
 

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์ 
(Strategic planning) 

ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดท าวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ การน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 
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Management  Solution 

Silo system Criteria/plan 

Alignment 

Mission 

vision 
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Strategic Plan Model 

 
 
 
 
Strategic 
    Plan 

Operational 
     Plan 

Vision 
how the community will be changed 

(very long term goals) 

Mission 
broad statement of what you will do 

To achieve vision 
 

Goals 
broad, general results to be achieved 
By end of planning period (3-5 yrs) 

 

Strategies 
general description of actions you will 

take to achieve goals 
 

Values 
what you believe is right & important; 

guiding principles 
 

Objectives 
measurable, time-limited results 

Leading to achievement of goals (1-3 
yrs) 

 

Activities/tactics 
programs, services, administration 

To implement strategies 
And achieve objectives  
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2.1 การจัดท ายุทธศาสตร:์ ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดท ายุทธศาสตร์  

ให้อธิบายวิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับการท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์และใช้ประโยชน์จากการได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ รวมถึงการยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันผลการด าเนินงานโดยรวม และความส าเร็จในอนาคต ให้อธิบายวิธีการที่ส่วนราชการ
ตัดสินใจเรื่องระบบงานที่ส าคัญ รวมทั้งสรุประบบงานที่ส าคัญ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ
ของส่วนราชการและเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ: ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์อย่างไร 

ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติ ให้สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการ
ถ่ายทอด สู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญในการติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งคาดการณ์ผล
การด าเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญเหล่านี้ กับค่าเทียบเคียงที่ส าคัญ 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

2.1 การจัดท ายุทธศาสตร์ 2.2 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ก. กระบวนการ
จัดท ายุทธศาสตร์ 

 

ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและ
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัต ิ

ข. การคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงาน 

1. กระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 
2. นวัตกรรม 
3. การวิเคราะห์และ
ก าหนดยุทธศาสตร์ 
4. ระบบงานและ
สมรรถนะหลักของ
ส่วนราชการ 

5. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ 
6. การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

7. การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
8. การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
9. การจัดสรรทรัพยากร 
10. แผนด้านทรัพยากรบุคคล 
11. ตัววัดผลการด าเนินงาน 
12. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ
การ 
 

13. การคาดการณ์ผลการ
ด าเนินงาน 
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(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนยุทธศาสตร์ ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการ

จัดท ายุทธศาสตร์มีอะไรบ้าง และผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมีใครบ้าง 

• กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้น และระยะยาวคืออะไร ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไร
ในการท าให้กระบวนการวางแผนเชิงยุทธ์ศาสตร์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว 

• กระบวนการวางแผนเชิงยุทธ์ศาสตร์ได้ค านึงถึงความต้องการของส่วนราชการในด้าน
ความคล่องตัว และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานอย่างไร 

 

 

 

 

 
2.1 ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์  
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การจัดท ายุทธศาสตร์ 

แนวทางของส่วนราชการในการเตรียมการในอนาคต อาจใช้รูปแบบต่างๆ 
ของการพยากรณ์ การคาดคะเน การจ าลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ 
เพื่อให้เห็นภาพในอนาคต เพื่อการตัดสินใจและการจัดสรรทรพัยากร  
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องค์ประกอบของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
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กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ 

จากยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ 

การน าไปปฏิบัติ การติดตามและ
เรียนรู้ 

การปรับเปลี่ยน
แผน 

• แผนที่ยุทธศาสตร์  
• Balanced Scorecard 
• การบริหารโครงการ 
• งบประมาณ   

• SWOT 
• เครื่องมือวิเคราะห์ 
• ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  

• การบริหารความเสี่ยง 

• การประชุม  
• Dashboard 
• Management Cockpit  

• การบริหารโครงการ  
• การปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน 
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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Robert S. Kaplan and David P. Norton: Strategy Maps – Converting intangible 
assets into tangible outcome 
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แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์การ ในรูปแบบของ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) 
ระหว่างผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์การปรารถนา ในมุมมอง
ทางด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และ
พัฒนาองค์การ เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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• การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย  
• การลดลงของต้นทุน  
• ก าไรที่เพิ่มขึ้น 

ด้านการเงิน 

• ส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น  
• การหาลูกค้าใหม่  
• การบริการที่รวดเร็วขึ้น  
• ความพึงพอใจของลูกค้า 

ด้านลูกค้า 

• ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
• คุณภาพของการผลิต  
• การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น  

ด้านกระบวนการภายใน 

• การพัฒนาทักษะของบุคลากร  
• การรักษาบุคลากร  
• ความผูกพันของบุคลากร  
• การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

มุมมองของแผนที่ยุทธศาสตร์ (เอกชน) 
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• ผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวง 
• ผลส าเร็จตามแผน กลุ่มภารกิจ  

มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 

• การบริหารงบประมาณ 
• ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
• การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

• การบริหารจัดการองค์การ 
• การพัฒนากฎหมาย 

มิติด้านการพัฒนาองค์การ 

• การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
• ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

มุมมองของแผนที่ยุทธศาสตร์ (ราชการ) 
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(2)  นวัตกรรม 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม  

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
• โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของส่วนราชการคืออะไร  

 

 

 
2.1 ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์  
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(3)  การวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และการพัฒนา

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบส าคัญต่อไปนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
วางแผนยุทธ์ศาสตร์ 

-ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

-ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืนขององคก์ร 

-จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และในสารสนเทศ 

-ความสามารถของส่วนราชการในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  

 

 
2.1 ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์  
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ตัวอย่าง 
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(4)  ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจเรื่องระบบงาน ระบบงานที่ส าคัญของส่วน

ราชการมีอะไรบ้าง 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส่งมอบ
และพันธมิตร การตัดสินใจเหล่านี้ได้ค านึงถึงสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และ
สมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่มีศักยภาพอย่างไร 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดสมรรถนะหลักในอนาคตของส่วนราชการ 

 
2.1 ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์  
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Overall Work System 
Vision –Mission -Goal 
1.Vision 
2.Mission 
3.Goal 

Result 
1.Result 
2.Result 

Support Process 
1.Process –sub process 
2.Process –sub process 

Core  Process 
1.Process –sub process 
2.Process –sub process 

Management  Process 

ที่มา Q-Program PRO สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ  

JD ผู้บริหาร 
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(5)  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการมีอะไรบ้าง ระบุกรอบเวลาที่จะบรรลุ

วัตถุประสงค์ดังกล่าว เป้าประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เหล่านั้นมี
อะไรบ้าง 

• การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้าม)ี ในด้านผลผลิตและบริการ ผู้รับบริการ และ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ส่งมอบและพันธมิตร และการปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้มีอะไร 

 
2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
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(6)  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
• วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการสามารถตอบประเด็นต่อไปนี้อย่างไร 

- ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบยุทธ์ศาสตร์ 

- ตอบสนองโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในผลลิต และบริการ 

- ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของส่วนราชการ และโอกาสในการสร้างสมรรถนะใหม่ 

- สร้างสมดุลระหว่างโอกาสและความท้าทายระยะส้ันและระยะยาว 

- สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด 

 

 
2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
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2.2 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ: ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์อย่างไร 

ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติ ให้สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการ
ถ่ายทอด สู่การปฏิบัติ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญในการติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งคาดการณ์ผล
การด าเนินการในอนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญเหล่านี้ กับค่าเทียบเคียงที่ส าคัญ 
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(7)  การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการที่ส าคัญทั้งระยะ

สั้น และระยะยาวของส่วนราชการมีอะไรบ้าง แผนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการอะไรบ้าง 

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
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แผนปฏิบัติการ 

การปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์
ระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงรายละเอียดทรัพยากรที่ใช้แต่ละช่วงเวลาทีต่้อง
ท าให้ส าเรจ็เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชงิยุทธศาสตร์อย่างชดัเจนแล้ว  
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(8)  การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งส่วน

ราชการ ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบ และพันธมิตรที่ส าคัญเพื่อให้มั่นใจว่าส่วนราชการบรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ที่ส าคัญ 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติ
การจะประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
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ที่มา ระบบถ่ายทอดเป้าหมายระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ 30 



การรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

1. สถานะโครงการ 2. รายงาน
งบประมาณ 

3. รายงานความ
เสี่ยง 

4. รายงานประเด็น
ส าคัญ 
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(9)  การจัดสรรทรัพยากร 
• ส่วนราชการท าอย่างไรให้มั่นใจว่าทรัพยากรด้านงบประมาณและด้านอื่นๆ มีพร้อมใช้ใน

การสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบผลส าเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน ส่วน
ราชการมีวิธีจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างไร เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 

• ส่วนราชการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวอย่างไร 
เพื่อท าให้เกิดความมั่นใจถึงความส าเร็จของส่วนราชการ 

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
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(10)  แผนด้านทรัพยากรบุคคล 
• แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การระยะส้ันและระยะยาวมีอะไรบ้าง แผนดังกล่าวได้ค านึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และ
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความต้องการด้านขีดความสามารถ และ
อัตราก าลังบุคลากรอย่างไร 

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
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(11)  ตัววัดผลการด าเนินการ 
• ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ ที่ใช้ติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของ

แผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง 

• ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการ 
เสริมให้ส่วนราชการมุ่งมั่นไปในแนวทางเดี่ยวกัน 

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
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(12)  การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
• กรณีมีสถานการณ์ที่บังคับให้ต้องปรับแผน ส่วนราชการมีวิธีการอย่างไรในการปรับแผน 

และน าแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้โดยอย่างรวดเร็ว 

 
2.2 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  
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การรายงานความก้าวหน้าโครงการ 

1. สถานะโครงการ 2. รายงาน
งบประมาณ 

3. รายงานความ
เสี่ยง 

4. รายงานประเด็น
ส าคัญ 
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(13)  การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
• การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะส้ันและระยะ

ยาวของส่วนราชการตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 ก 
(11) ตัววัดผลการด าเนินการ มีอะไรบ้าง 

• ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับผล
ที่คาดการณ์ของคู่แข่งคู่เทียบ หรือส่วนราชการในระดับที่เทียบเคียงกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเทียบเคยีงที่ส าคัญ 

• ส่วนราชการจะท าอย่างไรหากพบว่ามีความแตกต่าง เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คูเ่ทียบ 
หรือกับส่วนราชการในระดับที่เทียบเคียงกัน 

 
2.2 ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ  
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 



PMQA FL  หมวด 2  
 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
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หมวด 2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

1. การรวบรวมข้อมูล 
• ข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยครอบคลุ่มทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
• ข้อมูลการทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนที่ผ่านมา 
• ข้อมูลผลการทบทวนทิศทางองค์กร  
• ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
• ข้อได้เปรียบขององคก์ร 
• จุดอ่อนหรือจุดด้อยส าคัญ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
• การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ 
• การวิเคราะห์พิจารณาแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
• การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ   

3. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประกอบการจัดท าแผน (SWOT)  

4. Operational  Plan   = BSC  

1 

• ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
• ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม 
• กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ 
• ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงานขององค์กร 
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