


ข. บรบิทเชงิ
ยทุธศาสตร ์

 

 (1) พันธกจิหรอืหนา้ที ่
      ตามกฎหมาย (เพิม่ :  
      ความส าคัญเชงิ 
      เปรยีบเทยีบ) 

 (2)  วสิยัทัศน ์คา่นยิม                                                
      (เพิม่: สมรรถนะหลัก 
      ของสว่นราชการ) 

 (3) ลักษณะโดยรวมของ 
      บคุลากร  

 (4) สนิทรัพย ์: อาคาร  
      สถานที ่เทคโนโลย ี 
      อปุกรณ์และสิง่ 
      อ านวยความสะดวก 

 (5) กฎหมาย กฎระเบยีบ 
      และขอ้บังคับที ่
      ส าคัญ 

 (6) โครงสรา้งองคก์ร 

 (7) ผูรั้บบรกิารและผูม้ ี
      สว่นไดส้ว่นเสยีและ 
      ระดับกลุม่เป้าหมาย 

 (8) สว่นราชการหรอืองคก์ร 
      ทีเ่กีย่วขอ้งกันในการ 
      ใหบ้รกิารหรอืสง่มอบ 
      งานตอ่กัน  

 

 
 

 (9)  สภาพแวดลอ้มดา้นการ 
       แขง่ขนัการแขง่ขนัทัง้ 
       ภายในและภายนอก 
       ประเทศ 

 (10) การเปลีย่นแปลงดา้น 
        การแขง่ขนั (ถา้ม)ี 

 (11) แหลง่ขอ้มลูเชงิ 
        เปรยีบเทยีบ 

(12) ความทา้ทายเชงิ 

       กลยทุธแ์ละความ 

       ไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์
       ของสว่นราชการใน 
       ดา้นพันธกจิ ดา้นการ 
       ปฏบิัตกิาร ดา้นความ 
       รับผดิชอบตอ่สงัคม 
        และดา้นบคุลากร 

ค. ระบบการ
ปรับปรงุผลการ
ด าเนนิการ 

 (13) องคป์ระกอบส าคัญ 
        ของระบบการ 
        ปรับปรงุผลการ 
       ด าเนนิการรวมทัง้ 
        กระบวนการ 
        ประเมนิและการ  
        ปรับปรงุโครงการ  
       และกระบวนการที ่
       ส าคัญของ 
       สว่นราชการ   

 ลกัษณะส าคญัขององคก์าร 

1.ลกัษณะองคก์าร 2. สภาวการณ์ขององคก์าร 

ก. สภาพแวดลอ้ม
ดา้นการแขง่ขัน 

 

ก.สภาพแวดลอ้ม
ของสว่นราชการ  

 

ข. ความสมัพันธ์
ระดับองคก์าร 
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P1. ลกัษณะองค์กร 

 
 (1) พนัธกจิ หรือ หน้าที่ตามกฎหมายคอือะไรบ้าง 

ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพนัธกจิหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร 
กลไก วธีิการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบบริการ คอือะไร 

หน้าที่ตามกฎหมาย/พนัธกจิ งานบริการ (ผลติภัณฑ์) กลไก/วธีิการส่งมอบ 

ที่มาหน้าที่ตามกฎหมาย....... 

ท่ีมา..แผนยทุธศาสตร์...... 

ความส าคัญเชงิเปรียบเทียบของพันธกจิหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของ ส่วนราชการ 

เช่ือมโยง หมวด 1,2,6 
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(2) เป้าประสงค์ วสัิยทศัน์ ค่านิยม ขององค์กรทีไ่ด้ประกาศไว้คอือะไร   
สมรรถนะหลกัของส่วนราชการคอือะไรมีความเกีย่วข้องอย่างไรกบัพนัธกจิ 
 
 
 
 วสัิยทัศน์ (vision) 

 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ 
 

ค่านิยม(Core Value) 
 

สมรรถนะหลกัของส่วนราชการ 
 

               ประเดน็    รายละเอยีด 

เช่ือมโยง หมวด 1,2,5 
4 
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(3) ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile)   

มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 

อะไรคือข้อก าหนดพืน้ฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มและประเภทต่างๆ   

อะไรคือองค์ประกอบทีส่ าคญั ทีท่ าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน เพือ่
บรรลุพนัธกจิและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ   

อะไรคือข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภยัทีเ่ป็นเร่ืองเฉพาะขององค์กร 

ลกัษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร 

เช่ือมโยง หมวด 2,5 
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(4) สินทรัพย์ (Assets) 
ส่วนราชการมีอาคารสถานที ่เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ ที่ส าคญัอะไรบ้าง 

เทคโนโลย ี

อุปกรณ์ 

อาคารสถานที่  
(สถานที่ ใ ห้บ ริก าร /สถานที่
ท างาน) 

เช่ือมโยง หมวด 4,6 7 



(5) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั (Regulatory  Requirement)   

บริการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคบั 

เ นื้ อ ห า  ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคบั 

ส่วนราชการที่ เ ป็นผู้
รักษาการตามกฎหมาย 

ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคบั 
ที่ส าคญั อะไร 

เช่ือมโยง หมวด 6 
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โครงสร้างและระบบการก ากบัดูแล (GOVERNANCE  System) ของส่วน
ราชการมีลกัษณะอย่างไร 

 ระบบการรายงานระหว่าง คณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร ผู้น าระดับสูง 
และส่วนราชการที่ก ากบัมีลกัษณะเช่นใด(*)  

 

 
ผังโครงสร้างองค์กร และแสดงหน่วยก ากับดูแล 
ทั้งจากองค์กรภายนอกและภายใน 

(6) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  

เช่ือมโยง หมวด 1 
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ระบบการก ากบัดูแล 

1. ด้านการติดตามผลการปฏิบัตงิาน 

2. ด้านการเงินและการป้องกนัปราบปรามการทุจริต 

3. ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(6) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  
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• กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียหลกัขององค์กรมีอะไรบ้าง (*) 
• กลุ่มดงักล่าวมีความต้องการและความคาดหวงัที่ส าคญัต่อผลผลติ บริการ 
      การปฏิบัติงานของส่วนราชการอย่างไร  

•  ความต้องการและความคาดหวังแต่ละกลุ่มต่างกนัอย่างไร 

(7) กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริการที่ให ้ กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

1 

2 

บริการที่ให้  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

1 

2 

เช่ือมโยง หมวด 3,6 11 



      

12 

(8) องค์กรที่เกีย่วข้อง 

บริการ
ที่ให้ 

ส่วนราชการหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง/
ส่งมอบงานต่อ

กัน 

บทบาทหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ
ในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 

กลไกการสื่อสาร
ระหว่างกัน 
 

•ส่วนราชการหรือองค์การที่เกีย่วข้องกนัในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกนัที่ส าคัญ
มีหน่วยงานใด มีบทบาทในระบบงานในการปฏิบัติงานร่วมกนั และยกระดบั
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างไร 
•หน่วยงานที่เกีย่วข้องมีบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้ส่วนราชการ(*) 
• กลไกที่ส าคัญในการส่ือสารและข้อก าหนดทีส่ าคญัในการปฏิบัติงานร่วมกนัมีอะไรบ้าง 

เช่ือมโยง หมวด 6 
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(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  

 

P2. สภาวการณ์ขององค์กร 
 

• สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด 
• ประเดน็การแข่งขันของส่วนราชการเป็นเช่นใด  
• ประเภทการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
• ประเดน็การแข่งขันคอือะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันในประเดน็ดงักล่าวเมื่อ
เปรียบเทยีบกบัคู่แข่งเป็นอย่างไร 

EX 2 ; การแข่งขัน (คู่แข่ง) เพื่อความอยู่รอดของกิจการ 

EX 1 ; การแข่งขัน (คู่เทียบ) เพื่อเป็นองค์กรทีเ่ป็นเลิศ 
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สภาพการแข่งขัน คู่แข่ง ประเดน็การ
แข่งขัน 

ผลการด าเนินการ
ปัจจุบันเทียบกับคู่
แข็ง 

ภายในประเทศ 

ภายนอกประเทศ 

เช่ือมโยง หมวด 2,4 

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
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การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั (ถ้ามี) ซ่ึงมีผลต่อสถานะแข่งขันขององค์กร 
รวมถึงการเปลีย่นแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวตักรรมและความ
ร่วมมือคืออะไร  

(10)  การเปลีย่นแปลงด้านการแข่งขัน 

ปัจจัยแต่ละด้าน 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

  เช่ือมโยง หมวด 2/6 15 



• แหล่งข้อมูลส าคญัส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทยีบและเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง 

• แหล่งข้อมูลส าคญัทีม่อียู่ส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอืน่มอีะไรบ้าง 

• ข้อจ ากดัอะไร (ถ้าม)ี ในการได้มาซ่ึงข้อมูลเหล่านี ้

16 

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  

ประเภทการ
แข่งขัน 

คู่แข่ง  แหล่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ/ขอ้มูล

เชิงแข่งขัน 

 ข้อจ ากัดในการ
ได้มาซึ่งข้อมูล 

1. การแข่งขัน
ภายในประเทศ 

1. 
2. 
3. 

2.การแข่งขัน
ภายนอก
ประเทศ 

1. 
2. 
3. 

เช่ือมโยง หมวด 2,4 
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 (12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ คอือะไร 

 

ความท้าทาย
เชิง

ยุทธศาสตร์ 

ส่ิงที่ท้าทาย 
 

ความได้เปรียบ 

1.ด้านพันธกิจ 

2.ด้าน
ปฏิบัติการ 

3. ด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

4ด้านความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

(ข้อ 1& 2 ) เชื่อมโยง หมวด 2,4 (ข้อ 4 ) เชื่อมโยง หมวด  1 /2 (ข้อ 3)เชื่อมโยงหมวด 2 /5 
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    (13) อะไรคอืองค์ประกอบส าคญัของระบบการปรับปรุงการด าเนินการ 
รวมทั้งกระบวนการประเมิน การปรับปรุงโครงการ 

           กระบวนการทีส่ าคญัของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 

ประเด็น รายละเอียด 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

กระบวนการทีส่ าคัญ 

เช่ือมโยงทกุหมวด 
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Workshop 
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• กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียหลกัขององค์กรมีอะไรบ้าง (*) 
• กลุ่มดงักล่าวมีความต้องการและความคาดหวงัที่ส าคญัต่อผลผลติ บริการ 
      การปฺฎบิัติงานของส่วนราชการอย่างไร  

•  ความต้องการและความคาดหวังแต่ละกลุ่มต่างกนัอย่างไร 

(7) กลุ่มผู้รับบริการ(ลูกค้า)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริการที่ให ้ กลุ่มผู้รับบริการ ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

1 

2 

บริการที่ให้  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

1 

2 

เช่ือมโยง หมวด 3,6 21 



การก าหนดกลุ่มผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี  =   SIPOC analysis 

ภารกจิ 
ของหน่วยงาน 

Supplier 

(ผู้ส่งมอบ ) 

Input 
(ปัจจัยน าเข้า 

เช่น วตัถุดบิ เงนิ 
คน  เคร่ืองมอื) 

Process 
(กระบวนงาน
ตามภารกจิ/
พนัธกจิ ของ
องค์กรหรือ
หน่วยงาน) 

Output 
(ผลผลติ) 

Customer 
(ผู้รับบริการ) 
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