ในอนาคต 

จดุแข็ง (Strength) 

จดุออ่น Weakness) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อปุสรรค 
(Threat) 

• ขอ้มลูสมัภาษณ์ 
   ผูบ้รหิาร 
• ขอ้มลูสํารวจโดยใช ้
  แบบสอบถาม 
• ขอ้มลูปัจจัยที่

กํานดในPMQA
หมวด2  

• จัด workshop 
ผูแ้ทนหน่วยงานใน
ศนูยอ์นามยัที9่ 
 
 
 

พนัธกจิ (Mission) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategy Issue) 

เป้าหมาย (Goal) 
 

เสนอผูบ้รหิารสงูสดู 
ใหค้วามเห็นชอบ 
วสิยัทัศน ์ 
พันธกจิ  
ประเด็นทธศาสตร ์

แผนยทุธสาสตรศ์นูยฯ์ 
(ฉบบัรา่ง) 

• ตวัชีว้ดั 
• กาํหนดคา่เป้าหมาย 
• กลยทุธ ์
• flagship project 
• ระยะเวลาดาํเนนิงาน 

จดัประชุมรบัฟงัความ
คดิเห็นตอ่แผน

ยทุธศาสตรศ์นูยฯ  
(ฉบบัรา่ง) 

เสนอแผนยทุธศาสตร์
ศนูยฯ์  

(ฉบบัรา่ง)  
ตอ่ผูบ้รหิารสงูสดุ
พจิารณา เห็นชอบ 

แผนยทุธศาสตรศ์นูยฯ์ 
พ.ศ. 2560-2564 



การบรหิารยทุธศาสตรอ์ยา่งครบวงจร 

พัฒนายทุธศาสตร ์
• การวเิคราะหย์ทุธศาสตร ์
• การกําหนดวสิยัทัศน ์พันธกจิ คา่นยิม 
• การกําหนดประเด็นยทุธศาสตร ์

แปลงยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิัต ิ
• กําหนดเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
• กําหนดตัวชีว้ดัและคา่เป้าหมาย 
• ระบกุลยทุธแ์ละโครงการหลัก 

การปฏบิัตกิาร 
• การปรับปรงุกระบวนการทํางาน 
• การจัดทําแผนโครงการ 
• การวางแผนการใชท้รัพยาร 
• การจัดเตรยีมงบประมาณ 

การตดิตามและเรยีนรู ้
• การทบทวนยทุธศาสตร ์
• การทบทวนผลการปฏบิัตกิาร 

การทดสอบและปรับยทุธศาสตร ์
• การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป 
• การทดสอบความเหมาะสมของยทุธศาสตร ์

• SWOT 
•  ยทุธศาสตรใ์นดา้นตา่งๆ 

• แผนทีย่ทุธศาสตร ์
• Balanced Scorecard 

• การบรหิารโครงการ 
• การปรับปรงุกระบวนการทํางาน 
• งบประมาณตามยทุธศาสตร ์

• ไฟสญัญาณจราจร  
• Management Cockpit 
• Dashboard 
 

• Decision Analytics 
• Strategic Risks 



การจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์
ตามแนวทางของสํานกังาน ก.พ.ร. 



นยิามศพัทใ์น Template ของก.พ.ร. 

Vision วสัิยทศัน์ 
ส่ิงทีอ่ยากจะให้หน่วยงานเป็น 

ในอกี 3 – 5 ปีข้างหน้า 

Mission พนัธกจิ 
กรอบ ขอบเขต การดาํเนินงาน 

ของหน่วยงาน 

Strategic 
Issues 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

ประเดน็หลกัต้องคาํนึงถึง 

 ต้องพฒันา ต้องมุ่งเน้น 

Goal เป้าประสงค์ 
อะไรคือส่ิงทีห่น่วยงาน 

อยากจะบรรลุ 

Key 
Performance 

Indicators 
ตัวช้ีวดั 

สิง่ทีจ่ะเป็นตวับอกวา่หนว่ยงาน
สามารถบรรลเุป้าประสงค์

หรอืไม ่

Target เป้าหมาย ตวัเลข หรอื คา่ ของตวัชีว้ดั 
ทีจ่ะตอ้งไปใหถ้งึ 

Strategy กลยุทธ์ 
ส่ิงทีห่น่วยงานจะทาํเพ่ือให้บรรลุ

เป้าประสงค์ 



กระบวนการในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 
การวเิคราะหปั์จจัย 
ทางยทุธศาสตร ์

การกําหนดทศิทาง 
ของหน่วยงาน 

การวเิคราะหถ์งึประเด็น
สําคัญทีจ่ะตอ้งมุง่เนน้ / ให ้
ความสําคัญเพือ่ทีจ่ะบรรลุ

วสิยัทัศน ์

การกําหนดเป้าประสงค์
สําหรับแตล่ะประเด็น 

การกําหนดตัวชีว้ดัและ
เป้าหมายของแตล่ะ

เป้าประสงค ์

การกําหนดกลยทุธห์รอืสิง่ที่
จะทําเพือ่ใหบ้รรลเุป้าประสงค ์

จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส ภัย
คกุคาม (SWOT) 

วสิยัทัศน ์(Vision) และพันธกจิ 
(Mission) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค ์(Goals) 

ตวัชีว้ัด (Key Performance 
Indicators) และ เป้าหมาย 

(Target) 

กลยทุธ ์(Strategies) 



KPIs 

KPIs 

KPIs 

KPIs 

Internalenvironment 

Strategic Goals 

Externalenvironment 

Project 

Activity 

Program 

Shared 
Values 

Core 
Competency 

KPIs 

KPIs 

KPIs 

KPIs 

Mission 

Vision 

ยทุธศาสตร์4มิติ 

ยทุธวิธี 

OrganizationObjective 

3 4 1 2 

Past 
Performance 

KPIs 

Strategic Planning Model 

วางแผน 

ปฏิบติั 



ทีม่า…………………. 

1. มาตรา 3/1 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ พ.ศ.2535 และฉบบัแกไ้ข พ.ศ.2545 

2. พระราชกฤษฏกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ.2546 

3. แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบขา้ราชการไทย 
(พ.ศ.2551-2555), (พ.ศ.2556-2560), (พ.ศ.2561-2565) 

4. มตคิรม.การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 
(PMQA) 





กรอบยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
“ประเทศมคีวาม ”ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื” เป็นประเทศทีพั่ฒนาแลว้ดว้ยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 

2 
ความสามารถ 
ในการแขง่ขนั 

4 
สรา้งโอกาส 

ความเสมอภาค 
และเทา่เทยีม 

5 
เป็นมติรตอ่ 
สิง่แวดลอ้ม 

1 
 

ความม่ันคง 

6 
ระบบการ 

บรหิารจัดการ 
ภาครัฐ 

“มัน่คง” “ยัง่ยนื” 

4.0 “มั่งคัง่” 

3 ศักยภาพคน 

กรอบแนวทางทีส่ําคัญ 
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ 
2. การสรา้งเสรมิใหค้นมสีขุภาวะทีด่ ี

“คนไทยที่
สมบรูณ์” 

“Value – Based Economy” 
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Presenter
Presentation Notes
คนไทยที่สมบูรณ์ กล่าวคือ “มีวินัย ทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตพอเพียง มีความเป็นไทย”



เปนองคกรหลักดานสุขภาพ 

ที่รวมพลังสังคม 

เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ 

อยางมีสวนรวม และย่ังยืน 

Originality 

People centered approach Mastery 

H umility MoPH 

ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 

เปาหมาย 

นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาต ิ

ฉบับท่ี 12  

(พ.ศ.2560 – 2564) 

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

และการปฏิรูปประเทศไทย 

ดานสาธารณสุข 

ประเทศไทย 4.0 

แผนยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) (ตุลาคม 2559 ถึง พ.ศ. 2579) 

กรอบแนวคิด แผนปฏิรูป 

ปรับจากเอกสารประกอบการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดยุทธศาสตร 20 ป กระทรวงสาธารณสุข 1 ก.ย. 2559 15 



ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืน 

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี 

ไมนอยกวา 75 ป (HALE) 

ดัชนีวัดความสุขดวยตนเอง 

ของคนในองคกร  
(Happy Work Life Index) ≥50  

ดชันสีขุภาวะองคก์ร  
(Happy Workplace Index) ≥57  

Access 

Coverage 

Quality 

Governance 

External causes 

ลดปจจัยเสี่ยงและการเจ็บปวย 

Chronic diseases 

สงเสริมสุขภาพของคนไทย 

อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด(LE) 

ไมนอยกวา 85 ป  

ตวัชีว้ดัระดบั (Cooperate KPIs) และแผนงานตามกรอบ 4 EX 

2. Service 
Excellence  

   

4. Governance 
Excellence  

  

1. P&P 
Excellence  

3. People 
Excellence 
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Producti
ve 

Growth  
Engine 

Health 
tech  
Medical 
tech.  
เครือ่งมอื 
robotic 

Biotech 
Biomedic

al  
He
rb 

Health 
Wellness 
(Medical 
Tourism) 

MOPH 4.0 
Action Plan 

MOPH 4.0 

ดา้นสาธารณสขุ 

Value-Based Healthcare 

นวตักรรม 

ทีเ่พิม่มลูคา่
ทางเศรษฐกจิ 

แผนงานที ่
10 

แผนยทุธศาสตร ์20 ปี 
กระทรวงสาธารณสขุ 

Inclusive 
Growth  
Engine 

Smart 
citizen  เด็กไทย คน
ไทย4.0 

  PP&P 
สง่เสรมิ ป้องกนั 

คุม้ครอง 

Service.  
คลนิกิหมอครอบครวั 
 PCC/Service plan 

Digital 
Health  
PHR/HIE/HD
R 

 Smart EOC  
 1 จงัหวดั / เขต 

กรมคร. 



แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
และแผนปฏบิตัริาชการ 



ความเป็นมาของแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
1.1 การบรหิารราชการแผน่ดนิ 

คาํแถลงนโยบายของ
คณะรฐัมนตรตีอ่สภา 

แผนยทุธศาตร ์4 ปี 

แผนปฏบิตัริาชการ
ประจําปี 

1 

แผนปฏบิตัริาชการ 
4 ปี 

อดตี 
คาํแถลงนโยบายของ
คณะรฐัมนตรตีอ่สภา 

แผนการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ 

แผนปฏบิตัริาชการ
ประจําปี 

แผนปฏบิตัริาชการ 
4 ปี 

ปจัจบุนั 

แผนนติ ิ
บญัญตั ิ



1.2 ทีม่าของแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

ระเบยีบฯวา่ดว้ย 
การจัดทําแผนการ 

บรหิารราชการ 
แผน่ดนิ 

พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิาร 
ราชการแผน่ดนิ 

พ.ร.ฎ.วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารบรหิารกจิการ 

บา้นเมอืงทีด่ ี

รัฐธรรมนูญแหง่ 
ราชอาณาจักรไทย 

แผนการบรหิาร 
ราชการ 
แผน่ดนิ 



ความหมายและประโยชนข์อง 
แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

 ดําเนนิการสอดคลอ้ง กบัแนวคดิของระบบการเมอืงการปกครอง 
                            ระบอบประชาธปิไตย  
โดย…… มุง่ใหค้ณะรัฐมนตร ีซึง่เป็นฝ่ายการเมอืงเป็นผูก้ําหนด 
           นโยบาย และวางยทุธศาสตรใ์นการบรหิารราชการแผน่ดนิ 

2.1 แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ คอือะไร 

2 

     คอื………แผนยทุธศาสตรข์องรัฐบาล (Strategic Plan)  
ทีแ่สดงถงึวสิยัทัศน ์และทศิทางการทํางานของรัฐบาล ในชว่งเวลา 4 ปี 
ตามกรอบแนวทางทีไ่ดแ้ถลงไวต้อ่รัฐสภา  และแนวนโยบายพืน้ฐานแหง่รัฐ 

    ผกูพัน ครม. รมต. และสว่นราชการ 
 



 ใชเ้ป็นแผนแมบ่ท หรอื อา้งองิในการบรูณาการ เพือ่ 

ถา่ยทอดนโยบายและยทุธศาสตรข์องรัฐบาลไปสูก่ารปฏบิตั ิ

ในทกุมติแิละระดบั 

 ใชเ้ป็นแนวทางการรา่งแผนนติบิญัญัต ิ

 ใชเ้ป็นแนวทางจัดทําแผนการเงนิ การคลงัของรัฐบาล 

 ใชเ้ป็นแนวทางการจัดสรรทรัพยากร (คน/เงนิ) 

 ใชเ้ป็นแนวทางการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล 

การบรหิารราชการแผน่ดนิของรัฐบาล 

2.2 ประโยชนข์องแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
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คาํแถลงนโยบายของ
คณะรฐัมนตรีต่อรฐัสภา 

แผนการบริหารราชการ
แผน่ดิน (พ.ศ. ปัจจบุนั -      ) 

แผนปฏิบติัราชการ 
4 ปี 

กระทรวง 
กรม 

กลุ่มจงัหวดั 
จงัหวดั 

แผนปฏิบติัราชการ 
ประจาํปี 

•รายงานสรปุสภาวะ
ของประเทศ 

•รายงานสรปุผลการ
ปฏิบติังาน •Thailand Milestone 

(Benchmarking)  
•Vision 2010/2020 

•ยทุธศาสตร ์
รายสาขา 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปี 

ประมาณการการคลงั 
(รายรบั/รายจ่าย) 

ล่วงหน้า 
(Medium-term 
Fiscal Forward 

Estimation) 

ความเชือ่มโยงของแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิและ
แผนปฏบิตัริาชการ 

3 
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วสิยัทศัน ์

 โครงรา่ง แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ (พ.ศ.        -           ) 

เป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
1. 
2. 
3. 
4 
5. 

ตวัชีว้ดั 
 
 

 

 

คา่เป้าหมาย  
 
 

 

 

ประเด็น 
ยทุธศาสตร ์I 

ประเด็น 
ยทุธศาสตร ์II 

ประเด็น 
ยทุธศาสตร ์III 

ประเด็น 
ยทุธศาสตร ์IV 

ประเด็น 
ยทุธศาสตร ์V 

กลยทุธ ์
1.1 
1.2 
2.1 
2.2 
3.1 
. . . 

4.โครงรา่งและเนือ้หาของแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 



 ศกึษาคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรตีอ่รัฐสภา 
 ศกึษาแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
 พจิารณาวา่หน่วยงานมบีทบาทเกีย่วขอ้งในประเด็นยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์และกลยทุธใ์ดบา้ง ตามแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
 ถอดแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิใหค้รบถว้นทกุประเด็น 
 ถา่ยทอดจากระดบัภาพรวมของกระทรวงสูร่ะดบักลุม่ภารกจิ  

หรอืกรมแลว้แตก่รณี 
 ใหม้คีวามเชือ่มโยงระหวา่งเป้าประสงค ์ตวัชีว้ดัและเป้าหมาย 

ในระดบัตา่งๆ  
 ใหม้กีารบรูณาการในแตล่ะมติ ิ

 มติภิารกจิหนา้ทีง่าน 
 มติพิืน้ที ่
 มติวิาระ   

5.1 วธิกีารแปลงแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิสู ่
       แผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี 

5 วธิกีารแปลงแผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
    สูแ่ผนปฏบิตัริาชการ 



 
แผนปฏบิตัริาชการ

ประจาํปี 
 

 
   แผนปฏบิตั ิ
ราชการ 4 ปี 

 

 
แผนการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ 

(พ.ศ. ปจัจบุนั) 

 
• มติภิารกจิหนา้ทีง่าน 
•  มติพิืน้ที ่
•  มติวิาระ 

ผลลพัธ์
สดุทา้ย ผลลพัธ ์ ผลผลติ กจิกรรม 

ทรพัยากร 



การบรหิารเชงิยทุธศาสตร ์

วิสยัทศัน ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

กลยุทธ ์

ตวัช้ีวดั / ค่าเป้าหมาย 

กระบวนงาน/โครงการ 

การจัดทําแผนผังเชงิยทุธศาสตร ์(strategy map)  
จะทําใหเ้ห็นความเชือ่มโยงของกลยทุธ ์

5.2 ตวัอยา่งการถอดประเด็นยทุธศาสตร…์… 
สูแ่ผนปฏบิตัริาชการ 4 ปี ของสว่นราชการตา่งๆ 

Presenter
Presentation Notes
Vision and Mission – in public sector, these are decided with the governmentHow corporate planning is carried out by CEOs of commercial firmsProcesses, resources, systems/technology, infrastructure (location, buildings)Today, we are focusing on how to translate the strategies into activities and work processes to improve work efficiency and quality of services.  We will cover how to define core business processes to ensure clear accountability, by assessing current or ‘as is’ work processes.In the next workshop, “to be”, we will cover the process redesign for continuous improvement, identifying the areas for change to achieve the strategies and goals.How to ensure that appropriate metrics are in place to monitor the efficiency and effectiveness of core processes



Logic  Model 

Z1 

Y1 Y2 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 

วสิยัทศัน ์

ผลลพัธส์ดุทา้ย 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

แผนยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์

กระบวนงาน 

ทรพัยากร 
แผนปฏบิตั ิ
(โครงการ) 

Presenter
Presentation Notes
Vision and Mission – in public sector, these are decided with the governmentHow corporate planning is carried out by CEOs of commercial firmsProcesses, resources, systems/technology, infrastructure (location, buildings)Today, we are focusing on how to translate the strategies into activities and work processes to improve work efficiency and quality of services.  We will cover how to define core business processes to ensure clear accountability, by assessing current or ‘as is’ work processes.In the next workshop, “to be”, we will cover the process redesign for continuous improvement, identifying the areas for change to achieve the strategies and goals.How to ensure that appropriate metrics are in place to monitor the efficiency and effectiveness of core processes



แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

แผนบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ / โครงการ 

งบประมาณ 

เป้าประสงคข์อง

สาํนกั / กอง 

ตวัช้ีวดั ค่า

เป้าหมายของ

สาํนกั / กอง 

เป้าประสงคข์อง

บุคคล 

ตวัช้ีวดั ค่า

เป้าหมายของ

บุคคล 

แผนทีย่ทุธศาสตรส์ว่น
ราชการ Strategy Map 

แผนทีย่ทุธศาสตรร์ะดบัสํานัก / กอง 

พัฒนายุทธศาสตร ์
• การวิเคราะหย์ุทธศาสตร ์
• การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
• การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ์

แปลงยุทธศาสตรส์ูก่ารปฏิบัต ิ
• กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
• กําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
• ระบุกลยุทธแ์ละโครงการหลัก 

การปฏิบัตกิาร 
• การปรบัปรงุกระบวนการทํางาน 
• การจดัทําแผนโครงการ 
• การวางแผนการใชท้รพัยาร 
• การจดัเตรยีมงบประมาณ 

การตดิตามและเรยีนรู ้
• การทบทวนยุทธศาสตร ์
• การทบทวนผลการปฏิบัติการ 

การทดสอบและปรับยุทธศาสตร ์
• การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนไป 
• การทดสอบความเหมาะสมของยุทธศาสตร ์



วสิยัทศัน ์

ประเด็น
ยทุธศาสตร ์

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชีว้ดั 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประสทิธผิล 

คณุภาพ 

ประสทิธภิาพ 

พฒันาองคก์ร 

ตวัชีว้ัดระดบับคุคล 

ตัวชีว้ดัระดับสํานัก/กอง 

Serve the 
Customer 

Run the 
Business 

Manage 
Resources 

Capacity 
Building 

แผนผังเชงิยทุธศาสตร ์
(Strategy Map) 

การประเมนิผลในภาพรวมขององคก์ร 
(Corporate Scorecard) 

แผนปฏบิัตกิาร 
(Action Plan) 

คา่ 
เป้าหมาย งบประมาณ แผนงาน/ 

โครงการ 

เป้าประสงค ์



วสิยัทศัน ์ สง่เสรมิใหก้ารพัฒนาระบบราชการดําเนนิไปอยา่งตอ่เนือ่งและบังเกดิผลอยา่งเป็นรูปธรรม  

ประเด็น 
ยทุธศาสตร ์

การพัฒนาคณุภาพ
การใหบ้รกิาร

ประชาชนทีด่ขี ึน้ 

การปรับบทบาท
ภารกจิและขนาด
ของหน่วยงาน

ภาครัฐใหม้คีวาม
เหมาะสม 

การยกระดับขดี
ความสามารถ
และมาตรฐาน

การทํางานใหอ้ยู่
ในระดับสงู 

การเปิดระบบ
ราชการสู่

กระบวนการ
ประชาธปิไตย 

การเสรมิสรา้งขดี
สมรรถนะของ

องคก์รใหม้คีวาม
เป็นเลศิ 

Strategy Map Corporate Scorecard แผนปฏบิตักิาร 

ประสทิธภิาพ 

พัฒนาองคก์ร 

เป้าประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั งบประมาณ แผนงาน/โครงการ 

ตัวชีว้ัดระดับบุคคล ตัวชีว้ัดระดับสาํนัก/กอง 

สาํนกังาน ก.พ.ร. ตวัอยา่ง ภาพรวมแผนผงัเชงิยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
หลกั 

1.  ประชาชนทกุระดบัมคีวามพงึพอใจในคณุภาพการใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครัฐ 
2. โครงสรา้งของสว่นราชการและระบบบรหิารงานของสว่นราชการเป็นไปอยา่งเหมาะสมและทันสมยั 
3. การบรหิารงานภาครัฐไดรั้บการยกระดบัไปสูค่วามเป็นเลศิเพิม่มากขึน้ 
4. หน่วยงานภาครัฐมกีลไกในการมสีว่นรว่มของประชาชน 
5. บคุลากรและองคก์รมคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานในระดบัเกณฑม์าตรฐานทีส่ามารถยอมรับได ้

ประสทิธผิล 

คณุภาพ 

ประสทิธภิาพ 

พัฒนาองคก์ร 
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การบรหิาร
วตัถดุบิทีด่ ี

กําไรสงูสดุ 

การเพิม่ข ึน้ของรายได ้

Financial 
Perspective 

รายไดจ้ากลกูคา้
ใหมเ่พิม่ 

การลดลงของตน้ทนุ 

รายไดจ้ากผลติภณัฑ ์
ใหมเ่พิม่ 

รายไดจ้ากลกูคา้ 
เกา่เพิม่ 

การรกัษาลกูคา้เกา่ 
Customer 

Perspective 
การสรา้งความพอใจใหก้บัลกูคา้ การแสวงหาลกูคา้ใหม ่

ราคาทีส่ามารถแขง่ขนัได ้สนิคา้ทีม่คีณุภาพ การจดัสง่ทีต่รงเวลา การบรกิารทีด่ ี

Internal 
Process 

Perspective 
คณุภาพของ

สนิคา้จาก
โรงงาน 

กระบวนการ
จดัสง่ทีร่วดเร็ว 

กระบวนการ
ผลติทีม่ ี

ประสทิธภิาพ 

วฒันธรรมและ
โครงสรา้งองคก์ร 

เทคโนโลยสีารสนเทศ
ทีท่นัสมยั 

ทกัษะของ
พนกังาน 

Learning 
and 

Growth 
Perspective 

 ตวัอยา่ง แผนทีท่างกลยทุธ ์(Strategy Map) 



ระดบัและความสําคญัเพ่ือการส่ือสารและขบัเคล่ือนมุง่สูเ่ปา้หมาย 

วสัิยทศัน์

พนัธกจิ 

เป้าหมาย 
และแผนยุทธศาสตร์ 

(ระดบัองค์กรโดยรวม) 

เป้าหมายและแผนกลยุทธ์ 

(ระดบัหน่วยงาน) 

เป้าหมายและแผนปฏิบัตกิาร 
(ระดบักลุ่มงาน ฝ่าย บุคคล) 

ส่ือสารให้ภายนอกรับรู้ : 

ภาค ีพนัธมติร ประชาชน 

ส่ือสารให้ภายในรับรู้ :  

เป็นการจูงใจเป็นแนวทาง 

เป็นหลกัการและเหตุผล 

เป็นมาตรฐาน 



 
ผลลพัธ ์

การดาํเนินการ 
(มาตรา 9,12, 
16,18,45) 

 การจดัการกระบวนการ 
(มาตรา  10,20,27, 

28,29,31) 

การมุ่งเนน้ 
ทรพัยากรบุคคล 

(มาตรา 10,11,27,47) 

การวดั การวิเคราะห ์และการจดัการความรู ้
(มาตรา  11,39) 

การใหค้วามสาํคญักบัผูร้บั 
บริการและผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

(มาตรา  8,30,31, 
38-42,45) 

การนาํองคก์ร 
(มาตรา  8,9, 

12,16,18,20,23, 
27,28,43,44,46) 

การวางแผนเชิงยทุธศาสตร ์
(มาตรา  6,8,9,12, 

13,16) 

ลกัษณะสาํคญัขององคก์ร 

สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ ์และความทา้ทาย 

เกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั 



35 

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์

ก. กระบวนการ        
   จดัทาํยทุธศาสตร์ 

2.1 การจดัทาํยทุธศาสตร ์ 2.2 การถา่ยทอดกลยทุธห์ลกัเพือ่
นําไปปฏบิตั ิ

ข. เป้าประสงค ์     
  เชงิยทุธศาสตร์ ก. การถา่ยทอด         

      แผนปฏบิตักิาร     
  ไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

ข. การคาดการณ์          
   ผลการดาํเนนิการ (13)1 การวางแผน 

        ยทุธศาสตร ์ 
1.1 แผนระยะยาว (4 ปี) 
1.2 แผนระยะสัน้ (1 ปี)  
 
• ขัน้ตอนและผูเ้กีย่วขอ้ง 
• กรอบเวลาและเหตผุล 
• กจิกรรมทีส่อดคลอ้งกับ 
  กรอบเวลา 
 

(14)2 การนําปัจจัยมา 
        ประกอบการ
วางแผนยทุธศาสตร ์
2.1 ปัจจัยภายใน 
2.2 ปัจจัยภายนอก 
 
• ปัจจัยตา่งๆ 
• การรวบรวม 
• การวเิคราะห ์

(15)3 what 
3.1 ประเด็นยทุธศาสตร ์ 
     เป้าประสงค ์กลยทุธ ์
3.2เป้าหมายและระยะเวลา 
3.3ลําดับความสําคัญของ 
    เป้าประสงค ์
 
 
(16)4 การกําหนดประเด็น 
       ยทุธศาสตร ์เป้าประสงค ์
       กลยทุธ ์
 
• ดคูวามทา้ทาย 
• ดคูวามสมดลุของโอกาส 
  ระยะสัน้ระยะยาว 
• ดคูวามตอ้งการของผูม้สีว่น 
  ไดส้ว่นเสยี 
 

(17)5 การนําแผนสูก่ารปฏบิัต ิ
5.1 วธิกีารถา่ยทอด 
5.2 การจัดสรรทรัพยากร 
5.3 การทําใหผ้ลมคีวามยั่งยนื 
 
(18)6 แผนปฏบิัตกิาร 
6.1 what 
      แผนปฏบิัตกิารทีส่ําคัญ 
6.2 แผนการตอบสนองตอ่การ
เปลีย่นแปลง  
(บรหิารความเสีย่ง : RM) 
• จากการเปลีย่นแปลงทีส่ําคัญ 
• จากผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นได ้ 
  สว่นเสยี 
 
(19)7  what 
แผนหลักดา้นทรัพยากรบคุคล 
7.1 4ปี 
7.2 1ปี 
 
(20)8 ระบบการวดัผลสําเร็จ 
8.1 what 
ตัวชีว้ดัตดิตามแผนปฏบิัตกิาร 
8.2การทําระบบการวดัผลสําเร็จ
ของแผนปฏบิัตกิาร 
เพือ่มุง่ไปในทศิทางเดยีวกัน 

(21)9  what 
เป้าหมาย 
9.1เป้าหมายของตัวชีว้ดั 
9.2เป้าหมายเปรยีบเทยีบ 

 
RM 

 

 
Individual 

Score 
 How   5 

What  4 
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หมวด 5  การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล 

ก. การจัดและ
บรหิารงาน 

5.1 ระบบงาน 

ค. การจา้งงาน       
และความกา้วหนา้ใน

การงาน 

ข. ระบบการ 
ประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิานของ 

บคุลากร 

ก.   การพฒันาบคุลากร 
 

5.2 การเรยีนรูข้องบคุลากร  
และการสรา้งแรงจงูใจ 

ข. การสรา้งแรงจงูใจ         
และการพัฒนาความ 

กา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน             
(43)1 การจัดการ
ระบบงาน 
 
1.1 ระบบทีเ่ป็นทางการ 
1.2 ระบบไมเ่ป็นทางการ 
 
• เพือ่เกดิความร่วมมอื  
• เพือ่ความคลอ่งตวั  
• เพือ่การกระจายอํานาจ 
• เพือ่สรา้งความคดิรเิริม่ 
• เพือ่กระตุน้นวตักรรม 
• เพือ่ใหท้นัความตอ้งการ
อยูเ่สมอ 
 
(44)2 การนําวฒันธรรม
และความคดิของบคุลากร 
และชมุชนมาใชจั้ด
ระบบงาน 
 
(45)3 การจัดระบบสือ่สาร
ภายในองคก์ร 
ใหม้ปีระสทิธผิล 
 

(46)4 ระบบประเมนิผลและ
การยกยอ่งชมเชย 
(Individual Scorecard) 
 
4.1การจัดระบบประเมนิผล
การปฏบิตังิานรวมถงึการ
แจง้ผลเพือ่ใหพั้ฒนาและ
ปรับปรุงงาน 
 
 
4.2การจัดระบบการยกย่อง
ชมเชยจงูใจ 
• เพือ่ใหม้ขีวญักําลงัใจ 
• เพือ่ใหทํ้างานมี
ประสทิธผิล 
• เพือ่ใหม้จีติสาํนกึทีเ่นน้
ประโยชนข์องผูรั้บบรกิาร 
 

(47)5 การกําหนด
คณุลกัษณะและทกัษะ
บคุลากร 
• สมรรถนะหลกั 
• สมรรถนะประจําสายงาน 
• สมรรถนะแตล่ะกลุม่
ตําแหน่ง 
 

(48)6 การสรรหาวา่จา้ง  
รักษาบคุลากร 
6.1 การสรรหาวา่จา้ง   
6.2 การรักษาบคุลากร 
• ดว้ยการคํานงึถงึวฒันธรรม
ความคดิของบคุลากรและ
ชมุชน 
 
(49)7 การเตรยีมบคุลากร
และความกา้วหนา้ในงาน 
7.1 การเตรยีมบคุลากรใน
ตําแหน่งสาํคญั 
7.2 การสรา้งความกา้วหนา้
ในหนา้ทีก่ารงาน 
 
 
(50)8 การพัฒนาบคุลากร
ทอ้งถิน่ใหม้โีอกาสกา้วหนา้ 

(51)9 การพัฒนาบคุลากร 
• เพือ่ใหทํ้างานไดต้าม
แผนปฏบิตักิารและบรรลผุล 
• เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุระหวา่ง
เป้าประสงคก์บัความตอ้งการของ 
บคุลากร 
 
(52)10 การใหก้ารศกึษาและ
ฝึกอบรม 
ใหค้รอบคลมุประเด็นสาํคญั  
• การอบรมบคุลากรใหม ่
• จรยิธรรม 
• การบรหิารจัดการ 
• การพัฒนาภาวะผูนํ้า 
• ความปลอดภัยอาชวีอนามัย
สิง่แวดลอ้มในการทํางาน 
• ความตอ้งการอืน่ๆทีส่ําคัญ 
 
(53)11 การบรหิารการฝึกอบรม 
11.1การหาความตอ้งการการ
ฝึกอบรม 
11.2การนําความตอ้งการการ
อบรมมาพัฒนาบคุลากร 
11.3การนําความรูใ้นองคก์รมา
พัฒนาบคุลากร 
 
(54)12 การพัฒนาบคุลากร 
12.1แบบเป็นทางการ 
12.2แบบไมเ่ป็นทางการ 

(55)13 การสง่เสรมิใหนํ้า
ความรูแ้ละทกัษะจากการ
อบรม 
มาใชใ้นการปฏบิตังิาน 
 
(56)14 การประเมนิ
ประสทิธผิลของการศกึษา
อบรม 
14.1 ผลระดบับคุคล 
14.2 ผลระดบัองคก์ร 
 
(57)15 การทําใหบ้คุลากร
พัฒนาตนเอง 
เพือ่ความกา้วหนา้ในงาน 
15.1 การชว่ยเหลอืองคก์ร 
15.2 การชว่ยเหลอืของ
หัวหนา้งาน 
 

HR 3 

HR 2 

HR 5 

HR 3 

HR 3 

HR 4 

HR 3 
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หมวด 5 การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล 

ก.  
สภาพแวดลอ้ม ในการทํางาน 

ข.  
การใหก้ารสนับสนุนและ         

สรา้งความพงึพอใจแกบ่คุลากร 

5.3 ความผาสกุและความ    
พงึพอใจของบคุลากร 

(58)16 การจัดระบบสภาพแวดลอ้ม
การทํางาน 
• ถกูสขุอนามัย 
• ความปลอดภัย 
• การป้องกนัภัย 
• อปุกรณ์ใหม้คีวามเหมาะสมในงาน 
• การกําหนดตวัชีว้ดั 
• การมสีว่นร่วมของบคุลากร 
 
(59)17 การเตรยีมพรอ้มตอ่สภาวะ
ฉุกเฉนิและภัยพบิตั ิ

(60)18 การกําหนดปัจจัยทีม่ผีลตอ่
ความผาสกุพอใจจงูใจ 
ของบคุลากรทกุระดบัทกุประเภท 
 
(61)19 การสนับสนุนดา้นนโยบาย
สวสัดกิารการบรกิาร 
ใหต้รงความตอ้งการบคุลากรทกุระดบั
ทกุประเภท 
 
(62)20 การประเมนิความผาสกุ ความ
พงึพอใจ แรงจงูใจของบคุลากร 
20.1การประเมนิความผาสกุ ความพงึ
พอใจ แรงจงูใจบคุลากร 
ทกุระดบัทกุประเภทของบคุลากร 
• เป็นทางการ 
• ไมเ่ป็นทางการ 
 
20.2การกําหนดและใชต้วัชีว้ดัประเมนิ
ความพอใจ 
 
(63)21 การเชือ่มโยงผลประเมนิความ
พอใจกบัผลลพัธอ์งคก์ร 
เพือ่จัดลําดบัการปรับปรุงความพอใจ
บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม 

HR 1 

HR 1 

HR 1 

HR 1 



HR1 กําหนดปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความ
ผาสกุ ความพงึพอใจ ของบคุลากร 

HR2 ระบบการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานของบคุลากร 

OP3 บคุลากร 

SP3 แผนกลยทุธด์า้นการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล  

HR5 การสรา้งความกา้วหนา้ 
ใหบ้คุลากร 

HR3 ดําเนนิการตามแผนกลยทุธ ์
การบรหิารทรัพยากรบคุคล 

หมวด 5 การมุง่เนน้ทรัพยากรบคุคล 

HR4 ระบบประกนัคณุภาพการฝึกอบรม 
ความคุม้คา่ของการพฒันาและฝึกอบรม 

SP5 การถา่ยทอดตัวชีว้ดัและเป้าหมาย
องคก์ารสูร่ะดับบคุคล  

PM5 มาตรฐานการปฏบิัตงิาน  

RM7 การพัฒนาบคุลากร  



ภาคปฏบิตั ิ



นยิามศพัทใ์น Template ของก.พ.ร. 

Vision วสัิยทศัน์ 
ส่ิงทีอ่ยากจะให้หน่วยงานเป็น 

ในอกี 3 – 5 ปีข้างหน้า 

Mission พนัธกจิ 
กรอบ ขอบเขต การดาํเนินงาน 

ของหน่วยงาน 

Strategic 
Issues 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

ประเดน็หลกัต้องคาํนึงถึง 

 ต้องพฒันา ต้องมุ่งเน้น 

Goal เป้าประสงค์ 
อะไรคือส่ิงทีห่น่วยงาน 

อยากจะบรรลุ 

Key 
Performance 

Indicators 
ตัวช้ีวดั 

สิง่ทีจ่ะเป็นตวับอกวา่หนว่ยงาน
สามารถบรรลเุป้าประสงค์

หรอืไม ่

Target เป้าหมาย ตวัเลข หรอื คา่ ของตวัชีว้ดั 
ทีจ่ะตอ้งไปใหถ้งึ 

Strategy กลยุทธ์ 
ส่ิงทีห่น่วยงานจะทาํเพ่ือให้บรรลุ

เป้าประสงค์ 



แปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั 

แผนบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

กลยทุธ์ / โครงการ 

งบประมาณ 

เป้าประสงคข์อง

สาํนกั / กอง 

ตวัช้ีวดั ค่า

เป้าหมายของ

สาํนกั / กอง 

เป้าประสงคข์อง

บุคคล 

ตวัช้ีวดั ค่า

เป้าหมายของ

บุคคล 

แผนทีย่ทุธศาสตรส์ว่น
ราชการ Strategy Map 

แผนทีย่ทุธศาสตรร์ะดบัสํานัก / กอง 

พัฒนายุทธศาสตร ์
• การวิเคราะหย์ุทธศาสตร ์
• การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
• การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ์

แปลงยุทธศาสตรส์ูก่ารปฏิบัต ิ
• กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
• กําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
• ระบุกลยุทธแ์ละโครงการหลัก 

การปฏิบัตกิาร 
• การปรบัปรงุกระบวนการทํางาน 
• การจดัทําแผนโครงการ 
• การวางแผนการใชท้รพัยาร 
• การจดัเตรยีมงบประมาณ 

การตดิตามและเรยีนรู ้
• การทบทวนยุทธศาสตร ์
• การทบทวนผลการปฏิบัติการ 

การทดสอบและปรับยุทธศาสตร ์
• การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนไป 
• การทดสอบความเหมาะสมของยุทธศาสตร ์



ค่านิยมองคก์ร 

  สภาพแวดลอ้มภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก 

ผุร้บับริการ 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

โอกาส  
อุปสรรค 

จุดแขง็  

จุดอ่อน 

ภารกิจ 
ตามกฎหมาย 

แนวทางการจดัวางทิศทางขององคก์ร 

วิสยัทศัน ์
พนัธกิจ 

เป้าประสงค ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์
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กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (วางแผนเชิงกลยุทธ์) 

คาํถามที ่1 

ปัจจุบนัการดาํเนินการ 

ขององค์การเป็นอย่างไร   

(Where are we now ?) 

วธีิการ / เคร่ืองมือ 

วเิคราะห์ 

• สภาพแวดล้อมภายใน 

 * สภาวะแวดล้อมภายนอก  

* วเิคราะห์การแข่งขนั 

 * การบริหารงานด้านต่างๆ  

 * วเิคราะห์ผู้รับบริการ ผุ้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

 

ผลลพัธ์ 

 * S  จุดเด่น (Strengths) 

* W  จุดด้อย (Weaknesses) 

* O  โอกาส (Opportunities) 

* T  อุปสรรค (Threats) 

เอกสารทีแ่จกในทีป่ระชุม 
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ทศิทางองคก์ร ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

วางแผน
ยทุธศาสตร ์(1) ปัจจัย (9 ตัว) 

(2) 

ภายนอก 

ภายใน 

ประเด็นยทุธศาสตร/์เป้าประสงค์
เชงิยทุธศาสตร/์กลยทุธห์ลกั (3) 

ถา่ยทอดแผน
ยทุธศาสตร ์(Strategy 

Map) (5) 

สือ่สาร สรา้งความเขา้ใจ 

แผนปฏบิตักิาร (5) 

การบรหิารความ
เสีย่ง (6) 

ตัวชีว้ดั 
ใชต้ดิตาม (8) 

เป้าหมาย 

การคาดการณ์ (9) 
- ผลปีทีผ่า่นมา 
- คูเ่ทยีบ 

จดัสรร
ทรพัยากร (5) 

นําไปปฏบิตั ิ

แผนหลกัดา้น
ทรพัยากรบคุคล (7) 

(หมวด 5) 

โอกาส/ความทา้ทาย (อปุสรรรคดา้นพันธกจิ 
ปฏบิัตกิาร บคุลากร)  

(OP 13) ระยะสัน้ ยาว 

Stakeholder (OP 3,7,8 ลักษณะโดยรวม 
องคท์ีเ่กีย่วขอ้ง ผูรั้บบรกิาร) 

(4) 

2.1 

2.2 

ผูรั้บบรกิาร/IT/คูเ่ทยีบ/
บคุลากร/จดุแข็ง จดุออ่น/
การปรับเปลีย่นทรัพยากร 



การวางแผนยทุธศาสตร ์
แผนปฏบิตัริาชการ (4 ปี, 1 ปี) 
SP1 กําหนดขัน้ตอน กจิกรรม  

กรอบเวลา ผูรั้บผดิชอบ 

ปัจจัยภายใน ภายนอก 
OP1,2 วสิยัทัศน ์พันธกจิ เป้าประสงค์
คา่นยิม ผลการดําเนนิการทีค่าดหวงั 
OP5,6 กฎ ระเบยีบ โครงสรา้ง 
OP8 ความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและ
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
LD1 ทศิทางองคก์ร 
LD4 ผลการดําเนนิการ 
LD5 การกํากับดแูลตนเองทีด่ ี
LD6 ความเสีย่ง 
LD7 ผลกระทบทางลบ 

SP2 นําปัจจัยทีสํ่าคญัมาใช ้
ประกอบ 

SP3  
• แผนกลยทุธด์า้นการบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล  

• แผนทรัพยากร 

OP3 บคุลากร  
OP4 เทคโนโลย ีอปุกรณ์ 

SP4 
สือ่สารสรา้งความเขา้ใจ 

SP5 
ถา่ยทอดเป้าหมาย ตวัชีว้ัด

ระดบัองคก์ารสูร่ะดบั
หน่วยงานและระดบับคุคล 

SP6 
จัดทํารายละเอยีดโครงการ 

(ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
ทรัพยากร) 

SP7 
แผนบรหิารความเสีย่ง 

OP3 บคุลากร  LD1 สือ่สารเพือ่ถา่ยทอดทศิทาง 

LD4 ตัวชีว้ดัทีส่ําคัญ 

IT1 ระบบฐานขอ้มลูผลการดําเนนิงาน   

LD5,6 ความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล 
SP2 ความเสีย่งเชงิยทุธศาสตร ์
IT6 ความเสีย่ง ICT 
PM6 ความเสีย่งกระบวนการ 

RM6 ผลลัพธก์ารบรหิารความเสีย่ง 

หมวด 7  

HR3 พัฒนาบคุลากร  

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์



การวเิคราะหอ์งคก์ร 
( SWOT Analysis ) 

 



ตวัแปรในการวเิคราะห ์
 

จดุแข็ง (Strengths) 
 
เป็นปัจจัยภายใน (Internal) 
เป็นขอ้ดหีรอืเชงิบวกทีม่อียู ่
ในปัจจบุนั เชน่  
เป็นสิง่ทีเ่ราทําไดด้กีวา่คนอืน่ 
(good practice) 
 
 

 
จดุออ่น (Weaknesses) 

 
เป็นปัจจัยภายใน (Internal) 
เป็นขอ้เสยี หรอืเชงิลบ 
หรอืจดุดอ้ย เชน่ สิง่ทีเ่รา 
ไมม่ ีมไีมเ่พยีงพอหรอืทําได ้
ไมด่ทีัง้ๆ ทีเ่ป็นสิง่จําเป็น 
ตอ้งม ีตอ้งเกดิ ตอ้งปรับปรงุ 
 
 

 
โอกาส (Opportunities) 

 
เป็นปัจจัยภายนอก (External) 
เป็นขอ้ดใีนอนาคต (อนัใกล)้ 
 
 
 

 
ขอ้จาํกดั (Threats) 

 
เป็นปัจจัยภายนอก (External) 
เป็นขอ้เสยีทีค่วบคมุไมไ่ด ้
หรอืควบคมุยาก 
เป็นความเสีย่ง อปุสรรค 
ปัญหาทีม่ผีลตอ่ความอยูร่อด 



ภายใน VS ภายนอก 

 
ปจัจยัภายนอก (เขา) คอืสิง่ทีค่วบคมุไมไ่ด ้หรอื 
ไมไ่ดค้วบคมุ เป็นการพจิารณา สภาพแวดลอ้ม 
ทีม่อีทิธพิลและกระทําตอ่องคก์ร โดยจะพจิารณาถงึ 
โอกาส และภาวะคกุคาม ทีจ่ะเกดิหรอืมแีนวโนม้ 
วา่จะเกดิขึน้ภายในชว่งของแผน 
 
ปจัจยัภายใน (เรา) คอื สิง่ทีค่วบคมุได ้ 
โดยเป็นการประเมนิ ตรวจสอบทรัพยากรของแตล่ะ 
กระบวนการทางานและผลงานขององคก์ร  
โดย พจิารณาถงึ จดุแข็ง และจดุออ่น ขององคก์ร 
 



ปจัจยัภายนอก 

สภาพแวดลอ้ม 
การดาํเนนิงาน 
(Task 
Environment) 

ปัจจัยทีก่ระทบและถกูกระทบโดยตรง 
ตอ่การดําเนนิงาน 

เชน่ ผูม้สีว่นไดเ้สยี รัฐบาล ชมุชน  
      ผูรั้บประโยชน ์

สภาพแวดลอ้ม 
โดยท ัว่ไป 
(General 
Environment) 

ปัจจัยทีไ่มก่ระทบโดยตรงตอ่ 
การดําเนนิงานระยะสัน้ 

ปัจจัยเหลา่นีจ้ะมอีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจ
ระยะยาว ไดแ้ก ่

   เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลย ี
การเมอืง กฎหมาย และการแขง่ขนัจาก
ตา่งประเทศ 



นอกเหนือจาก SWOT  สามารถใช้เคร่ืองมืออ่ืนวเิคราะห์ทางยุทธศาสตร์..... 

Potential 
New 

Entrants 

Su
ppli
ers 
of 

Key 
Inp
uts 

Buyers 

 
Substitute Products 

(of firms in 
other industries) 

 

Rivalry 
Among 

Competing 
Sellers 



Stakeholder Analysis 

PESTEL 
Political 
Economic 
Social 
Technology 
Environment 
Legal 

Driving Forces 

Structure

Skills

Staff

Style

SystemsStrategy

SHARED

VALUES

PMQA 



การวเิคราะหโ์อกาสขององคก์ร 
แนวทางการต ัง้คาํถามสาํหรบัการวเิคราะห ์
• อะไร คอื โอกาสทีด่ ีหรอืสิง่ดีๆ  ทีส่ามารถมองเห็น? 
• แนวโนม้ของประเด็นดา้น ………………………………และทศิทางพฤตกิรรม 
  ของผูรั้บบรกิารเป็นอยา่งไร องคก์รมองเห็นไหม? 
 
โอกาสทีเ่ป็นประโยชนต์อ่องคก์รสามารถมาไดห้ลายชอ่งทาง อาท ิ
• การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผูรั้บบรกิารระดบักวา้ง 
  และแคบ 
• การเปลีย่นแปลงนโยบายของรัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
   กบัองคก์ร 
• การเปลีย่นแปลงทางสงัคม การเปลีย่นแปลง life style ของคนเมอืง 
• กจิกรรมของคนในทอ้งถิน่  
  (Event ดา้นสรา้งสรรคส์งัคม งานรวมพลจติอาสาชว่ยชาต)ิ เป็นตน้ 
 
ขอ้สงัเกต : วธิกีารทีม่ปีระโยชนเ์มือ่ดโูอกาส คอื การดทูีจ่ดุแข็งและถามตวัเองวา่

สิง่เหลา่นีเ้ปิดโอกาสใดๆ ใหส้ามารถทําอะไรซกัอยา่งทีจ่ะเหนอืกวา่ 
คูแ่ขง่ หรอื เพิม่ Market Share ไดห้รอืไม?่ หรอืดทูีจ่ดุออ่นขององคก์ร 

และถามตวัเองวา่องคก์รจะมโีอกาสทีจ่ะกําจัดจดุออ่นพวกนีห้รอืไม?่ 
ภายใตส้ถานการณ์ปัจจบุนั และสามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิในระยะเวลาอนัสัน้ 

 



การวเิคราะหภ์าวะคกุคามขององคก์ร 

แนวทางการตัง้คําถามสําหรับการวเิคราะห ์
• อปุสรรคทีอ่ยูต่รงหนา้ คอือะไร? 
• นโยบายดา้นการพัฒนาบคุลากรในระบบป้องกนั 
   บรรเทาสาธารณภัย ระดบักระทรวง รวมถงึกฎหมาย 
   มกีารเปลีย่นแปลงหรอืไม?่ 
• เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปมผีลกบัการดําเนนิงาน 
  ขององคก์รหรอืไม?่ 



การวเิคราะหจ์ดุแข็ง - จดุออ่นขององคก์ร 

แนวทางการต ัง้คาํถามสาํหรบัการวเิคราะหจ์ดุแข็ง 
• จดุไดเ้ปรยีบขององคก์รคอือะไร ? 
• อะไรคอืสิง่ทีอ่งคก์รทาํไดด้กีวา่องคก์รอืน่? 
• การบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรอะไรขององคก์รทีม่ตีน้ทนุตํา่ทีส่ดุ  
  และทีอ่งคก์รอืน่ไมม่?ี 
• อะไรคอืสิง่ทีผู่ร้บัประโยชนพ์งึพอใจ และสิง่น ัน้เป็นจดุแข็งของ 
   องคก์ารหรอืไม?่ 
แนวทางการต ัง้คาํถามสาํหรบัการวเิคราะหจ์ดุออ่น 
• อะไร คอื ส ิง่ทีค่วรปรบัปรงุ? 
• อะไร คอื ส ิง่ทีค่วรหลกีเลีย่ง? 
• อะไร คอื ส ิง่ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีขององคก์รมองวา่ นีค้อืจดุออ่น? 
• ปจัจยัอะไร ทีจ่ะทําความสามารถในการใหบ้รกิาร หรอืสมรรถนะ 
   ขององคก์รลดลง? 
หมายเหต ุ: อาจพจิารณาจดุแข็งและจดุออ่นทัง้จากมมุมองภายในองคก์ร  
      และมมุมองจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งและคูแ่ขง่     นอกจากนีค้วรจะ 
      พจิารณาขอ้มลูทกุอยา่งดว้ยความเป็นจรงิไมเ่ขา้ขา้งตนเอง 



ตวัอยา่งตารางทีใ่ชว้เิคราะหต์วัแปร 

องค์ประกอบ/ 

ตัวแปร 
อุปสรรค โอกาส ผลกระทบรวม 

ในอนาคต 

(ระยะสัน้/ระยะยาว) 

องค์ประกอบ/ 

ตัวแปร 
จุดอ่อน จุดแข็ง ผลกระทบรวม 

ในอนาคต 

(ระยะสัน้/ระยะยาว) 



ตวัอยา่งการใหค้ะแนน 
ประเด็น รายละเอยีด การใหค้ะแนน 

เกณฑท์ี ่1 เกณฑท์ี ่2 เกณฑท์ี ่3 เกณฑท์ี ่4 

บคุลากร /
ปรมิาณ 
และคณุภาพ 

มบีคุลากรทีม่ี
ทักษะ ความรู ้
ความชาํนาญ 
เพิม่มากขึน้ 

0 1 1 1 

บคุลากร : 
ทักษะ 
เฉพาะ 

มศีักยภาพใน
การพัฒนา
ระบบสําหรับ
ภารกจิเฉพาะ
ของหน่วยงาน
เอง 

0 0 0 0 

บคุลากร
บรหิาร: การ 
ตระหนักถงึ
ความสาคัญ 
ของ งานฯ 

ผูบ้รหิารมี
ความตระหนัก
ถงึความสาคัญ
ของงานฯ 
 มากขึน้ 
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กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

คาํถามที ่2 

ในอนาคต 

เราต้องการไปทีใ่ด   

(Where do we want to be ?) 

วธีิการ 

นําผลลพัธ์จาก SWOT  มาเป็นข้อมูล

พืน้ฐาน  ในการกาํหนดทศิทางกจิการ 

ผลลพัธ์ 

* วสัิยทศัน์ 

* ภารกจิ 

* กุญแจแห่งความสําเร็จ 

*เป้าประสงค์  

  (วตัถุประสงค์) 

คาํถามที ่3 

ทาํอย่างไร 

จึงจะไปถึงจุดน้ัน  

(How will we get there ?) 

วธีิการ / เคร่ืองมือ ผลลพัธ์ 

* กลยุทธ์องค์กร 

* กลยุทธ์ปฏิบตัิการ 

* งบประมาณ 

* BSC 

*Benchmarking 

เอกสารทีแ่จกในทีป่ระชุม 



Vision : วสิยัทัศน ์

    เป้าหมายขององคก์ร เป็นของทกุคนในองคก์ร  
วา่องคก์รจะไปทีจ่ดุไหน (Position)  

ทกุคนในองคก์รฝนัวา่องคก์รจะมหีนา้ตาอยา่งไร 
 
Where do we want to go ? 

SWOT วิสยัทศัน์ 

OUTCOME 

วิสยัทศัน์ 
วิสยัทศัน์ 

กําหนดมาเอง 

ทีม่าของวสิยัทศัน ์



วสิยัทศันท์ ีด่เีป็นอยา่งไร  
 
 1. มคีวามชดัเจน สามารถนําไปปฏบิตัไิด ้
 
 2. เป็นภาพบวก สะทอ้นความเป็นเลศิขององคก์ร 
 
 3. สรา้งศรทัธาใหท้กุคนมุง่ม ัน่ ไขวค่วา้ 
 
 4. ตอ้งทา้ทายความรู ้ความสามารถของท ัง้ผูนํ้า 

 และสมาชกิทกุคนในองคก์ร 
 
 5. คาํนงึถงึผูม้ารบับรกิารเป็นสําคญั  

 (Customer-Oriented) 
 
 6. มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวโนม้ในอนาคต 



 คา่นยิม (Value) 
 แนวทาง หรอื กรอบในการปฏบิตัสิําหรบัองคก์ร  

ทีส่มาชกิทกุคนในองคก์รรบัรู ้    รบัทราบ  
และถอืปฏบิตัมิาอยา่งตอ่เนือ่ง  

 
 เป็นเครือ่งชว่ยในการกาํหนดความเหมาะสม 

ตอ่การปฏบิตัภิารกจิใดๆ วา่สมควรทํา หรอื ไม ่
  
 เมือ่ปฏบิตัไิปนานๆ จะกลายเป็นวฒันธรรม

องคก์ร ( Corporate Culture )  



ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัการกาํหนดวสิยัทศัน ์

อยา่ลมื     วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน ตอ้งสอดคลอ้ง 
                สมัพนัธก์บัวสิยัทศันข์องหนว่ยงานบงัคบับญัชา 

– กระทรวง สอดคลอ้งกบั นโยบายรฐับาล 
– กลุม่ภารกจิ สอดคลอ้ง กบักระทรวง 
– กรม สอดคลอ้งกบั กระทรวง  
– สํานกั/กอง./กลุม่ สอดคลอ้งกบั กรม 

• อยา่ลมืเร ือ่งการสือ่สาร  และถา่ยทอดวสิยัทศัน ์



  พนัธกจิ 

WHAT TO DO? 

MISSION 

          ภาระผกูพนั 
ทีอ่งคก์รตอ้งดาํเนนิการ 
           ใหบ้รรลผุล     

www.hi-supervisory5.net dukerangson@hotmail.com 



Missions  vs. Visions 
พนัธกจิ (Mission)  

    
บอกใหรู้ถ้งึขอบเขต 

การดาํเนนิงานของหนว่ยงาน  
    
 

บอกใหรู้ถ้งึสาเหตขุองการ
ดาํรงอยู ่และมุง่เนน้ทีบ่ทบาท 

หนา้ที ่ทีจ่ะตอ้งทาํ 
 

วสิยัทศัน ์ (Vision) 
 

บอกใหรู้ถ้งึส ิง่ทีห่นว่ยงาน
อยากจะ หรอื ตอ้งการ 

จะเป็นในอนาคต  
 

บอกใหรู้ถ้งึเสน้ทางเดนิของ
หนว่ยงานในอนาคต 



ภารกจิ 

• ภารกจิ หรอืภารกจิขององคก์าร เป็นพืน้ฐานของ 
การกาํหนดการจดัลําดบักลยทุธ ์แผน  
และการออกแบบงาน  

• ภารกจิองคก์าร เป็นขอ้ความทีเ่ก ีย่วกบัการกาํหนด
กจิกรรมขององคก์าร และลกัษณะงานขององคก์าร 

• ขอ้ความภารกจิ เป็นการระบจุดุมุง่หมาย แสดงความ
แตกตา่งขององคก์ารหนึง่จากอกีองคก์ารหนึง่ทีค่ลา้ยคลงึ
กนั หรอืทาํองคก์ารเดยีวกนั  

• โดยระบขุอบเขตการปฏบิตักิาร เกีย่วกบัผลติภณัฑ ์และ
การสง่มอบผลติภณัฑ ์ 



นยิามวสิยัทัศน ์
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ตวัอยา่ง    การนยิามวสิยัทัศน ์ 

“มาตรฐานสากล” หมายถงึ  
 มาตรฐานทีเ่กดิจากการดําเนนิงานของศนูยฯ์ ตาม
ภารกจิแตล่ะดา้น ซึง่เป็นทีย่อมรับ เมือ่เทยีบกบัประเทศ 
ทีเ่ป็นแบบอยา่งในการดําเนนิงานดา้นฯ 
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ความหมาย พนัธกจิ : Mission 

• A statement of what the various organizational 
units do and what they hope to accomplish in 
alignment with the organization vision 

 
ขอ้ความทีก่าํหนดถงึ ภารกจิทีอ่งคก์ารมุง่หวงั 

จะกระทาํใหเ้กดิผลสําเร็จ ตามวสิยัทศันท์ ีอ่งคก์ารมอียู ่
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การกาํหนดพนัธกจิ  (Mission)   
มลีกัษณะดงันี ้ 

 1)  บง่บอกวา่หนว่ยงานจะทาํอะไร  ประกอบดว้ย   
2  สว่น คอื  พนัธกจิตามกฎหมาย และพนัธกจิตามวสิยัทศัน ์
 
 2)  สิง่ทีจ่ะทาํมอีะไรตอ้งแสดงใหช้ดัเจน  
                ไมต่อ้งระบวุตัถปุระสงค ์
 
 3)  ตอ้งเป็นกรอบในการกาํหนดพนัธกจิ 
                ของหนว่ยงานยอ่ย 
 



ความสําคญัในการกาํหนดพนัธกจิใหช้ดัเจน 

• เพือ่   ใหส้ามารถระบจุดุมุง่หมายภายในองคก์ารได ้
• เพือ่   กาํหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานในการจดัสรร 

         ทรพัยากรองคก์าร 
• เพือ่   กาํหนดบรรยากาศท ัว่ไปขององคก์าร 
• เพือ่   เป็นหลกัสําคญัในการกาํหนดจดุมุง่หมายของ 

         องคก์าร  และทศิทางขององคก์าร 
• เพือ่   ความสะดวกในการแปลความหมายวตัถปุระสงค ์

         ในการทาํงาน 



คาํถามทีต่อ้งการคาํตอบ 

    
   1. องคก์รของเราผลติสนิคา้หรอืบรกิารอะไร? 
   2. ใครคอืผูร้บับรกิาร (ลกูคา้) ของเรา? 
   3. ขอบเขตของการดาํเนนิการ? 
   4. อะไรคอืคณุคา่ของสนิคา้หรอืบรกิารทีผู่ร้บับรกิาร 

   (ลกูคา้) ของเราตอ้งการหรอืคาดหวงั? 
  5. อะไรคอืความเชือ่ คา่นยิม หรอืปรชัญาขององคก์ร? 



วสัิยทศัน์และพนัธกจิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

โครงการ 

งานทีต้่องดําเนิน 
การเป็นปกติ 

เป้าหมาย 

แผนงานประจํา 

กจิกรรม 

งบประมาณ 

ความเช่ือมโยงของกลยทุธ์ งานประจํา งบประมาณ 



นยิามศพัทใ์น Template ของก.พ.ร. 

Vision วสัิยทศัน์ 
ส่ิงทีอ่ยากจะให้หน่วยงานเป็นใน

อกี 3 – 5 ปีข้างหน้า 

Mission พนัธกจิ 
กรอบ ขอบเขต การดาํเนินงานของ

หน่วยงาน 

Strategic 
Issues 

ประเดน็

ยุทธศาสตร์ 

ประเดน็หลกัต้องคาํนึงถึง ต้อง

พฒันา ต้องมุ่งเน้น 

Goal เป้าประสงค์ 
อะไรคือส่ิงทีห่น่วยงานอยากจะ

บรรลุ 

Key 
Performance 

Indicators 
ตัวช้ีวดั 

ส่ิงทีจ่ะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงาน

สามารถบรรลุเป้าประสงค์หรือไม่ 

Target เป้าหมาย 
ตัวเลข หรือ ค่า ของตัวช้ีวดัที่

จะต้องไปให้ถึง 

Strategy กลยุทธ์ 
ส่ิงทีห่น่วยงานจะทาํเพ่ือให้บรรลุ

เป้าประสงค์ 



กระบวนการในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์ปัจจยัทางยทุธศาสตร์ 

การกาํหนดทิศทางของหน่วยงาน 

การวิเคราะห์ถึงประเดน็สาํคญัท่ี

จะตอ้งมุ่งเนน้ / ใหค้วามสาํคญั

เพ่ือท่ีจะบรรลุวิสยัทศัน์ 

การกาํหนดเป้าประสงคส์าํหรับแต่

ละประเดน็ 

การกาํหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมาย

ของแต่ละเป้าประสงค ์

การกาํหนดกลยทุธ์หรือส่ิงท่ีจะทาํ

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าประสงค ์

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ภยัคุกคาม (SWOT) 

วิสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) 

เป้าประสงค ์(Goals) 

ตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators) และ 

เป้าหมาย (Target) 

กลยทุธ์ (Strategies) 



มติดิา้นการเงนิ 
เพือ่บรรลวุสิยัทัศน ์องคก์รควรมผีลการ
ดําเนนิงานอยา่งไรในสายตาผูถ้อืหุน้ 

มติดิา้นการเรยีนรูแ้ละเตบิโต 
เพือ่บรรลวุสิยัทัศน ์ ทําอยา่งไร
องคก์รจงึจะมคีวามสามารถทีจ่ะ
เปลีย่น & พัฒนาเพือ่ความยั่งยนื 

มติดิา้นลกูคา้ 
เพือ่บรรลวุสิยัทัศน ์องคก์รควรจะ

ตอบสนองลกูคา้อยา่งไร 

มติดิา้นกระบวนการ
ภายใน เพือ่บรรลวุสิยัทัศน ์ กระบวนการ

บรหิารอะไรทีเ่ป็นเลศิ 

วสิยัทศัน ์
และ 

พันธกจิ 

Strategy : Kaplan & Norton 



มมุมองดา้นการเงนิ 
(Financial) 

มติทิี ่1 : ดา้นประสทิธผิล

ตามพันธกจิ (      %) 

มมุมองเชงิคณุคา่ 
(Valuation Perspective) 

ระดบัประชาชน 

BSC กพร. แผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร ์

SRM 

มมุมองดา้นลกูคา้ 
(Customer)  

มติทิี ่2 : ดา้นคณุภาพการ
ใหบ้รกิาร (      %) 

มมุมองเชงิผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี (Stakeholder Per..) 

ระดบัภาค ี

มมุมองดา้นการจัดการ
ภายใน (Internal) 

มติทิี ่3 : ดา้นประสทิธภิาพ
ของการปฏบิตัริาชการ (    %) 

มมุมองเชงิการบรหิารจัดการ
(Management Per..) 

ระดบักระบวนการ 

มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละ
เตบิโต (Learning 
&Growth) 

มติทิี ่4 : ดา้นการพัฒนา
องคก์ร (     %) 
รวม 4 มติ ิ= 100% 

มมุมองเชงิการเรยีนรูแ้ละ
พัฒนา (Learning and 
Development Per..) 
             ระดบัรากฐาน 



การกาํหนดประเด็นยทุธศาสตร ์

วสิยัทศันข์องหนว่ยงาน 

ศกัยภาพและความเป็นไปได ้
ของหนว่ยงาน 

นโยบายหรอื 
ความจําเป็นเรง่ดว่น 

จากภายนอก 

Strategic Issues หรอื  
ประเด็นยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัสาํหรบัหนว่ยงาน 

 

ความคาดหวงั
จาก 

Stakeholders  
ทีส่าํคญั 



 
แบง่กลุม่จัดทําประเด็นยทุธศาสตร ์

(Strategic Issues) 
 
 

 
ใหพ้จิารณาจากพันธกจิ 
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1.  5.  3.  4. 

“                                                                     ภายในปี พ.ศ.2564”  วสิยัทศัน ์

พนัธกจิ 

    ศนูยอ์นามยัที ่ 9 นครราชสมีา 

2 

 คา่นยิม 



  เป้าประสงค ์
 CORPORATE 
 OBJECTIVES 

   คาดหวงัสําคญัทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้  
โดยสอดคลอ้งกบัพนัธกจิและวสิยัทศัน ์

 FOR WHOM? 



เป้าหมาย (Goals) 

หมายถงึ …..การกาํหนดสิง่ทีต่อ้งการในอนาคต 
ทีอ่งคก์ารตอ้งพยายามใหเ้กดิขึน้  

เป็นการกาํหนดภารกจิขององคก์าร 
ในรปูของผลลพัธส์ําคญัทีต่อ้งการ  

• เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์ เป็นสิง่ทีช่ว่ยผูบ้รหิารใหค้ดิ 
เกีย่วกบัสิง่ทีอ่งคก์ารตอ้งการบรรลผุล  

ในดา้นตา่งๆ เชน่……… 
 - จดุยนืดา้นการสง่มอบบรกิาร     - นวตักรรม 
 - ผลผลติ                   - ทรพัยากรทางการบรหิาร 
 - ความสามารถสรา้งผลผลติ - การทํางานและการพฒันาการบรหิาร 
 - การทํางานและทศันคตบิคุลากร     - ความรบัผดิชอบตอ่ชุมชน 



การกาํหนดเป้าประสงค ์
• ตอ้งเชือ่มโยงกบัวสิยัทศัน ์และประเด็นยทุธศาสตร ์ 

ทีกํ่าหนดไว ้
• การไปใหถ้งึประเด็นยทุธศาสตรท์ีต่อ้งการ  

สามารถทีจ่ะแตกประเด็นยทุธศาสตร ์ 
ออกเป็นเป้าประสงคท์ีจ่ะบรรล ุไดอ้ยา่งไรบา้ง 

เป้าประสงค ์ใหเ้ขยีนในลกัษณะสิง่ทีต่อ้งการทีจ่ะบรรล ุ
 

• การกําหนดเป้าประสงค ์ใหม้องกรอบการประเมนิผลทัง้สีม่ติ ิ
– มติดิา้นประสทิธผิลตามพันธกจิ (Run the Business) 
– มติดิา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร (Serve the Customer) 
– มติดิา้นประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ 

(Manage Resources) 
– มติดิา้นพัฒนาองคก์ร (Capacity Building) 



การกาํหนดเป้าประสงค ์

ประเด็นยทุธศาสตร ์ประการที ่1  ประเด็นยทุธศาสตร ์ประการที ่2  

เป้าประสงค ์ขอ้ที ่1  

เป้าประสงค ์ขอ้ที ่2  

เป้าประสงค ์ขอ้ที ่......  

เป้าประสงค ์ขอ้ที ่1  

เป้าประสงค ์ขอ้ที ่2  

เป้าประสงค ์ขอ้ที ่......  



ปจัจยัหลกัแหง่ความสําเร็จ  
(Critical Success Factor - CSF) 

คอื……  
                  ปัจจัยทีสํ่าคญั ตอ้งทําใหม้ ี หรอืใหเ้กดิขึน้        

เพือ่ใหบ้รรลคุวามสําเร็จตามวสิยัทศัน ์ 
           องคก์รมปัีจจัยหลกัแหง่ความสําเร็จเป็นหลกัหมายเป็นรปูธรรม 

ยดึโยงการปฏบิตังิานทกุระดบั ใหมุ้ง่ไปในทศิทางเดยีวกนั     
ทําใหเ้จา้หนา้ที ่และผูบ้รหิารขององคก์รรูว้า่ตอ้งทําสิง่ใดบา้ง 

 
          เพือ่ใหผ้ลสมัฤทธิข์ององคก์รตอบสนองวสิยัทัศน ์ 

หากปราศจาก CSF  วสิยัทัศนข์ององคก์รจะไมไ่ดรั้บการตอบสนอง 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล  

           

CSF เป็นการใหห้ลักการ แนวทาง หรอืวธิกีาร 
ทีอ่งคก์ร จะสามารถบรรลวุสิยัทัศน ์



การวเิคราะหป์จัจยัสําคญัทีม่ผีลตอ่ความสําเร็จ 
(Critical Success Factors) 

ปจัจยัสําคญั ผลกระทบ (สําเร็จ) 

เป้าประสงค ์
ประเด็น

ยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

เป้าประสงค ์
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การวเิคราะหป์จัจยัแหง่ความสําเร็จ   
key success factor 

ปัจจัยแหง่ความสําเร็จ น้ําหนัก ผูนํ้าทาง
องคก์าร 

คูแ่ขง่ เรา 
 

 1.  .3 5 2 2 

 2.  .2 3 5 2 

 3. .5 3 2 5 

 รวม 1 3.6 2.6 3.5 



การสรา้งความเชือ่มโยงของเป้าประสงค ์

• นําเป้าประสงคใ์นแตล่ะมติ ิมาจัดเรยีงและเชือ่มโยง
ความสมัพันธใ์นลกัษณะเหตแุละผล 

 
• เป็นการสรา้ง Strategy Map หรอืแผนทีก่ลยทุธ ์

เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารและถา่ยทอดเป้าประสงค ์
และทศิทางของหน่วยงานใหช้ดัเจนขึน้  

 
เพือ่ทําใหแ้ตล่ะหน่วยงานมัน่ใจวา่เป้าประสงค ์
มคีวามเชือ่มโยงกนัในลกัษณะของเหตแุละผล   

มเีป้าประสงคท์ีค่รอบคลมุในทกุๆ มติ ิ 
นําไปสูก่ารบรรลวุสิยัทศันข์องหน่วยงาน 



แบง่กลุม่จัดทําเป้าประสงค ์(Goals) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ที่…….. เป้าประสงค์ที่……..  



 
แผนทีย่ทุธศาสตร ์(Strategy  map) 

 
แผนทีย่ทุธศาสตร ์(Strategy  map) 
 แสดงประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic issues) หรอื

วตัถปุระสงคท์างยทุธศาสตร ์(Strategic objectives)  
ทีส่ําคญั 

 แสดงความเชือ่มโยงระหวา่งยทุธศาสตรแ์ตล่ะเร ือ่ง 
 

เครือ่งชีว้ดัทีส่ําคญั (KPI) ตามประเด็นยทุธศาสตร ์
 (Scorecard sheet) 
 ผลงานทีส่ําคญัในแตล่ะเรือ่ง  แปลงใหเ้ป็นรปูธรรม 
 กาํหนดใหเ้ป็นตวัขอ้มลูและสถติทิ ีว่ดัได ้



แผนทีก่ลยทุธ ์ Strategy Map 

  เป็นเครือ่งมอืชว่ยสือ่สาร และถา่ยทอดกลยทุธใ์หช้ดัเจน  
   เป็นทีเ่ขา้ใจทั่วทัง้องคก์ร  

 
ทําใหบ้คุลากรทกุระดบัมุง่เนน้ในกลยทุธท์ีสํ่าคญั 

 
บคุลากรเขา้ใจบทบาทของตนเองตอ่การบรรล ุ                                              

เป้าประสงค ์ตา่ง ๆ 
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XXXXXXXX  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่4 ประแดน็ยุทธศาสตร์ที ่2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3 

วสัิยทศัน์ “..........................................................................................................................” 

XXXXXXXX  XXXXXXXX  XXXXXXXX  



6.1 
กระบวนการ 
สร้างคณุคา่ 

3.2 
ความสมัพนัธ์ 
กบัลกูค้า 

5.2 
การเรียนรู้และ 
แรงจงูใจ 

1.1 
การนําองค์กร 

7.1 
ผลลพัธ์ด้าน 
ประสิทธิผล 

2.1 
การจดัทํา 
กลยทุธ์ 

 
4.1 
การวดัและ 
วิเคราะห์    
 

Vision / Mission / Core values  

2. 2 
การนํากลยทุธ์ 
ไปปฏิบตั ิ

3.1 
ความรู้เก่ียวกบั 
ลกูค้าและตลาด 

4.2 
   สารสนเทศและ 
องค์ความรู้ 

5.3 
ความผาสกุและ 
ความพงึพอใจ 

5.1 
ระบบงาน 

6.2 
กระบวนการ 
สนบัสนนุ 

7.3 
ผลลพัธ์ด้าน 
ประสิทธิภาพ 

7.4 
ผลลพัธ์ด้าน 
การพฒันาองค์กร 

Learning / Growth 

Internal Process 

Stakeholder (Customer) 

Productivity (Financial) 

Driver 

System 

Results 

เป้าหมายระยะ   4  ปี  

Strategy 
Map 

ด้านการพฒันาองค์กร 

ด้านประสิทธิภาพ 

ด้านคุณภาพ 

ด้านประสิทธิผล 

1.2 
ความรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคม 

7.2 
ผลลพัธ์ด้าน 
คณุภาพ 



สือ่สารถา่ยทอดกลยทุธด์ว้ยแผนทีก่ลยทุธ ์ 
นาํวตัถุประสงคแ์ต่ละกลยทุธ์มาเรียงกนัในแผนท่ีกลยทุธ์ (Strategy Map) ตามหลกัการของเหตุและผล 

นําเป้าประสงค ์แตล่ะเป้าประสงคม์าเรยีงกนัป็นแผนทีก่ลยทุธ ์
(Strategy Map)  

ตามหลกัการของเหตแุละผล 
 

นําแผนทีก่ลยทุธท์ ีไ่ดส้รา้งขึน้ 
ไปเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

และถา่ยทอดใหก้บับคุลากรภายในองคก์ร 

ใช เ้ป็นเคร ือ่งมอืท ีช่ ว่ยในการ
ทบทวนผลการดาํเนนิงาน 



จัดทําแผนทีย่ทุธศาสตรศ์นูยอ์นามัยที ่9 



วสิยัทศัน์

ประสทิธผิล

คุณภาพ
การใหบ้รกิาร

ประสทิธภิาพของ
การปฏบิตัริาชการ

การพฒันาองคก์ร

ยุทธศาสตรท์ ี ่2

เป้าประสงค ์2.1

ยุทธศาสตรท์ ี1่

เป้าประสงค ์ 1.1 

ยุทธศาสตรท์ ี ่4

เป้าประสงค ์ 4.1 เป้าประสงค ์ 4.2 

เป้าประสงค ์4.3

ยุทธศาสตรท์ ี ่5 
 

เป้าประสงค ์ 5.1 เป้าประสงค ์ 5.1 

แผนท ียุ่ทธศาสตร ์ ศูนยอ์นามยัท ี่ 9 นครราชสมีา 
ปี พ.ศ. 2560- 2564

เป้าประสงค ์3.1

ยุทธศาสตรท์ ี ่3 

เป้าประสงค ์ 5.2 

  



กระบวนการในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์ปัจจยัทางยทุธศาสตร์ 

การกาํหนดทิศทางของหน่วยงาน 

การวิเคราะห์ถึงประเดน็สาํคญัท่ี

จะตอ้งมุ่งเนน้ / ใหค้วามสาํคญั

เพ่ือท่ีจะบรรลุวิสยัทศัน์ 

การกาํหนดเป้าประสงคส์าํหรับแต่

ละประเดน็ 

การกาํหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมาย

ของแต่ละเป้าประสงค ์

การกาํหนดกลยทุธ์หรือส่ิงท่ีจะทาํ

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าประสงค ์

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ภยัคุกคาม (SWOT) 

วิสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) 

เป้าประสงค ์(Goals) 

ตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators) และ 

เป้าหมาย (Target) 

กลยทุธ์ (Strategies) 



ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดับง่บอกคา่เป็นปรมิาณ 

รอ้ยละ 

สดัสว่น 

อตัราสว่น อตัรา 

คา่เฉลีย่ 

จาํนวน 



การกาํหนดตวัช ี�วดั (Key Performance Indicators) 

เป้าประสงค ์--- สิง่ทีจ่ะวดั / จะวดัอะไร / What to measure? 
 
ตวัชีว้ดั --- จะวดัอยา่งไร / How to measure? 
 
ภายใตเ้ป้าประสงคแ์ตล่ะประการ อะไรคอืตวัชีว้ดั 
ทีจ่ะบอกไดว้า่สามารถบรรลเุป้าประสงคด์งักลา่ว 
 
ตวัชีว้ดั สามารถพจิารณาได ้ 
ในดา้น ปรมิาณ / คณุภาพ / ตน้ทนุ / เวลา 



ขอ้มลูพืน้ฐาน (Baseline) และเป้าหมาย (Target) 

• ขอ้มลูพืน้ฐาน แสดงใหเ้ห็นถงึคา่ของตวัชีว้ดัทีเ่กดิขึน้ 
ในปีอดตี หรอื ในปีปัจจบุนั  

 
กําหนดขอ้มลูพืน้ฐาน เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการตัง้เป้าหมาย 

ในตวัชีว้ดับางตวั อาจจะไมม่ขีอ้มลูพืน้ฐาน  
เนือ่งจากไมเ่คยมกีารวดั หรอืเก็บขอ้มลูมากอ่น 

 
• เป้าหมาย เป็นคา่ของตวัชีว้ดัทีต่อ้งการทีจ่ะบรรล ุ 



การตัง้คา่เป้าหมาย 

• เสกออกมาจากอากาศ  
(หรอืมาจากทีอ่ืน่ โดยไมเ่หตผุลทีช่ดัเจน) 

• Estimate 
• เพิม่ขึน้เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา 
• เปรยีบเทยีบวา่คนอืน่เขาทําอยา่งไรกนับา้ง (Benchmarking) 
• สิง่ทีล่กูคา้ หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัองคก์ร (Stakeholders) 

คาดหวงั เชน่ ระดบัของการบรกิารทีล่กูคา้คาดหวงั 
• ผลการดําเนนิงานทีเ่ป็นไปไดจ้ากกระบวนการ  

ความสามารถ และทรัพยากรทีอ่งคก์รมอียูใ่นปัจจบุนั 
• สิง่ทีต่อ้งทําหรอืพัฒนา เพือ่ใหบ้รรลตุอ่เป้าหมายในระดบัทีส่งูกวา่  

 



เป้าหมายแบบใด จงึจะเป็นเป้าทีด่?ี 

• Stretch Target  
เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการพัฒนาและเปลีย่นแปลง 

อยา่งมหาศาล 
 

• Small Step Target 
เพือ่กอ่ใหเ้กดิการพัฒนาและปรับปรงุอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป 

 
• Baseline Target 

เพือ่รักษาและป้องกนัผลการดําเนนิงานไมใ่หตํ้า่กวา่ทีปั่จจบุนั  
(หรอืเพือ่รักษาตนเองใหป้ลอดภยั) 



ตวัช้ีวดั:  จํานวนคร้ังในการจัดฝึกอบรมบุคลากรในวทิยาการ/ความรู้ใหม่ 

•การจดัฝึกอบรมบคุลากรในวิทยาการ/ความรู้ใหม่ เป็นการอบรมให้แก่บคุลากรภายใน
หน่วยงาน 

•บคุลากรภายในหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการ ลกูจ้างประจํา และลกูจ้างชัว่คราว 

ความหมายของตัวช้ีวดั •  

เป้าประสงค์ ความสาํเร็จในการถ่ายทอดองคค์วามรู้และทกัษะใหม่ๆในการปฏิบติังานใหก้บัขา้ราชการ 

สูตรในการคาํนวณ - 

หน่วยวดั คร้ัง 

ความถี่ในการเกบ็ข้อมูลและรายงาน ทุก 3 เดือน 

กระบวนการจัดเกบ็ข้อมูล หน่วยงาน ก เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงาน 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล คุณ……. 

ผู้ตั้งเป้าหมาย คุณ……. 

ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวดั คุณ……. 

ข้อมูลปีฐาน (ปีงบประมาณ 51) ปีงบประมาณ 2548  ปีงบประมาณ 2549  ปีงบประมาณ 2550  

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 52) ระดับคะแนน 1 ระดับคะแนน 2 ระดับคะแนน 3 ระดับคะแนน 4 ระดับคะแนน 5 

นํา้หนักตัวช้ีวดั 

ตัวอย่างรายละเอยีดตัวช้ีวดัผลการดาํเนินงาน (Measurement Template) 



แบง่กลุม่จัดทําตวัชีว้ดั คา่เป้าหมายแตล่ะปี 
ขอ้มลูพืน้ฐาน 

เป้า 
ประสงค ์

ตวัชีว้ัด คา่เป้า 
หมาย 

ประเด็นยทุธศาสตร ์1………………… 



    

เป้าประสงค์ 

    Goals 
ตวัช้ีวดั 

(Measure) 

สภาพ 

ปัจจุบัน 

(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) 

2560 2562 2561 

ระบุผลลพัธ์ 

ทีต้่องการ 

ภายใต้แต่ละ 

 ประเดน็ยทุธ 

ศาสตร์ 

  ระบุตัวช้ีวัด 

ทีเ่ป็นเหตุ 
(Lead  

Indicator )/ 

ตัวช้ีวัด 

ทีเ่ป็นผล 
(Lag  

Indicator) 

ระบุค่าปัจจบุัน 

ของแต่ละ 

ตัวช้ีวัด 
 

กรณีเป็นตัวช้ี 

วัดใหม่ ให้ระบุ 

เร่ิมดาํเนินการ 

ปีอะไร 

ระบุค่าเป้าหมาย 

แต่ละปี (กรณีที ่

ต้ังเป้าหมายไว้ 

ครบแต่ละปี 

แบง่กลุม่จัดทําตวัชีว้ดั ขอ้มลูตวัชีว้ดัพืน้ฐาน 
คา่เป้าหมายแตล่ะปี 

 



แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

แผนบริหารราชการแผน่ดิน 
แผนปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ 

วสิยัทศัน์ พนัธกิจ 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ / โครงการ 

งบประมาณ 

เป้าประสงคข์อง

สาํนกั / กอง 

ตวัช้ีวดั ค่า

เป้าหมายของ

สาํนกั / กอง 

เป้าประสงคข์อง

บุคคล 

ตวัช้ีวดั ค่า

เป้าหมายของ

บุคคล 

แผนทีย่ทุธศาสตรส์ว่น
ราชการ Strategy Map 

แผนทีย่ทุธศาสตรร์ะดบัสํานัก / กอง 

พัฒนายุทธศาสตร ์
• การวิเคราะหย์ุทธศาสตร ์
• การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
• การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ์

แปลงยุทธศาสตรส์ูก่ารปฏิบัต ิ
• กําหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
• กําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
• ระบุกลยุทธแ์ละโครงการหลัก 

การปฏิบัตกิาร 
• การปรบัปรงุกระบวนการทํางาน 
• การจดัทําแผนโครงการ 
• การวางแผนการใชท้รพัยาร 
• การจดัเตรยีมงบประมาณ 

การตดิตามและเรยีนรู ้
• การทบทวนยุทธศาสตร ์
• การทบทวนผลการปฏิบัติการ 

การทดสอบและปรับยุทธศาสตร ์
• การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มที่เปลี่ยนไป 
• การทดสอบความเหมาะสมของยุทธศาสตร ์



กระบวนการในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์ปัจจยัทางยทุธศาสตร์ 

การกาํหนดทิศทางของหน่วยงาน 

การวิเคราะห์ถึงประเดน็สาํคญัท่ี

จะตอ้งมุ่งเนน้ / ใหค้วามสาํคญั

เพ่ือท่ีจะบรรลุวิสยัทศัน์ 

การกาํหนดเป้าประสงคส์าํหรับแต่

ละประเดน็ 

การกาํหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมาย

ของแต่ละเป้าประสงค ์

การกาํหนดกลยทุธ์หรือส่ิงท่ีจะทาํ

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าประสงค ์

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ภยัคุกคาม (SWOT) 

วิสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) 

ประเดน็ยทุธศาสตร์ (Strategic Issues) 

เป้าประสงค ์(Goals) 

ตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators) และ 

เป้าหมาย (Target) 

กลยทุธ์ (Strategies) 



กลยุทธ์ 

แผนการ 

(Plan) 

แบบแผน 

(Pattern) 

วางตาํแหน่ง 

(Position) 

มุมมอง 
(Perspective) 

HOW ? 

HOW ? 

HOW ? 



การกาํหนดกลยทุธ ์
 

กลยทุธ ์ 
เป็นสิง่ทีห่น่วยงานจะทํา 

หรอืดําเนนิการ เพือ่ใหบ้รรลเุป้าประสงคท์ีต่ัง้ไว ้
 

• เป้าประสงคแ์ตล่ะประการ จะตอ้งมกีลยทุธม์าสอดรับ 
 

• กลยทุธเ์ป็นภาพใหญม่องถงึสิง่ทีทํ่าใหบ้รรลเุป้าประสงค ์ 
แตย่งัไมล่งไปในรายละเอยีดถงึข ั�นของโครงการ  

 
• กลยทุธแ์ตล่ะขอ้ตอ้งมกีารกําหนดหน่วยงานเจา้ภาพ 



           วธิกีารกาํหนดกลยุทธ ์
Strategy Formulation  Approaches 

    > วธิกีารทางตรง   
 Direct Approach 

 > วธิกีารเนน้เป้าประสงค ์ 

   Goals Approach 

   > วธิกีารมุ่งสูภ่าพความสาํเรจ็ 

  Vision of Success Approach 

HOW AND FOR WHOM? 

THEN……… HOW? 

HOW  TO GET THERE? 



การกําหนดกลยทุธค์อืการตอบ 3 คําถามสําคญั 

Where are we now? 
ปจัจบุนัเราอยู ่ณ จดุไหน? 

Where do we want to go? 
เราตอ้งการไปสู ่จดุไหน? 

How do we get there? 
เราจะไปสูจ่ดุน ัน้ได้

อยา่งไร? 

SWOT Analysis 

Vision and Goals 

Strategies 



การกําหนดกลยทุธ ์

เป้าประสงค ์/ ตวัชีว้ดั / 
เป้าหมาย 

สถานะ / สิง่ทีเ่ป็นอยู ่
ในปจัจบุนั 

กลยทุธ ์คอื ส ิง่ทีอ่งคก์รจะตอ้งทาํ 
เพือ่ 

ใหบ้รรลเุป้าประสงคท์ีก่าํหนดไว ้



ลักษณะงานในองคก์ร 

งานทีต่อ้งดาํเนนิการเป็นปกต ิ

งานทีเ่ป็นการ
พฒันางานประจาํ 

งานใหม่ๆ   
ทีจ่ะมุง่เนน้ 

กลยทุธ ์



แนวทางการกําหนดกลยทุธ ์

• Top - Down 
– แปลงจากนโยบายของรัฐบาล หรอื ของหน่วยงาน 

ในระดบัทีอ่ยูเ่หนอืขึน้ไป 
– จากสิง่ที ่Stakeholders หรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง 

กบัองคก์ร (เฉพาะกลุม่ทีสํ่าคญั) คาดหวังจากองคก์ร 
– จากผลการวเิคราะห ์SWOT 
– จากสิง่ทีผู่บ้รหิารคดิ หรอื อยากจะทํา  

• Bottom – Up 
– เปิดโอกาสใหบ้คุลากรไดม้สีว่นรว่มในการเสนอแนะ

ความคดิเห็น  



การกําหนดกลยทุธจ์าก SWOT 
Opportunities 

- 

 

Threats 

- 

 

Strengths 

---- 

- 

 

Weaknesses 

- 

- 
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TOWS Matrix 

SO-Strategies WO-Strategies 

ST-Strategies WT-Strategies 

Strength (S) Weakness(W) 

Opportunity (O) 

Threat (T) 

Growth Stability 



“กลยทุธท์ีด่อ้ยคณุภาพ 
กอ่ใหเ้กดิการดําเนนิการทีไ่รป้ระสทิธผิล 
กลยทุธท์ีเ่กดิขึน้โดยขาดการไตรต่รอง 
ยอ่มใหผ้ลลัพธจ์ากการดําเนนิงาน 
ทีไ่รค้ณุคา่แน่นอน 

การดําเนนิกลยทุธ ์แทจ้รงิ 
ตอ้งเริม่จากการมกีลยทุธท์ีด่”ี 

L. G. Hrebiniak 



กระบวนการในการแปลงแผนยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิ

การกําหนดกลยทุธ ์

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

โครงการและสิง่ทีจ่ะ
ดําเนนิการเพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

งบประมาณทีจ่ะตอ้งใช ้
สําหรับแตล่ะโครงการ 

กลยทุธ ์(Strategies) 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบกลยทุธ์
แตล่ะขอ้ 

โครงการ (Project) 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบของแต่
ละโครงการ 

งบประมาณทีจ่ะเสนอขอ 



แบ่งกลุ่มจดัทาํกรอบกลยุทธ์ (Strategic Framework) 

มุมมองด้าน....... 

เป้าประสงค์ 

    Goals 
ตวัช้ีวดั 

(Measure) 

สภาพ 

ปัจจุบัน 

(Baseline) 

เป้าหมาย (Target) 

2560 2562 2561 

กลยุทธ์ริเร่ิม  

Strategic 

 Initiative 

ระบุผลลพัธ์ 

ทีต้่องการ 

ภายใต้แต่ละ 

ประเดน็ 

ยทุธศาสตร์ 

  ระบุตัวช้ีวัด 

ทีเ่ป็นเหตุ 
(Lead  

Indicator )/ 

ตัวช้ีวัด 

ทีเ่ป็นผล 
(Lag  

Indicator) 

กจิกรรม/ส่ิงที ่

จะทาํให้บรรล ุ

แต่ละเป้าหมาย 

ระบุค่าปัจจบุัน 

ของแต่ละ 

ตัวช้ีวัด 

ระบุค่าเป้าหมาย 

แต่ละปี (กรณีที ่

ต้ังเป้าหมายไว้ 

ครบในแต่ละปี 



แผนยุทธศาสตร์          ........................................................     ปี  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ที.่1............................................................................................... 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ข้อมูล

ฐาน 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
2561 2562 2563 2554 

1. ........                 
                  
2. ........                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



กระบวนการในการแปลงแผนยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิ

การกําหนดกลยทุธ ์

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

โครงการและสิง่ทีจ่ะ
ดําเนนิการเพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบักลยทุธ ์

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

งบประมาณทีจ่ะตอ้งใช ้
สําหรับแตล่ะโครงการ 

กลยทุธ ์(Strategies) 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบกลยทุธ์
แตล่ะขอ้ 

โครงการ (Project) 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบของแต่
ละโครงการ 

งบประมาณทีจ่ะเสนอขอ 



กระบวนการถา่ยทอดกลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ

     นํากจิกรรมหลกั หรอืสิง่ทีอ่งคก์รจะทํา 
     หรอืดาํเนนิการมากาํหนดเป็นแผนงาน  
     งาน โครงการ กจิกรรม   
 

เพือ่ใหส้ามารถบรรลคุา่เป้าหมายของตวัชีว้ดั 
สอดรบั ตอบสนองเชือ่มโยงกบัเป้าประสงค ์

และกลยทุธท์ ีไ่ดก้าํหนดไว ้ 
 



Template  Strategy  planning 

วิสยัทศัน ์ ประเด็น    

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค/์
ตวัช้ีวดั/       

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ 

1. 1.1 
1.2 
1.3 
…… 

2. 2.1 
2.2 
2.3 
….. 

3. 

. 

แผนงาน

ดา้น...... 

ผลลพัธสุ์ดทา้ย ผลลพัธ ์ ผลผลิต กิจกรรม 

ทรพัยากร  

(เงิน คน) 

แผนยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบตักิาร 



จดัทํากรอบแผนปฏบตักิารรายปี  
นาํวตัถุประสงคแ์ต่ละกลยทุธ์มาเรียงกนัในแผนท่ีกลยทุธ์ (Strategy Map) ตามหลกัการของเหตุและผล 

นํากรอบกลยทุธม์าจดัทาํโครงสรา้ง 
       /กรอบแผนปฏบิตักิารรายปี 

 

    ควรจดัทาํแผนงบประมาณ/ประมาณการคา่ใชจ้า่ย 
      และหนว่ยงานรบัผดิชอบควบคูไ่ปดว้ย 

      จดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปี 
 



กรอบแผนปฏิบัตกิารรายปี ระยะแรก (2560-2562) 

แผนงาน/ 
งาน/โครงการ 
/กจิกรรมหลกั 

วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย /ผลผลติ 

2560 2562 2561 

ระบผุลลพัธ ์
ทีกํ่าหนด 
ในกรอบ 
กลยทุธ ์(นํา 
เป้าประสงค ์
มาใชร้ะบ)ุ 

ระบคุา่เป้าหมาย 
แตล่ะปี ตามที ่
ต ั�งเป้าหมายไว ้
ในกรอบกลยทุธ  ์

รวม 

ระบชุือ่ 
แผนงาน 
งาน/โครงการ 
และกจิกรรม- 
หลกัภายใต ้
งาน/โครงการ 
ทีกํ่าหนด 
จากกลยทุธ ์
รเิริม่ 

งบประมาณ 

2560 2561 2562 รวม 

ผูร้บัผดิชอบ 
/ปฏบิตั ิ

ระบฝุ่าย/  
กลุม่/  
งานทีร่ บั 
ผดิชอบ 
ดาํเนนิการ  
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โครงการ 
 งบ 

ประมาณ 

ผู้รับ 

ผดิชอบ 
กาํหนดเวลา 

ตัวช้ีวดั 

ความสําเร็จ 
หมายเหตุ 

1. 

2. 

3. 

4. 

โครงการและกจิกรรม 



 
 

แบง่กลุม่จัดทําโครงการและกจิกรรมหลัก 
ในแตล่ะปี (ปีพ.ศ.2560-2564) 

 
 



โครงสรา้งของโครงการ  

1. ชือ่โครงการ 
ส ัน้ กะทดัรดั สือ่ความหมายชดัเจน 

2. หลกัการและเหตผุล 
จากนโยบาย/แผน การดาํเนนิ 
ทีผ่า่นมา ทฤษฎ/ีงานทางวชิาการ 

3. วตัถปุระสงค ์
สอดคลอ้ง กบั ความเป็นมา 

4. กลุม่เป้าหมาย 
กลุม่ทีไ่ดร้บัผลประโยชนโ์ดยตรง 

5. เป้าหมาย 
ผลสดุทา้ยเชงิปรมิาณ/คณุภาพ 

6. วธิดีาํเนนิงาน หรอื แผนงาน
ยอ่ย หรอื กจิกรรม 
รายละเอยีดใน การปฏบิตั ิ/
เทคนคิ 

7. บคุคล หรอื หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ 

8. งบประมาณ 
9.สถานทีด่าํเนนิการ 
  สถานทีต่ ัง้ของโครงการ 
10. การตดิตาม การควบคมุ การ   

กํากบังาน การประเมนิผล 
11. ผลประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

 



โครงสรา้งโครงการอบรม ประช ุม สมัมนา 

ชือ่โครงการ 
หลกัการและเหตผุล 
วตัถปุระสงค ์
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบั
การอบรม 
จํานวนผูเ้ขา้รบัการ
อบรม 
ระยะเวลาในการอบรม 
หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบ 

หวัขอ้วชิาหลกัสตูร 
วธิกีารฝึกอบรม 
งบประมาณ 
สถานทีด่าํเนนิการ 
การตดิตาม  
การควบคมุกาํกบั  
การประเมนิผล 
ผลประโยชนท์ีค่าดวา่
จะไดร้บั 



แบบฟอร์มเอกสารแผนยุทธศาสตร์ 



บทนํา 



 ความเป็นมา    



 โครงสรา้ง 

ประกอบดว้ย: 
1. กลุม่.. 
   1.1  
   1.2  
2. กลุม่.. 
   2.1  
   2.2  

ภาพโครงสรา้ง 



วสัิยทัศน์ (Vision) 

  

พนัธกจิ (Mission) 

1 … 

2 … 

3 … 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1 … 

2 … 

3 … 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1 … 

2 … 

3 … 



แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของ........................................................     ปี 2553-2556 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ที.่1............................................................................................... 

เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดั ข้อมูล

ฐาน 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
2553 2554 2555 2556 

1. ........                 
                  
2. ........                 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategy Map 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Balanced Scorecard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Action Plan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectives 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Measure 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiatives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer 
Perspectiv

e 

Financial 
Perspectiv

e 

Internal 
Perspectiv

e 

Learning & 
Growth 

Perspectiv
e 

Map & Card : BSC Concept 



Template  Strategy  planning 

วิสยัทศัน ์ ประเด็น    

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค/์
ตวัช้ีวดั/       

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ โครงการ 

1. 1.1 
1.2 
1.3 
…… 

2. 2.1 
2.2 
2.3 
….. 

3. 

. 

แผนงาน

ดา้น...... 

ผลลพัธสุ์ดทา้ย ผลลพัธ ์ ผลผลิต กิจกรรม 

ทรพัยากร  

(เงิน คน) 

แผนยุทธศาสตร ์ แผนปฏิบตักิาร 



 แผนปฏิบตัริาชการ  4 ปี  

วิสยัทศัน.์..........................................................................พนัธกิจ.............................................................................. 

กลยุทธ ์ โครงการ หน่วยงานรบัผิดชอบ งบประมาณท่ีไดร้บั

จดัสรรในปี 2559 

1.1 
1.2 

1.1.1 
1.1.2 
1.1.3 

2.1 
2.2 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 

3.1 
3.2 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 



  ภาคผนวก 



ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ ของศูนย์ 
(SWOT Analysis) 

จุดแข็ง ( Strength) 

•  

•  

 โอกาส (Opportunity)  

•  

 จุดอ่อน (Weakness) 

•  

•  

 ภัยคุกคาม (Threat) 

•  

•  



 
จดัประชุมรบัฟงัความคดิเห็นตอ่ 
แผนยทุธศาสตรศ์นูย ์(ฉบบัรา่ง) 

 

 
เสนอแผนยทุธศาสตร ์ 

(ฉบบัรา่ง) ตอ่ ผูบ้รหิารสงูสดุ  
พจิารณาเห็นชอบ 

 



ขอบคณุค่ะ 

Please ! Call 
 สจุติรา องัคศรทีองกลุ 

Tel. 08-1484-3953 
Sujitra.u@gmail.com 

 

mailto:Sujitra.u@gmail.com
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