
หมวด 2
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ





การวางแผน
ยุทธศาสตร์

การน า
ยุทธศาสตร์ไป

ปฏิบัติ

การติดตามและ
ปรับเปลี่ยน



(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

• ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญ
• กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
• การท าให้กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกบั

กรอบเวลาดังกล่าว 
• การค านึงถึงความต้องการของส่วนราชการในด้านความคล่องตัว 

และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ



กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Analysis) 

การก าหนดทศิทางขององค์การ 
(Strategic Direction Setting)

การก าหนดยุทธศาสตร์ 
(Strategic Formulation) 

การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ 
(Strategic Implementation) 



กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ (กรมบญัชีกลาง)



(2) นวัตกรรม 

• การสร้างสภาพแวดลอ้มที่สนับสนุนการสรา้งนวัตกรรม 
• การก าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ และโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่

ส าคัญของส่วนราชการคืออะไร 



(3) การวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ 

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวกับ 
องค์ประกอบส าคัญต่อไปน้ี
• ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
• ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืนของส่วนราชการ 
• จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และใน

สารสนเทศ
• ความสามารถของส่วนราชการในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ



(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของส่วนราชการ 

• การตัดสินใจเรื่องระบบงาน และระบบงานที่ส าคัญของส่วนราชการ
มีอะไรบ้าง 

• การตัดสินใจว่ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร โดยมีการค านึงถึงสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และ
สมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและ พันธมิตรที่มีศักยภาพ

• การก าหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของส่วนราชการ



(5) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 

• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของส่วนราชการ ให้ระบุกรอบ
เวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเป้าประสงค์ของวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

• การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในด้านผลผลิตและบริการ ผู้รับบริการ 
และกลุ่มเป้าหมาย ผู้ส่งมอบและพันธมิตร และการปฏิบัติการที่ได้
วางแผน



Robert S. Kaplan and David P. Norton: Strategy Maps – Converting intangible assets into 
tangible outcome



มุมมองของแผนที่ยุทธศาสตร์ (ราชการ)

• ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง
• ผลส าเร็จตามแผน กลุ่มภารกิจ 

มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

• การบริหารงบประมาณ
• ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

• การบริหารจัดการองค์การ
• การพัฒนากฎหมาย

มิติด้านการพัฒนาองค์การ

• การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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(6) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

• ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

• ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลผลิตและบริการ 
• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และโอกาสในการ

สร้างสมรรถนะใหม่ 
• สร้างสมดุลระหว่างโอกาสและความท้าทายในระยะสั้นและระยะยาว 
• สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ



(7) การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

• วิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
• แผนปฏิบัติการที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาวของส่วนราชการมี

อะไรบ้าง 
• ความสัมพันธ์ของแผนกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



(8) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 

• การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติทั่วทั้งสว่นราชการ ไปยัง
บุคลากร ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรที่ส าคัญเพื่อให้มั่นใจว่าส่วน
ราชการบรรลุวัตถปุระสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  

• การท าให้มั่นใจว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการจะ
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 







(9) การจัดสรรทรัพยากร 

• การดูแลให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านงบประมาณและด้านอื่น ๆ มี
พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและ
บรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน 

• วิธีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 
• การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผน 

เพ่ือท าให้เกิด ความมั่นใจถึงความส าเร็จของส่วนราชการ 



(10) แผนด้านทรัพยากรบุคคล 

• แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะสั้น และระยะยาว

• แผนดังกล่าวได้ค านึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลงับุคลากร 



มิติของแผนด้านทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)



แผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

• การวางแผนและบริหารก าลังคน 
• การบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง 
• การจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
• การปรับปรุงระบบงาน มุ่งเน้นให้เกิดการมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่

บุคลากรมากขึ้น และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ 
• การปรับปรุงระบบการยกย่อง ชมเชย โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับ

ประสิทธิภาพการท างานที่ต้องการให้เกิดขึ้น 
• การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก และการรักษาบุคลากร 
• การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร



(11) ตัววัดผลการด าเนินการ 

• ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ ที่ใช้ติดตาม
ความส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ มีอะไรบ้าง 

• การท าให้ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ เสริมให้ส่วน
ราชการมุ่งไปในแนวทางเดียวกัน 



(12) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

การปรับแผน และน าแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้โดยอย่างรวดเร็ว 
ในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผน 



(13) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

• การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ตามตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ

• ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่คาดการณ์
ของคู่แข่ง/คู่เทียบ หรือของส่วนราชการในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 
และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเทียบเคียงที่ส าคัญ 

• การด าเนินการหากพบว่ามีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/
คู่เทียบ หรือกับส่วนราชการ ในระดับที่เทียบเคียงกันได้


